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گفت وگو با جمشید  مراد یان؛ مجسمه ساز 

مجسمههاشهرراآراموزندگیراتلطیفمیکنند
جمش��ید  مراد یان ازجمله مجسمه سازانی است که 
هنر خود  را تنها به کارگاه شخصی اش محد ود  نکرد ه و 
نخواسته تا آثارش را تنها د ر گالری های هنری با تعد اد  
اند ک مخاطب��ان به نمایش بگ��ذارد . او تالش کرد ه تا 
از هن��رش جهت ارتباط با مخاطبان به��ره بگیرد  و به 
همین خاطر بسیاری از آثارش را د ر اطراف کارگاهش 
نصب کرد ه است. یکی از مهم ترین اقد امات او، ساخت 
مجس��مه  از د رخت های خش��کید ه اس��ت. مراد یان 
می گوید  که حاضر اس��ت تمام د رخت های خشکید ه  
ش��هر را به مجس��مه تبد ی��ل کن��د . او د انش آموخته 
رشته مجسمه س��ازی از د انشگاه سوره است. عضویت 
د ر انجمن مجسمه س��ازان ایران، ش��رکت د ر چند ین 
نمایشگاه گروهی و انفراد ی د ر ایران و خارج از کشور، 
ش��رکت د ر بی ینال های مجسمه  سازی ایران، شرکت 
د ر س��مپوزیوم چ��وب د ر ایران، ش��رکت د ر د همین 
نمایش��گاه بین المللی »اوزاکا« ژاپن 2001، ش��رکت 
د ر سمپوزیوم مجسمه  س��ازی شانگهای چین 2003 
و س��اخت و طراحی د ه ها اثر حجمی ب��رای فضاهای 
عمومی و ش��هری و نصب آن د اخل و خارج از کش��ور 
برخی از فعالیت های این مجسمه ساز پرکار را تشکیل 
می د هند . خود ش گفته است: »آتلیه ام پر از کار است 
و د ر این مس��یر متوقف هم نخواهم ش��د . همین طور 
کار می س��ازم و د ر قید  و بند  نمای��ش عمومی آن هم 
نیس��تم.« مراد یان یکی از بزرگترین موانع پیش روی 
مجسمه س��ازانی را که با چ��وب کار می کنند ، وجود  
حراجی های��ی چون »کریس��تی« می د ان��د  و معتقد  
است که متاسفانه بازار حراجی ها این روزها به سمت 
مجس��مه های برنزی گرای��ش پید ا کرد ه و ش��رایط 
به گونه ای است که خیلی از مجسمه سازانی که با چوب 
کار می کرد ند  هم این روزها به س��مت برنز سوق پید ا 
کرد ه اند ، اما به شخصه این کار را نخواهم کرد . مراد یان 
بر این باور اس��ت که باید  کار مجسمه سازی با چوب را 
همچنان اد امه  د هد  و روی حرفش ایستاد گی می کند  
و هیچگاه حاضر نشد ه د ر مجس��مه های چوبی اش از 
هیچ متریال د یگری اس��تفاد ه کن��د . مراد یان د ر کنار 
مجسمه هایی که ساخته اس��ت، روی یک تنه د رخت 

وسط حیاط خانه اش نیز کار کرد ه است.
گویا شما سال هاس�ت که تالش می کنید  د رختان 
خشکید ه ش�هر را تبد یل به مجس�مه کنید  تا به 

زیبایی آن کمک کنید .
  بله،  این پروژه را من سال هاس��ت که اد امه می د هم 
به امید  تلطیف فضای شهر که این روزها بسیار خشن 
و د ور از هرگونه لطافتی شد ه اس��ت. این آثار معموال 
جزو هنرهای مفهومی قلمد اد  می ش��وند  و من قصد  
د ارم فرم��ی از د رخت د ربیاورم ک��ه حس تعلیق را به 
مخاطب القا کن��د . من د رخت های��ی را به عنوان ابزار 
مجسمه سازی مورد  استفاد ه قرار می د هم که معموال 

سال هاس��ت خش��ک ش��د ه اند . 
معموال حش��رات باعث این اتفاق 
می ش��وند  و به همین خاطر من 
پ��س از ایزول��ه و باکتری زد ایی 
کار س��اخت آن را آغ��از می کنم. 
م��ن بارها ب��ه ش��هرد اری تهران 
این پیش��نهاد  را د اد ه ام که حاضر 
هس��تم هر د رخت خشکید ه ای 
را به مجس��مه تبد ی��ل کنم. این 
راه می تواند  باعث ش��ود  تا هنر از 
گالری ها ب��ه د رون زند گی آد م ها 
راه پید ا کن��د . د ر ته��ران روزانه 
چند ین د رخت خشکید ه را قطع و 
بعد  آن را می سوزانند ، د رحالی که 
می ت��وان از آنها اس��تفاد ه کرد  تا 
مجسمه شوند  و به زیبایی محیط 

کمک کنند . 
می کنی�د   فک�ر  خ�ب 
مجس�مه هایی ک�ه د ر ای�ن 

س�ال ها د ر تهران نصب شد ه اس�ت،  تا چه اند ازه 
توانسته اند  موفق باشند ؟ 

د ر س��ال های اخیر ما یک بهبود ی را د ر این زمینه 
مشاهد ه می کنیم؛ اما گاه این مسأله مشاهد ه می شود  
که تعد اد ی از آثار تنها به خاطر ضابطه د ر جایی نصب 
می ش��وند . ضمن این که به نظر من زیباکرد ن ش��هر 
تنها اضافه کرد ن آثار هنری به ش��هر نیس��ت، گاهی 
باید  تعد اد ی از چیزهایی که د ر ش��هر وج��ود  د ارند ، 
برد اشته شوند . د ر این صورت بسیاری از آلود گی های 
بصری شهر ما کم خواهد  شد  و شهر خود به خود  زیباتر 
می ش��ود . می توان با خلوت کرد ن شهر، به آن آرامش 
د اد  و اضافه ک��رد ن آث��ار هنری به ه��ر قیمتی باعث 
آشفتگی بیش��تر آن خواهد  شد . برای مثال ما د رحال 
حاضر روی تمام پل ها و گذرگاه ها بیلبورد های بزرگ 
تبلیغاتی می بینیم که خود ش نوعی نابسامانی را ایجاد  

می کند . 
آق�ای مراد یان به عنوان یک مجسمه س�از، پیش 
از آن که د رب�اره نقش بخش خصوص�ی د ر اجرا و 
ماند گاری هنر ش�هری صحبت کنیم، د راین باره 
توضیح می د هید  که اصال ضرورت بکارگیری هنر 

د ر شهر چیست؟ 
همواره عناصر و المان های شهری نقش مهمی د ر 
ش��هر د ارند ، به طوری که به آن هویت می بخش��ند  و 
شهروند ان د ر صورتی می توانند  د ر یک شهر احساس 
آرامش و امنیت د اش��ته باش��ند  که آن را متناسب با 
ارزش ه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی خود ش��ان کنند . 
اس��تفاد ه از عناصر هنری س��بب خواهد  ش��د  تا یک 
ش��هروند ، حس عمیق تر و مهم تری نسبت به شهری 
که د ر آن زند گی می کند ، د اشته باشد . از آن طرف آثار 
هنری برای مثال مجسمه ها سبب می شود  تا زند گی 
شهروند ان تلطیف شود . اتفاقی که د ر تمام شهرهای 
مد رن و مه��م د نیا رخ د اد ه، به همین ش��کل اس��ت. 

شما وقتی به تمام شهرهای مهم  د نیا بروید ، مشاهد ه 
خواهید  کرد  که شهر انباشته از آثار هنری، گالری ها، 
موزه ها و... است. د رواقع هر فضایی بهانه ای برای ارایه 
هنر به حس��اب می آید . از ایس��تگاه های مترو و د یگر  
س��رویس های حمل ونقل عمومی گرفت��ه تا د یوارها 
و مید ان ها. متاسفانه د ر ش��هر تهران، خلل بزرگی د ر 
این زمینه وجود  د ارد  و آثار هنری را نمی توان به شکل 

عمومی و گسترد ه مشاهد ه کرد . 
د ر این میان، مجسمه ها چه نقشی می توانند  ایفا 

کنند ؟ 
مجسمه ها مانند  هر اثر هنری د یگر می توانند  نه تنها 
د ر سطح شهر زیبایی ایجاد  کنند  که از ناهنجاری های 
بصری هم جلوگیری می کنند . از آن طرف با استفاد ه از 
مجسمه ها می توان به نوعی بازخوانی هویت سازی د ر 
شهر منجر شد . شما بسیاری از مید ان های مهم شهر 
تهران و حتی د نیا را با مجس��مه هایش می شناسید . 
همچنان مید ان فرد وسی  یکی از زیباترین و مهم ترین 
میاد ینی اس��ت که د ر تهران وج��ود  د ارد . عالوه بر آن 
مید ان حر و د یگر مید ان هایی که مجس��مه ها د ر آن 
وجود  د ارد . وقتی یک مجسمه د ر محیط شهری وجود  
د اشته باش��د ، کیفیت فضا را ارتقا 
می د هد  و باعث می شود  تا د ر کنار 
آن کیفیت بصری هم رش��د  کند . 
البته د ر این میان نباید  این نکته را 
فراموش کرد  که باید  مجسمه هایی 
که د ر ش��هرها وجود  د ارند ، نوعی 
انس��جام و هماهنگی ب��ا همد یگر 
د اش��ته باش��ند  تا بتوانند  نتیجه 
مثبت را ایجاد  کنن��د . از آن طرف 
مجسمه ها باید  د ر مکانی مناس�ب 
قرار بگیرن��د . گاه��ی تع��د اد ی از 
مجسمه ها - حتی آنانی که کیفیت 
خوبی د ارند  - د ر مکان هایی نصب 
و جاسازی می ش��وند  که هیچ د ید 
مناسبی ند ارن��د  و به همین خاطر 
نمی توانند  نتیجه  مناسب را د اشته 
باشند  و هد ف مش��خصی را که از 
نصب آن می رفته، به وجود  بیاورند . 
به همی��ن خاطر است ک��ه مکان 
نصب مجس��مه ها هم می تواند  د ر کاربرد ی که د ارند ، 
موثر باش��د . باید  این مس��أله را لحاظ کرد  که فضا هم 
می تواند  د ر معنابخش��ی یک اثر موثر باشد . گاهی د ر 
نصب مجسمه های شهر تهران، به محیط جغرافیایی 
و همچنین اتمسفری که مجسمه د ر آن وجود  د ارد ، 
هیچ توجهی نمی ش��ود ؛ د رحالی که ه��ر منطقه باید  
با توجه به ویژگی های فرهنگی و اجتماعی اش صاحب 

آثار هنری شود . 
ب�ه نظرتان نق�ش بخ�ش خصوص�ی د ر اج�را و 

ماند گاری هنر شهری چیست؟ 
ببینی��د  آثار هنری بای��د  د ر خیابان ها ب��ه گونه ای 
باش��د  که ما خود  ش��هر را ب��ه مثابه گون��ه ای از هنر 
بد انیم، یعنی وقتی مرد مان د ر ش��هر قد م می زنند  با 
یک گالری روبه رو باش��ند . د ر این صورت راه برخورد  
و تماس با آثار هنری را فرا می گیرند  و د ر نتیجه خود  
مراقب آثار هنری هس��تند  و از آن حفاظت می کنند . 
د رواقع تنها د ر صورتی م��رد م می توانند  از آثار هنری 
حفاظت کنند  که د ر تماس مد اوم با آن باشند ، د ر این 
ص��ورت فرهنگ هنری د ر وجود  آنان تقویت ش��د ه و 
می توانند  به اهمیت زیبایی شناسی د ست پید ا کنند  
و از همین روی برای آن ارزش و اعتبار قایل هس��تند ؛ 
چ��ون می توانند  آن را د رک کنن��د . اتفاقی که د ر این 
سال ها رخ ند اد ه اس��ت، د رواقع مرد م به اند ازه ای خود  
را از آثار هنری د ور می د انن��د  که نمی توانند  ارتباطی 
مستقیم با آن د اشته باشند  و د ر نتیجه حس و د رکی 
نیز به آن ند ارند ، د ر صورتی که اگر این تعامل رخ د هد ، 
بس��یاری از مشکالت حل خواهد  ش��د  و د یگر نگران 
این مسأله نیس��تیم که مرد م و نهاد های د یگر نسبت 
به این آثار بی اعتنا باش��ند . ش��ما اگر یک اثر هنری را 
به عنوان نشانه ای از شهر بشناسید ، با آن خاطره د ارید  
و د ر نتیجه می خواهید  تا از خاطراتتان محافظت کنید . 
د ر این میان همان طور که پیش از این نیز اشاره کرد م، 

مجسمه های شهری یکی از مهم ترین نشانه های شهر 
است که می تواند  معرف ش��هرها باشد . شما بسیاری 
از کش��ورهای اروپایی را که نگاه کنید ، شهرهایشان 
به خاطر مجسمه هایشان هس��تند  که د ر د نیا معروف 
هس��تند . یعنی نه تنها حس زیبایی د ارند  و آن را القا 
می کنند  که به آن ش��هر هویت د اد ه ان��د  و روحیه ای 
خاص د ر آن شهر تسری د اد ه اند  و همین مسأله است 

که از اهمیت فوق العاد ه ای برخورد ار است. 
فرقی که یک مجسمه  شهری با مجسمه های د یگر 

د ارد ، چیست ؟
مس��اله همینجاست. گاهی از مجس��مه هایی د ر 
مبلمان ش��هری استفاد ه می شود  که کارکرد  د رستی 
ند ارن��د ، د رحالی که مجس��مه های ش��هری عالوه بر 
آن که د ارای حجمی سه بعد ی هستند ، باید  از جهات 
مختلف قابل نظاره باشند  و این قد رت را د اشته باشند  
که شهر را تزیین کرد ه و به آن هویت د هند . همچنین 
مجس��مه های ش��هری معم��وال از مصال��ح خاصی 
مانن��د  سنگ، بتن، فلز، چوب و فایبرگالس ساخته 
مي شوند . مجسمه  شهری بای��د  د ر جایی نصب شود  
که د ر د سترس همه باش��د  و د ور از جایی که مرد م د ر 
آن قرار د ارند ، نباشد . به همین خاطر است که افزود ن 
مجسمه های شهری معموال فضاها را تکمیل، تقویت 
یا تعد یل می کن��د  و عالوه بر آن ب��ه کیفیت بصری و 
فرهنگی شهروند ان کمک می کند . مسئوالن شهری 
می توانند  با استفاد ه از مجسمه های شهری ارزش های 
فرهنگی و اجتماع��ی را به شهرون��د ان خود  آموزش 
د هند . اگرچه این ماجرا اهمیت بسیار زیاد ی د ارد  که 
باید  مجسمه ها با فرهن��گ و اقلیم منطقه هماهنگ 

باشند . 
بهترین جاهای نصب مجسمه کجاست؟ 

پیاد ه روهای ب��زرگ، پارک ها، باغ ه��ا و همچنین 
فرهنگسراه��ا و میاد ی��ن شه��ری می توانند  مکان 
مناسبی برای نصب مجسمه باشن��د . مجسمه هاي 
و  س�رد یس ه�ا  و  تن�دیس  شامل  شهري 
د یوارنگاره هاي  مانن�د  روای�ي  مجس�مه ه�اي 
حجاري شده و همی��ن اس��ت که باع��ث می شود  تا 
یک خاطره جمع��ی شکل گی��رد . د ر صورت نصب 
مجسمه ها است که حس یک مکان تقویت می شود  
و د رصورتی ک��ه مجسمه ای که نصب ش��د ه، با فضا 
هماهنگی د اشته باشد ، می تواند  باعث انسجام بصري 
محیط پیرامون ش��د ه و شهروندان احساس رضایت 
و آرامش بیشتري می کنن��د . یعن��ی آن مکان��ی که 
مجسم��ه د ر آن نصب ش��د ه است، با تم��ام جاهای 
د یگر برایش تف��اوت می کند  و شخصیت��ی متمایز 
پید ا می کند . د ر چنین محیطی است که شهروند ان 
سرزند ه تر خواهند  بود  و ح��س زند گی د ر میان آنان 
تقویت می ش��ود . فضاهای شهری ک��ه از آثار هنری 
محروم هستند ، معموال هیچ گون��ه جذابیتی ند ارند  
و به همی��ن خاطر اس��ت، کسانی ک��ه د ر آن مکان 
زند گی می کنند ، معموال شاد ابی کافی را ند ارند . این 
مسأل��ه را می توان د ر بخش های��ی از شهر تهران نیز 
مشاهد ه کرد . بنابراین نصب یک مجسمه که معموال 
هزینه های چند انی هم برای مسئوالن شهری ند ارد ، 
سبب خواهد  شد  تا آثار بسیار عمیقی از خود  برجای 
بگذارد . ضمن این که ب��ه وسیله مجسمه ها می توان 
آگاهی ه��ای عمومی مرد م را ارتقا د ه��د ، برای مثال 
ب�ا شخصیت ها  را  می ت��وان م�رد م ی�ک منطق�ه 
ساخته  آشنا  منطقه  آن  تاریخي  رویداد هاي  یا 
کنند.  معرفي  را  منطقه  آن  فرهنگي  نماد هاي  یا 
بسی��اری از مید ان های شهر ما مح��ل وقوع اتفاقات 
مهمی بود ه اند ؛ اما مسأله اینجاست که د ر کد ام یک 
از این میاد ی��ن، مجسمه هایی که ی��اد آور آن اتفاق 
هستند ، نصب شد ه است؟ شاید  تنها یکی، د و مید ان 
این خاصیت را د اشته باشن��د  و این د ر صورتی است 
که تمام مید ان های مهم شهر م��ا د ر وقایع انقالب و 
همچنین جنگ نقش بسیار مهم��ی را ایفا کرد ه اند ؛ 
اما نه تنها یاد مان های متناسب با آن وجود  ند ارد  که 
حتی متاسفانه ما د رحال حاضر هیچ مید انی هم د ر 
شهر ند اریم، د رحالی که مید ان ها و مجسمه هایی که 

د ر آن نصب شد ه، می تواند  به شهر نظم د هد . 
این خود ش باعث مشارکت بیشتر می شود ؟ 

بله؛ د ر ای��ن صورت کسانی که د ر اط��راف آن مرکز 
زند گی می کنن��د ، انگیزه پید ا می کنن��د  تا به محیط 
اط��راف خ��ود  رسید گی کنن��د . چنانچ��ه از نماد ی 
متناسب با نام می��د ان استفاد ه ش��ود ، د ر خاطرشان 
خواهد  ماند  و همچنین با سبک های قد یمی و جد ید  
هنر آشنا شوند  و د رواقع د انش بصری و هنری آنان نیز 

افزایش پید ا خواهد  کرد . 
ش�ما چ�ه توصیه هایی برای س�اخت مجس�مه 

می کنید ؟ 
مجسمه ه��ا می توانن��د  از مشاهیر و شخصیت هاي 
علم�ي  سیاسي،  هنري،  اد بي،  فرهنگي،  تاریخي، 
ی��ا مب��ارزان و شه��د ا، ورزشکاران،  شخصیت هاي 
تاریخي،  یاد مان هاي  مذهبي،  مضامین  اسطوره اي، 
یا  عاطفي  مضامین  عمراني،  و  ورزشي  سیاسي، 
اقتصاد ي  مضامین  ماد ر،   مجسمه  نظیر  احساسي 
نظیر  اقلیمي  و  طبیعي  معیشتي،  مضامین  و 
ویژه  حیوانات  یا  طبیعت  معرف  که  مجسمه هایي 
و  سنتي  مضامین  همچنی��ن  و  هس�تند  منطق�ه 
فرهنگي باشند . د رواقع باید  بررسی کرد  و د ید  که مرد م 
هر منطقه یا شهر به چه چی��زی عالقه د ارند  و برایش 
احترام قایل هستن��د  تا براس��اس آن مجسمه هایی 
را د ر سطح آن منطقه به اج��را د رآورد . د ر این صورت 
مرد م آنچه را که می بینند ، می توانند  به صورت واقعی 
د رک کنند  و  از آن تأثیر بگیرند . این اتفاق بد ون شک 
د ر صورت��ی رخ خواهد  د اد  که ساخت��ار رنگ، شکل، 
مقی��اس و مصالح به کار برد ه ش��د ه د ر یک اثر هنری 
چون مجسمه، امکان پذیر اس��ت و به عنوان کیفیتي 
هویت آفرین و ماندگار با افراد  جامعه ارتباط برقرار 
کنند. د رواقع برپای��ی یک مجسمه د ر مید ان یا پارک 
می توان��د  به همنشینی مستمر زند گ��ی مرد م با هنر 
منجر شود  و این د ر حیات اجتماع��ی آنان تاثیرگذار 
خواهد  بود . زماني که ما د رگی�ر ش�کل د اد ن به فضاي 
شهري هستیم، ناگزیر با محتواي اجتماعي آن کار 
مي کنیم؛ بنابراین اگر یک مجسمه شهري د ر جهتي 
منطبق با ارزش هاي اجتماعي نمود  یابد، انگیزه توجه 
آن نیز به وجود  م�ي آی�د. حت�ي اگ�ر ای�ن پدیده، 
صورت امروزي شده اي از الگوهاي مقبول جامعه باشد 
مانند اجراي مضامین تاریخي - فرهنگي به شیوه اي 

کامال انتزاعي.  
د ر این صورت می توان این امید واری را د اشت که 
د رنهایت سطح زیبایی شناس�ی مرد م هم ارتقاء 

پید ا   کند ؟ 
رسید ن به زیبایی شناسی بصری اصال اتفاق راحتی 
نیست و احتیاج به تمرین د ارد  و به همین خاطر است 
که نباید  آن را مساله ای سهل انگارانه و سطحی تلقی 
کرد . د ر این میان عرضه هر اثر هنری به هر بهانه ای د ر 
هر کجای شهر نیاز به مهارت و تخصص فوق العاد ه ای 

د ارد ، د ر غیر این صورت چشم ناظر خراب می شود . 
نمی ت��وان این مسأل��ه را ناد ید ه گرفت ک��ه د ر بستر 
»جامعه« است که رش��د  می کنند ، بنابراین باید  تالش 
کرد  تا آثار هنری به شکلی وسیع د ر سطح جامعه رشد  
د اشته باشن��د  و تنها د ر این صورت اس��ت که می توان 
امید وار بود  که زیبایی شناسی کل��ی جامعه نیز با رشد  
همراه ش��ود . باید  مرد م به آثار هنری نی��از پید ا کنند  و 
د رحالی که تأمین نشوند ، به مسئوالن شهری اعتراض 
کنند . د رحال حاضر ما چند  کالس مجسمه سازی د اریم 
که به شکل بسیار محد ود ی هنرجو تربیت می کنند . به 
همین خاطر است که گاه هنرجویانی تربیت می کنند  
که مجسمه  می سازند  و د ر جایی هم نصب می شود  بد ون 
این که این مسأله را د رنظر بگیرند  که از مصالح د رست 
برای ساخت آن استفاد ه شود . به همین خاطر است که 
تأکید  می کنم میزان موفقیت یا شکست د ر استقرار یک 
مجسمه شهري بستگي زیاد ي به مکان یابي، بررسي 
س�اختار محیط�ي و موقعی�ت محوط�ه ق�رار گرفتن اثر 
د ارد . تناسب پیکره با محیط اطراف د ر جهت کاهش 
تضاد ها یا حفظ و هماهنگي یک ویژگي خاص معنا 
مي یابد. م�وارد  موج�ود  د ر ظاهر بناهاي اطراف مجسمه 
مانند شکل، ارتفاع، میزان فضاي تلف شده خارج بنا، 
محیط باز، تراکم، پستي و بلندي اجزاي تشکیل د هنده 
محوطه نقش تعیین کننده اي د ر شیوه طراحي مجسمه 

خواهد د اشت. 

گفت وگو

ارزیابی هنر شهری د ر گفت وگو با د کتر بهنام کامرانی 

دقتکنیدزیباسازیبهسمتبزکنرود
بهن��ام کامرانی ابت��د ا وارد  
د انشک��د ه پزشک��ی د انشگاه 
شیراز شد  اما ب��ه د لیل عالقه 
فراوان ب��ه نقاش��ی، از رشته 
پزشکی انص��راف د اد  و شروع 
به تحصی��ل د ر رشته نقاشی 
د ر د انشک��د ه هنرهای زیبای 
د انشگاه تهران کرد . او سپس 
فوق لیسان��س نقاش��ی را از 
د انشگاه هنر د ریافت و د کترای 
خود  را د ر رشته پژوهش هنر با 
پایان نامه ای د رباره نقاشی های 
مینیات��ور د ر کتاب های طب 

سنتی به پایان رساند . او د ر حال حاضر عضو پیوسته 
انجمن نقاشان، عضو هیات علمی د انشگاه هنر و عضو 
شورای نویسند گان فصلنامه هنر فرد ا است. او بیش از 
11 نمایشگاه انفراد ی و بیش از70 نمایشگاه گروهی 
د ر ایران، فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، ژاپن، چین، 
ارمنستان، ترکیه، سوری��ه، ارد ن، آمریکا، سوییس، 
آلمان و یونان برگزار کرد ه اس��ت. او نویسند ه کتاب 
کارگاه نقاشی، کتاب های د رس��ی آموزش وپرورش 
و مقاالت و نقد  های متع��د د  د ر کتاب ها، بروشورها و 
نشریات هنر فرد ا، فصلنامه هنر، حرفه هنرمند ، بخارا،  
تند یس، مجسمه و طاووس اس��ت. او د ر حال حاضر 
د ر تهران زند گی و به کار و تحقیق  و تد ریس مشغول 
است. او برند ه جایزه  برتر از اولین بی نیال بین المللی 
طراحی- موزه  هنرهای معاصر تهران و د یپلم افتخار 
از ترینال پاریس- فرانسه است. د کتر بهنام کامرانی 
نقاش است اما نقاشی که ه��م تد ریس می کند ، هم 
پژوهشگر هنر است و  نقد  و تحلیل هنری می نویسد  
و هم مطالعاتش را به روز می کند  تا بتواند  د رباره هنر 
روز د نیا هر جا که وقتش بود ، سخن بگوید . تسلطش 
به هنر روز است که باع��ث شد  برای گفت وگو د رباره 
تأثیر و نقش هنرمند  د ر خلق و توسعه هنر شهری به 
سراغش برویم. او اطرافش را خوب می بیند  و تحلیلگر 
خوبی است. تهران را هم به خوبی می شناسد . آن قد ر 
خوب که بگوید  د ر این شهر پرتراکم خلق و جاد هی اثر 
هنری که بر اغتشاشات شهر اضافه نکند  و شهر را آرام 

کند ، کاری بس د شوار است.
ش�ما به ما چه تعریفی از هنر شهری می د هید  و 
فکر می کنید  تا چه می�زان این تعریف د ر تهران 

اجرایی شد ه است؟
هنر شهری را د رواقع شکل مکانی ارایه اش است 
که متمای��زش می کند . مثال همی��ن مسأله باعث 
می شود  اثری ک��ه د ر شهر نصب می ش��ود ، از اثری 
که د ر گالری به نمایش د ر می آی��د  و احتماال بعد  از 
خرید  هم به خانه ای می رود ، متمایز شود . هنر شهری 
طبیعتا د ر شهر پیاد ه و اجرا می شود  اما باید  گفت با 
وجود  گسترد گی مکان های شهری که به گسترد گی 
شاخه های این هن��ر اضافه می کند ، شاخه های هنر 
شهری د ر ایران محد ود  اس��ت و بیشتر هم تجربی 
است تا علمی. د ر هنر شهری وجود  اسپانسر خیلی 
مهم است. حاال چه ای��ن اسپانسر بخش خصوصی 
باشد ، چه شهرد اری. و مهم این است، تعاریف اینها 
از هنر شهری تا چه حد  گسترد ه است. مثال این روزها 
هنر حاشیه شهرها اصال یک نوع هنر شهری جد ید ی 
را به وجود  آورد ه است. یا هنر گرافیتی را می توان به 
شکل کنترل شد ه د ر شهر پیاد ه کرد ؛ هنر چید مان 
و نورپرد ازی و خیل��ی شاخه های د یگر. با همه اینها 
می شود  انرژی خالقه ای را به شهر تزریق کرد . د رواقع 
هنر شه��ری هم مبلمان شه��ری را می تواند  تغییر 
د هد  و هم فضای شهری را . حاال د ر کشور ما خیلی 
اسپانسر بخش خصوصی تعریف نشد ه است، چون 
هر چه د ر شهر اتف��اق می افتد ، متعلق به شهرد اری 
است اما واقعیت ای��ن است که بخش خصوصی هم  
اماکنی را د ر اختی��ار د ارد  مثل محوطه ها، پشت بام 
که می شود  فضای سب��ز که نوعی هنر شهری است 
را آن جا اجرا ک��رد . اما د ر شرکت های خصوصی این 
امر د ر نظر گرفته نمی شود . د ر کشورهایی که قانون 
ایجاد  فضای سبز د ر جلوی خانه ه��ا اجباری است، 
شما می بینید  که بسیاری مب��اد رت به ایجاد  نوعی 
هنر شهری د ر ای��ن فضاها می کنند . قوانین خاصی 
ه��م آنجاها اجرا می ش��ود  که شهر به ه��رج و مرج 
نیفتد . می خواهم بگویم وقتی هنر شهری معنا پید ا 
می کند  که ابتد ا آن شهر به خود ی خود  هویتی هم 
د اشته باشد . ما هنرمند ان��ی د اریم که هنر مفهومی 
کار می کنن��د  و هنرمند انی که هن��ری د ر تعامل با 
عموم. گاهی هنرمند ی هن��ر زیست محیطی کار 
می کند  یا هنری که د ر ارتباط با آموزش به کود کان 
یا سالمند ان و حتی نابینای��ان و ... باشد . گاهی هم 
هنرمند  ف��ارغ از این تعامل هنری شه��ری را خلق 
می کند . گاهی فقط جنبه زیبایی شناسی را د رنظر 
می گیرد  یا جنبه شناخت��ی را. گاهی هنرمند  تنها 
فضاسازی می کند  و گاه شهروند  را هم د ر آن اثرش 
می بیند . امروزه هنر شه��ری از تعاریف محد ود ش 
خارج ش��د ه اس��ت. همان طور که گفت��م حتی د ر 
کشوری مثل برزیل یا د ر کشور های آمریکای جنوبی 
هنر حاشیه شهر گسترش پید ا ک��رد ه است. حتی 
هنر رسمی و د اخل گالری ها هم گاه از این هنر تأثیر 
می گیرند . آنها لهجه های تازه ای د ر هنر د ارند  و اکثر 
آنها را اقشار مح��روم جامعه خلق می کنند . کسانی 
که حت��ی آموزشی هم ند ید ه اند . مث��ال می آیند  و از 
د ور ریختنی ها اثری خلق می کنند . حاال با این تفاسیر 
شما ببینید  هنر شهری چقد ر تعریف گسترد ه ای پید ا 

کرد ه است. 
شما معتقد ید  شاخه های متنوع هنر شهری د ر 
تهران گسترش پید ا نکرد ه اما به  هر حال د ر این 
سال ها هنرمند ان زیاد ی د ر این عرصه وارد  گود  

شد ه اند . 
ما االن چ��ون این شاخه ها را گست��رد ه ند ید ه ایم، 

نمی توانیم توقع د اشته باشیم 
هنرمن��د ان زی��اد ی د ر ای��ن 
عرصه ظهور کنند . مثال شما 
ببینید  گرافیتی خب یک نوع 
هنر اعتراضی است. د ر شهری 
مثل نیویورک ممکن است د ر 
شکل افراطی باعث اغتشاش 
منظر شهری و تخریب مبلمان 
شهری شود  اما خیلی از نهاد ها 
آن جا فضا د ر اختیار هنرمند ان 
قرار می د هن��د  و به بهترین ها 
پول و سفارش کار می د هند  تا 
این هنر هم،  وجود  د اشته باشد  

و هم کنترل شد ه باشد .
حاال بهترین ش�اخه هنر ش�هری که ب�ا وجود  
تراکم این ش�هر می تواند  موثر واقع ش�ود  کد ام 
شاخه هاست؟ مثال ما به مجسمه های بیشتری 

نیاز د اریم یا نقاشی های د یواری یا...؟
 به  نظرم شهر تهران د ر حال حاضر آن قد ر متراکم 
است که امکان بروز هنر شه��ری به شکل گسترد ه 
را ند ارد  چ��ون د ر این شکل هنر شه��ری به تراکم و 
اغتشاش بصری اضافه می کند . شاید  با نور و لیزر این 
روزها بیشتر بتوان محیط شهر را آرام کرد  که کمابیش 
این اتفاق هم د ر شهر می افتد . باید  هنرمند ان شهری 
کاری کنند  که زند گی د ر شهر تحمل پذیر تر شود  اما 
شاید  د ر شهرستان ها امکان بروز هنر شهری بیشتر 
فراهم باشد  و هنرمن��د ان می توانند  د ر آنجاها شروع 
به تجربه کنند  و د رنهایت پایتخت هم از آن تجربه ها 
بهره مند  شود . می توان هنر، موقت شهری را بیشتر 
د ر شهر پی��اد ه کرد  و همان طور ک��ه گفتم به شرط 
آرام سازی شهر. باید  از هنرمند ان خالق د عوت کرد  
و اجازه د اد  با متریال آزاد  کار کنند  تا بتوانند  نیروی هنر 

تجسمی را د ر شهر تزریق کنند .
به  نظر می رسد  یکی از تفاوت هایی که میان هنر 
شهری با هنر تجسمی د ر همه شاخه های د یگر 
باشد ، این است که د ر هنر شهری عالوه بر حضور 
هنرمند  الزم اس�ت تخصص ه�ای د یگری مثل 
شهرسازی یا معماری هم به کمک هنرمند  بیاید  

یا د ر کنار او قرار بگیرد .
وقتی یک پروژه عظی��م شهری طراح��ی و اجرا 
می ش��ود ، حرف شما ص��اد ق است ام��ا خالق ترین 
هنرهای شه��ری نیازی ب��ه یک گروه ب��رای خلق 
ند ارد . مثال هنرمند ی که با می��ل بافتنی میله های 
پیاد ه راه یا تابلوهای راهنمایی و رانند گی را جلوه ای 
د یگر می بخش��د ، د رواقع هنرش هن��ر فرد ی است 
یا هنرمند ی که روی نقاط��ی از خیابان نقاشی های 
کوچکی می کشد  که باید  با تعمق آن را پید ا کنید  یا 
هنرمند ی که تنها با چسب و کاغذ و مصالح ساد ه ای 
از این د ست یک چشم اند از را تغییر می د هد ، کارش 
انفراد ی است اما بله اگر قرار باشد  پ��روژه ای د ر یک 
پارک اج��را شود  با کلی مجسم��ه و سازه های د یگر 
آن وقت نیاز به این است که تخصص های د یگر مثل 

شهرسازی و معماری هم وارد  شود .
من معتقد م زیرساخت های شه��ری مثل تهران 
غلط است و شه��ر بی رویه رشد  کرد ه و البته این نظر 
من تنها نیس��ت. شهرسازی و فضاه��ای شهری د ر 
برخی جاها غلط است. د ر ای��ن فضا هنر شهری کار 
چند انی از د ستش بر نمی آید  جز این که د ر مکان هایی 
از شهر که طراحی د رست است، این هنرها اجرا شود  
و د ر بقیه جاها به آرام سازی شهر بپ��رد ازد  و د رواقع 

محیط را تحمل پذیر کند .
کال هنرمند ی که د ر بخش هنر شهری فعال است 

باید  چه چیزهایی را به جز هنرش بد اند ؟
هر هنرمند ی نیاز د ارد  تا یک فهم تصویری و فضایی 
توأمان نسبت به کاری ک��ه د ر شهر می کند ، د اشته 
باشد . شما گاهی د ر شهر مجسمه ای می بینید  که به 
خود ی خود  زیباست اما د ر جای مناسبی نصب نشد ه 
و این به گمانم باید  هوشمند ی مجسمه ساز را د اشته 
باشد  که جانمایی مناسبی هم ب��رای کارش د اشته 
باشد . اگر هم جانمایی د س��ت هنرمند  نیست باید  
مد یران شهری، کارشناس��ان خبره ای د ر این زمینه 
د اشت��ه باشند . باید  اجازه تعریف فض��ا و فهم فضا به 
هنرمند  د اد ه شود  تا بتواند  تاثیرگذار باشد . ما میاد ین 
بزرگ د ر شهر ند اریم و حتی د ر پارک هایی که د ر شهر 
وجود  د ارد  و زیباسازی د ر حال آورد ن هنر شهری به 
آنجاهاست، مانند  تپه های عباس آباد  باید  گفت باز هم 
نیاز است که با د قت کار هنری روی آنها صورت بگیرد . 
به طور کلی نقش هنرمن�د  را د ر خلق آثار هنری 

توسعه هنر د ر شهر چگونه می بینید ؟
ب��د ون هن��ر نمی ت��وان زند گی ک��رد  و یک��ی از 
کاربرد های اصلی هنر استف��اد ه د ر فضای عمومی و 
شهری بود ن آن است. اگ��ر از هنر د ر فضای شهری 
بجا استفاد ه شود ، بسیار خوب است اما مد یرانی که 
روی فضای هنری شه��ر و طراحی و مبلمان شهری 
کار می کنند  باید  بیند یشند  تا از هنر د ر هر زمینه ای 
استفاد ه نکنند . هنر اب��زار خوبی برای فضای شهری 
است اما باید  تأثیر بصری خوبی د اشته باشد ، حال این 
تأثیر می تواند  د ر جهت منافع تبلیغاتی، اجتماعی  یا 
حتی سیاسی باشد  ضمن این که باید  د ید  وسیعی هم 
د ر این حوزه د اشته باشند . هنرمند ان هم باید  د قت 
کنند  که زیباسازی به سمت ب��زک نرود  که این نوع 
زیباسازی گاهی شلوغی و تراکم شهر تهران را تشد ید  
می کند . زیبایی شهری به مسائل شهرسازی، فضای 
سبز، مبلمان شهری و زیباسازی برمی گرد د  که باید  
با یکد یگر هماهنگ باشند . طراحی یک شهر و مسائل 
مربوط به شهرس��ازی، ارتباط تنگاتنگ��ی با مسأله 
زیباسازی پی��د ا می کند  و اگر آنه��ا زیرساخت های 
غلطی د اشته باشند ، زیباسازی نمی تواند  موثر باشد  
ام��ا د ر همه حال هنرمن��د  می تواند  زی��رک باشد  و 

طرح های زیرکانه ای به نسبت محیط آماد ه کند .

|  سما بابایی |   

گاهی از مجسمه هایی 
د ر مبلمان شهری استفاد ه 

می شود  که کارکرد  
د رستی ند ارند ، د رحالی که 

مجسمه های شهری عالوه بر 
آن که د ارای حجمی سه بعد ی 
هستند ، باید  از جهات مختلف 
قابل نظاره باشند  و این قد رت 

را د اشته باشند  که شهر را 
تزیین کرد ه   و به آن هویت 

د هند .   همچنین مجسمه های 
شهری معموال از مصالح 

خاصی مانند  سنگ، بتن، فلز، 
چوب و فایبرگالس ساخته 

مي شود


