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  چکیده

برايشدهریزيبرنامهوخاصمقاصديباکهشودمیهنرهاییتمامیشامل "شهريهنر"واژهکلیطوربه

قابلیتکهاستهنرياثرهرشامل "شهريهنر"واژههمچنین.استشدهریزيطرحشهرازمشخص ايناحیه

در حال حاضر ضرورت بهسازي بافت ها با فرسودگی زیاد و نیازمند مرمت بلند  .داردراعمومیفضايدرنمایش

مناسبی در  چندان  ده نیست اما تا کنون برنامه ها و مشوق هايمدت، به خصوص در کالن شهرها بر کسی پوشی

تجربیات جهانی نشان می دهد که هنرهاي شهري با .زمان بهسازي این بافت هاي شهري به کار گرفته نشده است

غنی سازي هویت مکان و باال بردن ارزش اقتصادي محل نه تنها مشکلی  در فرایند بهسازي بافت هاي فرسوده 

اما این مهم در طرح هاي . نمی اورد بلکه باعث حضور بهترو فهم بیشتر گردشگران از موضوع نیز می شودبوجود 

براي کمک به درك واقعیت ها و  در واقع.بهسازي بافت هاي فرسوده در کشورمان چندان مورد توجه نبوده است

واري، بنرها، مجسمه سازي و سایر معرفی بهینه بافت تاریخی می توان از هنرهاي شهري به ویژه نقاشی هاي دی

هاي اجرا شده در سایر   نمونه و توصیفیپژوهش حاضر تالش دارد تا با مطالعه تطبیقی. هنرهاي محیطی بهره جست

را بررسی واز نتایج حاصل از این مطالعات توصیه هایی براي بافت هاي فرسوده تاریخی کشورمان ارائه نقاط جهان 

.نماید

  

نر شهري ، بافت هاي فرسوده تاریخی ، بهسازيه :کلمات کلیدي

                                                          
1

دانشجوي کارشناسی ارشد طراحی شهري،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 

2
حی شهري،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزویندانشجوي کارشناسی ارشد طرا 

3
  ، تهراندانشگاه تربیت مدرسگروه آموزشی شهرسازي، دانشکده هنر، ومدیر استاد 
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  مقدمه

بافت فرسوده اگرچه بخودي خود به عنوان یک معضل شهري مطرح می شود، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه 

در حال .برنامه ریزي و اجراي دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود اي می باشند که می توان با شناسایی،

اتخاذ سیاست هاي روشن،عملی و مطمئن می توان از هنرهاي شهري در راستاي ارتقا و ایجاد حاضر و تا زمان 

هاي ذهنی منظر شهر از جمله ایجاد هویت، خاطره ذهنی مشترك و حس تعلق به رفع نابسامانی هاي  شاخصه

  .استفاده نمودموجود و ارتقا شرایط شرایط زیست محیطی و پایدار شهري 

در جذب  موثرعوامل به عنوان  وانندمی تفرسوده با استفاده از هنرهاي شهري  کمک به بهسازي بافت

هنر شهري عالوه بر کارایی اقتصادي می  .گردشگران داخلی و خارجی و و توسعه ي صنعت توریسم عمل نماید

ایش تواند نقش مهمی در راستاي افزایش هویت جمعی، دموکراسی و افزایش انسجام اجتماعی و به تبع آن افز

  .مشارکت شهروندي در بهسازي بافت هاي فرسوده ي تاریخی می گردد

حال سوالی که مطرح است این است که چرا اهمیت هنر شهري در بهسازي شهري در کشور ما چندان 

همچنین این . مورد توجه نیست و اینکه هنر شهري در سایر نقاط جهان چه جایگاهی در فرایندهاي بهسازي دارد

است که چگونه هم در بعد سیاست گذاري بهسازي شهري و هم در بعد اجرائی پروژه هاي بهسازي مسئله مطرح 

و اینکه چه راهکار هایی را می . می توان از هنر شهري جهت تسریع در فرایند دسترسی به اهداف استفاده نمود

  .توان براي بهسازي فرهنگ محور این بافت ها بر اساس تجربیات جهانی ارائه نمود

در این مقاله تالش گردیده تا با بررسی تجربیات در دو سطح سیاست گذاري و اجرائی به ترتیب در 

براي این منظور در . کشورهاي انگلستان و شهر اوزاکاي ژاپن گامی در جهت پاسخ به سواالت فوق برداشته شود

مفهوم بافت هاي  ابتدا مفهوم هنر شهري و نقش آن در فضاهاي شهري بررسی شده پس از مشخص کردن

تاریخی و نقش فرهنگی و هنري آنها براي شهر تجربیات جهانی در استفاده از هنر شهري جهت بهسازي بافت 

در پایان تالش گردیده تا با انطباق این تجربیات با شرایط موجود بافت . هاي فرسوده تاریخی بیان گردیده است

  .اده از هنر شهري در بهسازي آنها پرداخته شودهاي تاریخی کشور به ایجاد راهکارهایی براي استف

  

مفهوم هنر عمومی

این هنر و سنت هایش،ریشه .هنر عمومی مفهوم جدیدي نیست،بلکه از زمان هاي دور وجود داشته است

این هنر همچنین با قدرت هاي سیاسی،مذهبی و اقتصادي مرتبط .تاریخی در فرهنگ هاي ادوار مختلف داشته اند

هنري که ما در فضاي عمومی می یابیم ،بیش از .اده و عملکردش با گذشت زمان تغییر کرده استبوده و استف

دیگر گرایشات هنري و زیباشناختی تبیین کننده و نشان دهنده موقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه در زمان خود 

مت هاي قابل شناخت در اقدامات صورت گرفته در این زمینه به تشکیل تصویر ویژه اي از شهر و عال.می باشد
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هنر در مکان هاي عمومی روابط بین مردم را تحت تاثیر قرار داده و باعث ارتقا سطح . آن کمک می کند

  ).1386:84مرادي( سالمتی و تمول جوامع می شود

ویژگیبرعالوهبایستمیآثاراینکهچرا نیست؛اثربودنارزشفاقدبردلیلی "عمومیهنر"عنوان

تودهبابلکهندارند خاصمخاطبصرفاکههاییمکاندرقرارگیريدلیلبههنري،و شناسانهباییزیهاي

داشتهنیزخودمخاطبانشناسانهزیباییحسوبصري سوادافزایشدرسعیهستند،مواجهمردم

  )همان منبع(.باشند

  

  تجربیات جهانی استفاده از هنر شهري در بهسازي و نوسازي شهري

ر که در بخش هاي قبل اشاره شد بهره گیري از هنر شهري در بهسازي شهري در بسیاري از همانطو

کشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته است و تجربیات این کشورها در جهت استفاده و بومی سازي در کشور 

الش داریم از این در این قسمت به بیان نتایج بررسی تجربیات جهانی می پردازیم و ت. ما می تواند مفید باشد

  .طریق سیاست هاي بهسازي مبتنی بر هنر شهري را شرح دهیم

می تواند از طریق )یعنی هرگونه هنري که در عرصه عمومی شهر خود را به نمایش می گذارد(هنر شهري 

 در اینجا سه. افزایش ارزش هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نوسازي، بهسازي بافت هاي شهري را تسریع کند

نظام ارزشی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هنري مطرح می گردند که هنر شهري از طریق آن ها شهر را تحت 

ارتباطات پیچیده اي درون این نظام ها از نقطه نظر هنر شهري وجود دارد اما به طور کلی می .تاثیر قرار می دهد

  :توان گفت

ي بافت، منجر به باال رفتن ارزش زمین، ورود از لحاظ اقتصادي هنر شهري با افزودن بر جذابیت ها -

  .گردشگر و همچنین سرمایه می گردد

از لحاظ اجتماعی، هنر شهري با برقراري ارتباط با ارزش هاي اجتماعی جامعه محلی می تواند منجر به  -

  .ایجاد همبستگی اجتماعی براي بهسازي افت گردد

هاي بصري به مناطق شهري افزوده و منجر به شکل از منظر هنري و فرهنگی، هنر شهري بر جذابیت  -

  . گیري بافت هاي با ارزش از نقطه نظر منظر و معماري در حین بهسازي می گردد

بررسی نقش هنر شهري در قالب هر یک از نظام هاي فوق وابسته به بررسی بسیاري از عوامل درون 

یژگی هاي جامعه مخاطب، نقش هنر شهري در سیستمی این نظام هاي ارزشی می باشد و همچنین وابسته به و

.بهسازي شهري می تواند کم رنگ یا پر رنگ باشد

به طور کلی اهمیت هنر شهري از لحاظ جذب سرمایه و افزایش توان اقتصادي مناطق فرسوده موضوعی 

  .است که تا کنون بیشتر مورد توجه صاحب نظران بوده است
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  .ر ارزیابی اقتصادي هنر شهري سه رویکرد را مطرح می سازدد )Prof.A.G.Bovaird(پروفسور بوویرد 

  )تحلیل هزینه فایده هنر شهري در ارتباط با بهسازي شهري(فایده _رویکرد هزینه -

  )هنر شهري به عنوان ابزاري در دست حکومت لیبرایی(رویکرد مارکسیستی  -

  )هزینه بودجه هنر شهري عدم نقش مردم در(رویکرد مبتنی بر اهمیت نقش مردم در هنر شهري -

او در مقاله اي تحت عنوان ارزیابی هنر شهري به جمع بندي نظرات متخصصین در هر سه رویکرد می 

  .پردازد

نتیجه گیري نهایی او این است که هنر شهري زمانی می تواند حداکثر تاثیر اقتصادي را داشته باشد، که 

بین المللی جهت جذب گردشگران و سرمایه  مبتنی بر ارزش هاي اجتماعی ساکنین با ارزش هاي

Bovaird,1997(.باشد 14(  

در بررسی تجربیات جهانی ابتدا در سطح سیاست گذاري به بررسی تجربیات کشور انگلستان می پردازیم و 

در ادامه براي بررسی یک پروژه عملیاتی بهسازي شهري که با استفاده از هنر شهري انجام شده است، پروژه 

  .منطقه سبنا در شهر اوزاکا را مطرح می کنیمبهسازي 

  

  جایگاه هنر شهري در سیاست هاي بهسازي شهري دولت انگلستان

 60در دهه )Harold Wilson(ونسهارولد ویلبه برنامه بهسازي شهري  ازسیاست هاي حمایتی دولت بریتانیا 

که فقط،50و  40 هايس از جنگ در دههابعاد اجتماعی را به برنامه هاي بازسازي پاین برنامه  .باز می گردد

 1978و  1977قانون هاي دیگري در سالهاي . موضوعات مربوط به اراضی و کاربري زمین بود، اضافه نمود حول

قدیمی بوده اما با این وجود بافت هاي مناطق درونی شهر و  بهسازي لزومبه تصویب رسیده بودند که در مورد

Hill(  .درون شهري به وجود نیامدندی در مورد بهسازي بافت هاي فرسوده هنوز سیاست هاي کامال مستقل

هر چند که افول اجتماعی و کالبدي بافت هاي فرسوده و قدیمی شهر در این دوران نیازمند ابداع  )1994:28

بود، اما در این دوران بیشتر روش هاي تسکینی در حل مشکالت  )Regeneration(سیاست هاي بهسازي شهري

و . این روند تغییر پیدا کرد 1979با روي کار آمدن دولت محافظه کار از سال  .وجود این بافت ها رواج داشتم

در این دوران . عمومی در بهسازي بافت هاي فرسوده در محوریت قرار گرفت -همکاري شرکت هاي خصوصی

  .نبض بهسازي شهري را در دست گرفتند یشرکت هاي خصوصی ساختمان

به وجود در این دوران ري اراضی و قانون خرید اجباري امالك درون محدوده بافت فرسوده تغییر کارب

آن بر مبناي مالکیت اراضی و کاربري 1991به این ترتیب بهسازي شهري تقریبا به مدت یک دهه تا سال  ه وآمد

  .بود
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نمود که عنوان آن ساله ي بهسازي شهري را آغاز  5برنامه هاي  )DOE(دپارتمان محیط  1991در سال 

 Hill,1994;Deakin and Edwards,1993;Imrie and(.بود )City challenge(، »چالش شهر«

Thomas,1993,1999(

بهسازي شهري بود که بخش هاي خصوصی،  پروژه هاي خاصاین برنامه بر مبناي فضاي رقابتی در 

. ه جوامع محلی از اهداف اصلی آن بودمنفعت رسانی ب و عمومی و سازمان هاي داو طلب را در بر می گرفت

.این برنامه چرخشی در جهت حرکت به سمت بهسازي فرهنگ محور محسوب می گردد

نقش هنر : یک رنسانس شهري(تحت عنوان  1989مجمع هنر بریتانیاي کبیر در سال گذاري بیانیه سیاست 

اما باید توجه . باط با بهسازي شهري استدر ارت يبیان کننده ي نوعی نیاز عملی به هنر شهر) در بهسازي شهري

به این . این سند قانون گذاري سهم هنر شهري در بهسازي بیشتر از جنبه هاي اقتصادي مطرح بود درنمود که

در بافت هاي فرسوده می ... ترتیب که هنر منجر به جذب توریسم، باال رفتن قیمت زمین، ایجاد تاسیسات و

Symon and Williams(.گردد 2001:56(  

اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با هنر در همه جا وجود  مباحثپیش فرض این بوده است که  سنددر این 

در  )Myerscough(گزارش مایر کورث. داشته و جنبه هاي اقتصادي است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است

  .ي وجود چنین فضایی در آن زمان استتحت عنوان اهمیت اقتصادي هنر در بریتانیا نیز نشان دهنده  1988سال 

اهمیت اقتصادي هنر در پروژه هاي شهري هم اکنون نیز مطرح است به این ترتیب هنرمند به عنوان یک 

  .متخصص جایگاهی در کنار متخصصان ساخت و بهسازي بافت پیدا می کند

راه  80انه ي دهه مجمع هنر در میکه توسط  )Percent for art Scheme(،  "درصدي براي هنر"طرح 

در این طرح . دیی گردحلاندازي شده بود موجب راه اندازي بسیاري از پروژه هاي فرهنگی، هنري در جوامع م

ACGB:22(.نمودندیا هنر عمومی می يف هنر شهررجوامع محلی باید بخشی از بودجه خود را ص 1991( 

همچنین ابتکار فونیکس . ایفا نمود) 1989-1993(درصدي براي هنر نقشی اساسی در بهسازي شهري بیرمنگام 

بهسازي که در آن کارخانه شهر که  رو به تعطیلی گذاشته بود . (تري نیز بر اساس همین طرح بوده استندرکاو

و شهر را به تدریج تبدیل به مرکزي براي هنرمندان و شد به استودیوهاي ضبط موسیقی تغییر کاربري داد 

McGuigan 11(.قتصاد آن را احیا نموداستودیو هاي هنري نمود و ا 2004:(  

سازمان ها و نهادهایی در ارتباط با هنر شهري  ایجادبه نیاز بهسازي شهري به هنر عمومی در این سالها منجر

با قدرت گرفتن اقتصاد نئو لیبرالی در . اشاره نمود عمومیگردید که از میان آنها می توان به آژانس مشورتی هنر

کار آفرینی پیدا و ین نهادها از بخش عمومی جدا شده و جایگاهی مستقل در فعالیت هاي اقتصاديانگلستان ا

  )همان منبع(.نمودند
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سازمان بهسازي شهري تاسیس  1992با به قدرت رسیدن حذب هاي محافظه کار براي چهارمین بار در سال 

در این سالها بودجه بهسازي . هده گرفتو نقش هماهنگ کننده سازمان هاي منطقه اي بهسازي را به ع. گردید

  .رسانندبشهري به مصرف بافت هاي  در اختیار سازمان هاي بهسازي منطقه اي بود تا آن را به منظور بهسازي

چرخشی در سیاست هاي بهسازي شهري از رویکرد  1997با روي کار آمدن حذب کارگر از سال 

  .اقتصادي به رویکرد اجتماعی اتفاق افتاد

جدیدترین رویکردها در . ن سالها هنر شهري هم ابعاد اقتصادي و هم ابعاد اجتماعی پیدا نموده استدر ای

به . ارتباط با نقش هنر شهري در بهسازي شهري چرخشی به سمت مشارکت، دموکراسی و فرهنگ داشته است

ن در هویت افزایی، گونه اي که عالوه بر اهمیت نقش اقتصادي هنر شهري در بهسازي شهري به اهمیت نقش آ

Vikry:12(.است شدهتنوع بخشی و جذب مشارکت مردم در بهسازي شهري پرداخته 2007(  

  بهره گیري از هنر شهري در بهسازي شهري اوزاکا 

این شهر از قدیم . یکی از نمونه هاي موفق در زمینه تجربیات عملی بهسازي شهري اوزاکاي ژاپن می باشد

شهر اوزاکا داراي بافت هاي تاریخی است که ساخت و . با کشور چین بوده است مرکز تجاري بندري مبادالت

  .سال سابقه می باشد 400بافت آنها داراي 

این بافت در بردارنده ي ساختمان هایی مربوط . می باشد )Sebna( یکی از این بافت ها منطقه اي به نام سبنا

ارتباط فضایی، درجه بندي و عرض راهها در آن به طور  به معماري مدرن نیز بوده و پیکربندي فضایی آن شامل

  .مداوم از گذشته تا امروز تغییر کرده است

مسئولین متوجه شدند که در این منطقه فعالیتهاي تجاري غلبه کرده و در حالی که جمعیت  2000از سال 

چنین نسبتی تقریبا . اشدنفر می ب 000/4جمعیت آن در شب در حدود . نفر می رسد 000/270این منطقه در روز 

از ساختمان هاي مدرن کارکرد گذشته خود را که عالوه بر این بسیاري . در هیچ جاي دنیا وجود نداشته است

به منظور جریان یافتن سکونت زندگی شهري در این منطقه، پروژه . سکونت بوده از دست داده و خالی شده اند

شهرداري به کمک . ي بهسازي شهري با محوریت هنر و فرهنگ در دستور کار مسئولین شهري قرار گرفت

Kana( .عنوان کافه هنر سبنا راه اندازي نمودنددانشگاه اوزاکا مرکزي را تحت  2012:12(  

  .وظیفه این مرکز ارائه راهکارهایی بود که بتواند با محوریت فرهنگ و هنر به بهسازي شهري بپردازند

  :اقدامات این مرکز در دو راستا قرار داشته است

نمایش فرهنگ و هنر ساکنین در شهر و پرورش آن.1

براي نمایش آثار سایر هنرمندان از نقاط مختلف جهان و ایجاد بستري  تبدیل منطقه به مکانی.2

.جهت جذب سرمایه هاي بین المللی از این طریق
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تالش این مرکز در جریان انداختن فرهنگ وهنر در بطن بافت کالبدي و اجتماعی شهر به منظور جذب 

در مراحل اولیه، هدف شناخت  .گردشگران و ارتقا موقعیت منطقه جهت جذب سرمایه گذاران بوده است

براي این منظور اقدامات متفاوتی صورت . ارزش هاي هنري بافت توسط ساکنین و سایر افراد بوده است

به این .برگزاري نمایشگاه عکس معرفی بافت تاریخی از دید ساکنین از جمله این اقدامات است. گرفت

در .و آثار آنها نیز در منطقه به نمایش در می آید ترتیب ساکنین به واکاوي ارزش هاي هنري بافت پرداخته

بعنوان مثال نظرخواهی در مورد اینکه . مراحل بعدي، هدف دریافت پیشنهادها و نظرات شهروندان بوده است

  .کدام فضاهاي باز شهري می تواند میزبان برنامه هاي اجراي موسیقی باشند

ت کنندگان خواسته شده بود که طرحی براي همچنین برگزاري فستیوال معماري که در آن از شرک

همچنین مسابقه نقاشی . استفاده از فضاي پشت بام ساختمانهاي مربوط به دوره ي مدرن منطقه ارائه دهند

در مراحل . براي کودکان برگزار شد، که از آنها خواسته شد محله مطلوب خود در آینده را به تصویر بکشند

انسیل هاي کالبدي محله خودشان را در جهت استفاده به منظور فعالیت هاي بعدي از مردم خواسته شد که پت

این پروژه یکی از پروژه هاي موفق در بهسازي شهري از طریق هنر شهري و . فرهنگی وهنري ارائه دادند

با ... فرهنگ می باشد و اقدامات بهسازي به مانند تغییر کاربري ساختمان ها، استفاده از  فضاي بام ها و

  )Kana, 2012:6(.استفاده از نتایج بدست آمده در مشارکت با مردم انجام شده است

  ارائه راهکارهایی جهت بهسازي شهري بافت هاي فرسوده کشور با استفاده از هنر شهري

استفاده از قابلیت ها و امکانات ارائه و بیان هنري  در به ویژه هنرهاي شهريگسترش و تنوع هنرهاي محیطی 

در این بافت  را هنرتوجه به این  آشنایی مردم با فرهنگ و ارزش هاي این آثار تاریخیبراي  هاي شهريفضادر 

  . می سازدو باز زنده سازي بافت هاي تاریخی مهم براي حیات اجتماعی  ها

منحصر به فرد بودن به عنوان نوعی جاذبه،دسترس پذیر بودن،برقراري شرایط پایداري و حفاظت بهینه از 

و مانند اینها، عالوه بر اینکه سبب جذب بازدیدکنندگان  ا،وجود برخی از خدمات و زیر ساخت هاي مکملآنه

و توسعه گردشگري در بافت هاي تاریخی می گردد، خود موجب ارتقاي سطح زندگی و رفاه عمومی مردم ، 

تماعی و کالبدي این فضاها بازگرداندن حیات به فضاهاي شهري کهن، رونق اقتصادي و بهبود نابسامانی هاي اج

در مجموع، می توان گفت که شناخت و درك بهتر این میراث فرهنگی و تاریخی و عرضه آن در . نیز می شود

  .قالب نمایش بهتر این فرهنگ و آثار به مردم، چرخه اي از پیامد هاي مثبت را در پی خواهد داشت

زي فضاهاي شهري تاریخی بهره برداري از این بافت با توجه به رابطه متقابل گردشگري شهري و باززنده سا

  . هاي تاریخی با استفاده از هنرهاي شهري باعث حضور بهترو فهم بیشتر مردم خواهد شد
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در مجموع می توان گفت شناخت میراث فرهنگی و تاریخی و عرضه آن در قالب جاذبه هاي گردشگري، 

  .این چرخه را انعکاس می دهد 1تصویر شماره .چرخه اي از پیامدهاي مثبت را در پی خواهد گذاشت

)cultureindevelopment.nl(چرخه میراث فرهنگی . 1 ریتصو

  

هایی دوست داشتنی از  نماید داشتن خاطره مند می آن چیزي که ما را به خانه، محله و شهرمان عالقه

تر و  تر و مشکل ان سختیم اندگارتر باشند دل کندن از آن براتر و م ها قوي هاست و هر آن چه این خاطره آن

مان قویتر  هاي فرهنگی شان بیشتر و در نتیجه حفظ هویت تاریخی و ریشه تالش در جهت حفظ و بهتر نگاه داشتن

هاي مادي جایگزین آن شده و در این صورت  خواهد بود و در صورت حذف این عنصر، شاید صرفاً انگیزه

ها را به دست  ها هیچ ضمانتی وجود نخواهد داشت و به راحتی آن هاي آن پاس داشت ارزشجهت حفظ و 

به این نکته نیز باید توجه داشت که یک نشانه شهري و یک اثر هنري در شهر، رابطی . تغییرات خواهیم سپرد

ي باشد مناسب تواند بستر ها که می ها جاي دارد و زبان مشترك است بین آن است مشترك که در خاطر نسل

جهت تداوم فرهنگی جامعه و یک جامعه به پیشرفت دست نخواهد یافت مگر با حفظ این پیوندها، میان یک 

هاي زیادي است که ناشی از این ارتباط فرهنگ  ساله، تفاوت 200ساله و یک جامعه شهري  20جامعه شهري 

  .باشد شهري می

شان  ثر هنري مشارکت بیشتري داشته باشند، آن اثر در ذهنچه ساکنان و شهروندان در ایجاد و خلق ا هر آن

رو در صورت ساخت اثر در جلوي دیدگان شهروندان و مشارکت  از این. انگیزتر خواهد بود ماندگارتر و خاطره

توان بدین وسیله آنان را در آفرینش هنري مشارکت داد و تاثیرپذیري  آنان به عنوان شاهدان تولید یک اثر، می

هر چه اثر هنري بتواند خود را در زندگی و فعالیت . انگیزتر نمود در اذهان شهروندان ماندگارتر و خاطره آن را

شان ماندگارتر شود و در  تواند با آنان ارتباط برقرار کرده و در ذهن روزانه ساکنان بیشتر وارد نماید بیشتر می
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ها، وقایع تاریخی ساکنان شهر باشد  ها، افسانه ها، داستاناثري که برگرفته از باور. ارتقاء روحی آنان موثرتر باشد

. اثري که در زندگی روزمره مردم حضوري بیشتر داشته باشد، موثرتر خواهد بود. خواهد داشت يتأثیر بیشتر

.ها جاي خواهد گرفت ها و خاطره اثري که بتواند باورهاي ساکنان را بهتر بیان نماید، بیشتر در دل

بایست هم به ارتقاء کیفی ظرف توجه داشت و هم به ارتقاء فرهنگی  زي فضاي شهري میدر هنگام بهسا

و چه ابزاري بهتر از . هاي کالبدي شهر توجه داشت و هم به آموزش شهروندان بایست به ویژگی هم می. مظروف

.کننده تواند هم آموزش دهنده باشد و هم زیبا هنر که می

قابل با عموم جامعه بر مبناي بعضی انگاره هاي مشترك اجتماعی فرصت اتکاي هنر عمومی بر نوعی اثر مت

بسیار مناسب جهت احیاي این انگاره ها وتالش براي باز زنده سازي جامعه و روابط اجتماعی را به دست می 

  .دهد

باز  از این رو الزم می نماید که طراحان و برنامه ریزان شهري با ایجاد و تعریف سیاستها و خط مشی هایی

به منظور شرکت هنرمندان در ایجاد محیط هاي شهري مناسب، به مشارکت عمومی در ایجاد محیط هاي انسانی 

به ارائه راهکارهایی براي  1شماره  جدول. در قالب تعاریفی روشن و سازمان یافته از هنر عمومی سامان بخشد

  .استفاده از هنر شهري جهت بهسازي می پردازد

  

راهکارهاي استفاده از هنر شهري در جهت از بین بردن مشکالت بافت فرسوده تاریخی1:جدول

  مشکالت بافت فرسوده تاریخی  راهکارهاي هنر شهري

  

استفاده از بنرها، در جهت معرفی اصل بنا و نشان دادن شکل 

آن قبل از فرسودگی در مکانهایی که در حال مرمت و یا نیاز 

دارد کمک می کند تا از آلودگی زیست محیطی  به مرمت

جلوگیري کند و منظر شهري را بهتر جلوه دهد و می توان از 

آن ها در راستاي تبلیغات و معرفی آثار به گردشگران استفاده 

  .نمود

  

  مشکالت زیست محیطی و باال بودن حجم آلودگی

  

بافت فرسوده در برخی موارد باعث ایجاد منظر شهري 

.سب می گرددنامنا

  

منجر به ایجاد فضاهاي دلپذیري .. هنرهاي نمایشی، تجسمی و 

  

عدم وجود سر زندگی
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براي تجمع افراد ساکن و غیر ساکن در این گونه بافت ها گشته 

و هنر جمعی می تواند یک عامل سرزنده کننده محسوب 

اجراي موسیقی زنده،نمایش ها و تئاترهاي تاریخی می .شود

امکانات گذران اوقات تواند عالوه بر سرزنده کردن فضا 

  .فراغت افراد ساکن و غیر ساکن در آن بافت را فراهم کند

  

  

  کمبود امکانات گذران اوقات فراغت

  

هنر شهري در بافت هاي فرسوده می تواند عامل حضور بیشتر 

افراد و توجه بیشتر چشم ناظر به فضا گردد و در نتیجه مانع از 

متروك شدن فضاها گردد و ناامنی را کاهش  کارافتادگی و

.دهد

  

  

  امنی و معضالت اجتماعینا

  

  

برگزاري مسابقات هنري مانند عکاسی و نقاشی بین ساکنین با 

  هدف شناخت آثار با ارزش و هویت افزا توسط آنها

برگزاري فستیوال ها و مسابقات معماري جهت ارائه طرح هایی 

این بناها به عنوان میزبان اتفاقات  به منظور احیا و استفاده از

فرهنگی هنري 

  

  رو به زوال رفتن آثار هویت بخش

  

در این فضاها می توان از گالري هاي عکس، نقاشی،لباس، آثار 

بعنوان هنر شهري در راستاي معرفی، حفظ، اطالع .. تاریخی و 

رسانی ارزش هاي تاریخی  و اتفاقات مهم در طول  تاریخ، در 

  .ه  بافت ها استفاده نموداین گون

  

  

از بین رفتن ارزش هاي تاریخی، محل شکل گیري حوادث و 

رویدادهاي تاریخ گذشته

  

برگزاري نمایشگاه مردم شناسی و فرهنگی براي معرفی ارزش 

هاي فرهنگی ما در گذشته و توجه به تمدن تاریخی کشورمان 

  ضمن معرفی آن ها به بازدیدکنندگان و گردشگران

  

بین رفتن ارزش هاي فرهنگی و انفصال افراد از سابقه  از

شانفرهنگی

  

،جشن ها و سایر )مانند تعذیه(تشویق به اجراي عزاداري ها 

هنرهاي شهري مورد توجه مردم آنجا،توسط خود ساکنین و 

  .عالقه مندان منجر به تقویت روابط اجتماعی منطقه می شود

  

ی و مشارکت مردمی تضعیف انسجام اجتماعی،روابط اجتماع

  نسبت به گذشته
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در قسمت هایی از بافت فرسوده که الگوي اولیه بنا از بین رفته 

است، می توان از ماکت هایی در فضاهاي شهري استفاده نمود 

تا در طول مرمت، اصل بنا به سایرین معرفی شود و منجر به 

.ن فضا گرددآتشویق بازدیدکنندگان از 

  

  

  

  اي شهرسازي دوران گذشتهاز بین رفتن الگوه

  

  

  

با ایجاد مراکز فرهنگی هنري که داراي سطح عملکردي در 

حوزه کل شهر هستند می توان ورود جریان فکر، فرهنگ و 

مشابه . سرمایه را از سایر نقاط شهر به این بافت ها شاهد بود

  در انگلستانابتکار فونیکس کاونتري

  هرجدایی از سایر بافت هاي فعال و چرخه ش

  نتیجه گیري

  :نتیجه گیري مقاله در قالب بندهاي زیر خالصه می گردد

بافت هاي تاریخی به لحاظ فرهنگی و هویتی داراي ارزش هاي بسیار زیادي هستند که امروزه .1

.بسیاري از آنها در اثر عدم کارایی اقتصادي رو به فرسودگی گذاشته اند

بهسازي مداخله ي فرهنگ محور در این بافت ها با توجه به ماهیت این بافت ها بهترین نوع .2

.است که در این راستا هنر شهري می تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند

مطالعه تجربیات جهانی در ارتباط با استفاده از هنر شهري در بهسازي نشان می دهد که در ابتدا .3

گونه اي که هنر شهري با باال صرفا جنبه هاي اقتصادي هنر شهري مورد توجه بوده اند، به ) 70دهه (

.بردن ارزش زمین و جذب گردشگر و سرمایه به تسریع بهسازي کمک می کند

میالدي مباحث اجتماعی هنر شهري بسیار قوت گرفتند به گونه اي که در ابتدا  90از دهه .4

نر افزایش کارایی اقتصادي هنر شهري منوط به ارزش هاي اجتماعی آن شد و سپس نتایج اجتماعی ه

شهري به مانند هویت افزایی، ایجاد تنوع فرهنگی اجتماعی، جذب مشارکت مردمی در بهسازي در 

کانون توجه قرار گرفت که می توان این سیر تحول را به روشنی در سیر تحول سیاست گذاري بهسازي 

.شهري بریتانیا مشاهده نمود

فرهنگ محور تا کنون در  استفاده از هنر شهري در نوسازي و همچنین بهسازي هاي شهري.5

استفاده از تجربیات جهانی در خلق راهکارهاي بهسازي . کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است
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در این مقاله تعدادي راهکار براي  1مبتنی بر فرهنگ و هنر می تواند مفید واقع شود چنان که در جدول 

  .بهسازي بافت هاي تاریخی کشور پیشنهاد گردید
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