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جســتار

ــداوم حیــات  ــه ســزایی در ت ــه عنــوان عنصــر غیــر کالبــدی منظــر شــهری نقــش ب ــور ب چکیــده | امــروز ن
ــهری در  ــردازی ش ــد. نورپ ــا می کن ــهر ایف ــبانه ش ــر ش ــکل گیری منظ ــب و ش ــهروندان در ش ــینی ش شهرنش
کشــورهای توســعه یافته بــه عنــوان دانشــی میان رشــته ای حوزه هــای فنــی، مهندســی، علــوم انســانی و هنــر 

ــد.  ــب می کن ــان را طل ــان متخصص ــای توأم ــه همکاری ه ــت ک ــرح اس مط
شــکل گیری تعامــالت اجتماعــی و ارتقــای ســطح کیفــی آنهــا مقولــه ای اســت کــه در جوامــع مدنــی بســیار 
بــدان پرداختــه می شــود. از آنجــا کــه نورپــردازی شــهری اقــدام ویــژه ای جهــت تســهیل تــداوم حیــات جمعــی 
ــه توجــه بیشــتری شــود؛ چنانکــه  ــه ایــن مقول ــه نظــر می رســد ب در زندگــی شــبانه شهرهاســت ضــروری ب

ــده اند. ــد ش ــیل های آن بهره من ــعه یافته از پتانس ــورهای توس کش
ــی  ــا تحوالت ــد در دنی ــا دوران جدی ــدو ورود ت ــهر از ب ــور در ش ــه ن ــت مقول ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــه ب ــن مقال ای
چشــمگیر را طــی کــرده اســت کــه براســاس اهــداف شــکل گیری و نقــش شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان 
ــی و  ــنایی 2( تزیین گرای ــن روش ــردی: تأمی ــرد: 1( عملک ــیم ک ــته تقس ــار دس ــه چه ــوان آن را ب ــدف می ت ه
نمادســازی 3( خلــق اثــر هنــری 4( خلــق متــن هنــری. همچنیــن نقــش شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان 
هــدف از مصرف کننــده و تماشــاگر منفعــل بــه تولیدکننــده، بازیگــر و کاربــر فعــال ارتقــا یافتــه اســت. بنابرایــن 
می تــوان چنیــن جمع بنــدی کــرد کــه پتاســیل های نورپــردازی شــهری از یــک مقولــه صرفــاً عملکــردی بــه 
یــک هنــر تعاملــی کــه امــکان بــرآورده ســاختن تعامــالت اجتماعــی بــه عنــوان اصلی تریــن هــدف شهرنشــینی 
را برعهــده دارد، ارتقــا یافتــه اســت. ضــرورت ایــن مقالــه جلــب توجــه مدیــران، متخصصــان و هنرمندان کشــور 
بــه ایــن حــوزه نویــن اســت تــا بــا بهره منــدی از پتانســیل های تعریف شــده در تجربیــات جهانــی بتــوان بــه 
ارتقــای ســطح کیفــی منظــر شــبانه شــهرهایمان بــا توســل بــه رویکردهــای زیباشناســانه و هنرمندانــه همــت 
گماشــت و روابــط و تعامــالت اجتماعــی گسســته شــده از دوران مــدرن را بازیابــی کــرد و بــه منظــر ســالمت 

شــهرهایمان قــوام بخشــید. 
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مقدمــه | پدیــده شــهر بــه عنــوان مدنی تریــن دســتاورد انســان 
ــی  ــن زندگ ــی تأمی ــدف اصل ــال ه ــه دنب ــه ب ــت ک ــه ای اس مقول
اجتماعــی انســان ها شــکل گرفتــه اســت. در قــرون اخیــر الزامــات 
ــی  ــه زندگ ــت ک ــرده اس ــری ک ــو جهت گی ــن س ــه ای ــهرها ب ش
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ــد و  ــهر در روز نباش ــات ش ــه حی ــص ب ــا مخت ــینی تنه شهرنش
زندگــی و فعالیــت اجتماعــی در شــب نیــز ادامــه پیــدا کنــد. در 
ایــن راســتا نورپــردازی اقــدام ویــژه ای اســت کــه موجبــات تحقــق 
ــورهای  ــه در کش ــا ک ــد. از آنج ــازی می کن ــر را بسترس ــن ام ای
ــی  ــته ای تلق ــی میان رش ــهری دانش ــردازی ش ــعه  یافته نورپ توس
توأمــان  را در گــروی همــکاری  می شــود و موفقیــت خــود 
ــن  ــد،  ای ــدان می دان ــان و هنرمن ــان، طراح ــان، مهندس متخصص
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تحوالت نورپردازی شهری| پدیده عادلوند

ــن حــوزه  ــران و دســت اندرکاران ای ــه ســعی دارد توجــه مدی مقال
از کشــورمان را بــه اهمیــت موضــوع جلــب نمایــد و تــا حــدی از 

ــع ســازد.  ــه نیــز مطل ــن مقول ــگاه امــروز ای جای
بــا توجــه بــه اینکــه امــروز در شــهرهای دنیــا تــداوم حیــات کیفی 
شــهر در شــب و ترغیــب مــردم بــه حضــور در فضاهــای شــهری 
ــی  ــن پرســش اصل ــوان دغدغــه ای مهــم مطــرح اســت، ای ــه عن ب
ــه عنــوان یــک اقــدام  مطــرح می شــود کــه نورپــردازی شــهری ب
راهبــردی از ابتــدا تــا بــه امــروز بــا تأکیــد بــر جایــگاه شــهروندان 
بــه عنــوان مخاطبــان هــدف، چــه رونــدی را طی کــرده اســت؟ در 
راســتای پاســخ گویی بــه ایــن پرســش مقالــه قصــد دارد بــا تکیــه 
بــر اســناد و گزارشــات مکتــوب و رویکــرد توصیفــیـ   تحلیلــی یک 
طبقه بنــدی مجمــل از ایــن رونــد بــا تأکیــد بــر ســنجه مطروحــه 
ــدان  ــوب ب ــع مکت ــاالت و مناب ــون در مق ــه تاکن ــد ک ــه ده ارای

پرداختــه نشــده اســت.

فرضیه
ــن  ــتای تأمی ــی را در راس ــردی تکامل ــهری رویک ــردازی ش نورپ
حیــات اجتماعــی، از عملکــردی صــرف تــا تبدیــل بــه یــک متــن 
ــان  ــوان مخاطب ــه عن ــهروندان ب ــت و ش ــرده اس ــی ک ــری، ط هن
تــا تولیدکننــده را برعهــده  از مصرف کننــده  هــدف نقشــی 

داشــته اند.

پیشینه تحقیق
ــن  ــران دانشــی نوی ــل دانشــگاهی ای ــردازی شــهری در محاف نورپ
اســت کــه بســیار معــدود بــه آن پرداختــه شــده اســت. بــا بررســی 
ــدان و  ــان حرفه من ــگاه آن در می ــع موجــود در خصــوص جای مناب
متخصصــان گمــان مــی رود بیشــتر مباحــث آن دغدغــه طراحــان 
شــهری، متخصصــان منظــر و ســازمان ها و نهادهــای متولــی ایــن 
مقولــه در شــهر اســت. بــا علــم براینکــه امــروز در دنیــای جدیــد 
ــکاری  ــود و هم ــی می ش ــته ای تلق ــی بین رش ــه دانش ــن مقول ای
توأمــان مهندســان، شهرســازان، معمــاران، طراحــان و هنرمندان را 
طلــب می کنــد، لــذا ضــرورت ایــن مقالــه از ایــن منظــر احســاس 
می شــود کــه توجــه هنرمنــدان و پژوهشــگران را بــه ایــن مقولــه 

جدیــد جلــب کنــد. 
ــران، دســتاوردهای پژوهشــی  ــع موجــود در ای ــه مناب ــا رجــوع ب ب
ــاالت نخســتین  ــه مق ــه مجموع ــوان ب ــده می ت ــه صــورت عم را ب
ــهری )1387(،  ــردازی ش ــی نورپ ــگاه بین الملل ــش و نمایش همای
ــر،  ــی منظ ــی ـ ترویج ــه علم ــهر )مجل ــردازی ش ــه نورپ ویژه نام
ــران از  ــهر ته ــازی ش ــازمان زیباس ــی س ــار پژوهش 1391( و آث
جملــه کتابچه هــای دانــش زیباســازی تحــت عناویــن نورپــردازی 
ــت  ــای مطلوبی ــن معیاره ــی تعیی ــرح پژوهش ــدان )1392(، ط می
نماهــای شــهری در منظــر شــبانه شــهر تهــران )1392( و ترجمــه 

کتــاب نورپــردازی نواحــی شــهری )1392( نــگارش »کریســتافان 
ســانتن« اشــاره کــرد. بــه طــور کلــی تمامــی ایــن منابــع بــه مقوله 
نورپــردازی شــهری از دیــد طراحــان شــهری و منظــر پرداخته انــد 
کــه در بخــش جایــگاه نورپــردازی شــهری بــه دســتاوردهای آنهــا 

ــود. ــاره می ش اش

تحوالت نورپردازی شهری
ــردازی  ــه، نورپ ــن مقال ــی ای ــورد بررس ــود م ــای موج پژوهش ه
شــهری را براســاس معیارهــای مختلــف طبقه بنــدی می کننــد؛ یــا 
براســاس اهــداف کارکــردی: 1( روشــنایی 2( امنیتــی 3( تفریحــی 
ــه،  ــی ابنی ــای بیرون ــازی فض ــامل زیباس ــانه: ش 4( زیبایی شناس
عناصــر شــهری ۵( کارکــرد فرهنگــی: یکــی از فعالیت هــای 
فرهنگــی در عرصــه معمــاری و شهرســازی جلــب توجــه نســبت 
ــا در  ــردازی آنه ــق نورپ ــی از طری ــی و آیین ــای تاریخ ــه فضاه ب
شــب اســت ۶( کارکــرد بازرگانــی – تبلیغاتــی و 7( کارکــرد آیینی 
)ســلطان زاده، 1387: ۵3(، براســاس اهــداف معنایــی آن: هویتــی، 
ــا طــرح )9(،  عملکــردی و زیبایــی )دایــم و موقــت( )رســتاک پوی
ــرات  ــاس تأثی ــا براس ــوری، 1393: 20( و ی ــل از س ــه نق 1388 ب
ــت،  ــی و امنی ــط )ایمن ــت محی ــای کیفی ــات آن:  1(  ارتق و کیفی
ــت و  ــان، هوی ــس زم ــرژی، ح ــی ان ــرزندگی، کارای ــی، س خوانای
شــخصیت( 2( برقــراری عدالــت اجتماعــی 3( بهره گیــری از اثــرات 
ــای  ــهر ۵( احی ــرای ش ــادی ب ــزوده اقتص ــور 4( ارزش اف ــی ن روان
زندگــی شــبانه: شــهر 24 ســاعته )پاکــزاد و ســوری، 1391: 39-
ــط  ــاً توس ــته بندی ها عمدت ــن دس ــت ای ــر اس ــه ذک 37(. الزم ب

ــد. ــورت گرفته ان ــهری ص ــان ش ــازان و طراح شهرس
ــات  ــع و تجربی ــالل مناب ــار از خ ــرای اولین ب ــز ب ــه نی ــن مقال ای
موجــود تقســیم بندی چهارگانــه ای از تکامــل نورپــردازی شــهری 

ــد : ــنهاد می کن ــکل گیری پیش ــداف ش ــاس اه براس
 1( عملکــردی : تأمیــن روشــنایی 2( تزییــن و نمادســازی 3( خلق 
اثــر هنــری 4( خلــق متــن هنــری؛ تمرکــز ایــن مقالــه بیشــتر بــر 
گــروه 3 و 4 اســت کــه وارد مقولــه هنــر می شــود و متأســفانه در 

کشــورمان از پتانســیل آنهــا بهره منــد نیســتیم.
• عملکردی : تأمین روشنایی1

در طــول تاریــخ نورپــردازی شــهری بــا اولیــن اقدامــی کــه 
ــرای  ــی ب ــنایی عموم ــن روش ــه تأمی ــوط ب ــویم مرب ــه می ش مواج
ــس  ــان از ح ــت اطمین ــا جه ــود در فض ــر موج ــدن عناص دیده ش
ــرم،  ــش ج ــت کاه ــی در جه ــارت عموم ــش نظ ــت و افزای امنی
ــهروندان  ــر ش ــدن دیگ ــراد و دی ــره اف ــخیص چه ــی، تش جهت یاب
ــه لحــاظ  در فضــای عمومــی اســت. احســاس ایمنــی و امنیــت ب
ــور  ــه حض ــر ب ــه منج ــد ک ــهروند می ده ــه ش ــی ب ــی امکان روان
دایمــی او در فضــا می شــود. همچنیــن روشــنایی بــه ادراک مــا از 

ــد.  ــک می کن ــز کم ــی آن نی ــا و خوانای فض
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ــوان  ــه بت ــت ک ــهری آن اس ــای ش ــی در بافت ه ــور از خوانای منظ
اجــزای بافــت را شــناخت و آنهــا را در ذهــن، در قالبــی بــه 
ــدف  ــرد ه ــن رویک ــاط داد. در ای ــر ارتب ــه یکدیگ ــته ب ــم پیوس ه
ــق یــک عنصــر زیبایی شناســانه  از تأمیــن روشــنایی عمومــی خل
ــانتن،  ــک. س ــت )ن ــردی اس ــی عملک ــاً اقدام ــه صرف ــت، بلک نیس
ــا  ــدام تنه ــن اق ــان ای ــوان مخاطب ــه عن ــهروندان ب 1393( و ش
ــت  ــی و کیفی ــه در چگونگ ــتند ک ــی هس ــدگان منفعل مصرف کنن

ــد.  ــی ندارن آن نقش
عــالوه بــر ایــن بــه مقولــه روشــنایی »صرفــاً بــه عنــوان حرفــه ای 
ــرق و  ــان ب ــت مهندس ــه دس ــه ب ــده ک ــته ش ــی نگریس مهندس

ــوری، 1391: 1(. ــزاد و س ــود« )پاک ــپرده می ش ــنایی س روش
•تزیین و نمادسازی

ــدام عملکــردی صــرف وارد  ــردازی از یــک اق ــن گــروه، نورپ در ای
ــدی  ــر کالب ــه عناص ــود را ب ــه خ ــود و توج ــی می ش ــوزه هویت ح
ــب  ــا جل ــدان و بن ــان، می ــون خیاب ــهر همچ ــکیل دهنده ش تش
می کنــد. در ایــن رویکــرد نورپــردازی ســخت فضاهایی چــون 
ــای  ــا و جاذبه ه ــا و آب نماه ــای تاریخــی، پل ه ــاختمان ها، بناه س
ــی  ــرد و در زیبای ــرار می گی ــتری ق ــت بیش ــورد اهمی ــهری م ش

محیــط شــهری نقش آفرینــی می کنــد. 
ــای  ــه معن ــردازی ب ــد »نورپ ــه بع ــروه ب ــن گ ــت از ای در حقیق

ــه  ــه ب ــا ک ــا فض ــا ی ــک بن ــور ی ــه ن ــی و هنرمندان ــی کیف طراح
ــال و زیباشــناختی بســتگی دارد طــرح می شــود.  ــای فرم جنبه ه
از ایــن رهگــذر نورپــردازی مفهومــی میان رشــته ای اســت کــه بــا 
ــته های  ــواع رش ــده ای از ان ــای پیچی ــا و حیطه ه ــم و ایده ه مفاهی
علــوم انســانی و هنــری ســر و کار پیــدا می کنــد« )اخــوت، 
ــا اهمیــت پیــدا می کنــد  ــدام معمــاری بن ــن اق 1387: ۶۵(. در ای
ــا  ــوند ت ــع می ش ــدف واق ــورد ه ــد ارزش م ــاختمان های واج و س
بــه کمــک نورپــردازی بتــوان آنهــا را از ســایر بناهــا جــدا ســاخت، 
ــن  ــزود. در حقیقــت ای ــا اف ــر ارزش آنه ــد کــرد و ب ــا تأکی ــر آنه ب
ــک  ــهری کم ــر ش ــازی عناص ــازی و شاخص س ــه نمادس ــدام ب اق
ــاد  ــخص و ایج ــت ، تش ــه هوی ــدام ب ــن اق ــن ای ــد و ضم می کن
ــر 1و 2(.  ــز منجــر می شــود )تصاوی حــس مطلوبیــت در شــهر نی
ــه  ــی ب ــاخص و روح بخش ــر ش ــردازی عناص ــا نورپ ــت ب در حقیق
ــر  ــد ب ــا تأکی ــهر ب ــری از ش ــهر درک بهت ــر ش ــات و منظ موضوع
ســاختار شــهر صــورت می گیــرد )ســانتن، 1393(. نورپــردازی در 
ایــن گــروه یــا وابســته بــه طراحــی اســت کــه مقولــه نــور بنــا یــا 
هــر عنصــر دیگــر در شــب حیــن طراحــی درنظــر گرفتــه می شــود 
ــه  ــردد ک ــرای شاخص ســازی برمی گ ــس از طراحــی ب ــه پ ــا ب و ی
ــاختمان ها و  ــرد س ــه عملک ــرای ادام ــی را ب ــد فرصت های می توان
اطــراف آن در شــب فراهــم کنــد. هــدف ایــن گــروه نمادســازی، 
تشخص بخشــی بــه عناصــر و تأمیــن منزلــت آنهاســت کــه 

http://www.macqel.be/en/traffic/achievements/lighting-in-the-city-of-:تصویر1: نورپردازی برج ایفل به مثابه نشانه ای شاخص برای شهر پاریس. مأخذ
paris-france
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ضمــن تأکیــد و تقویــت بــر نشــانه بودن آنهــا در جهــت خوانایــی و 
جهت یابــی بهتــر نیــز گام بــردارد. عــالوه بــر بنــا، تابیــدن نــور بــر 
عناصــر زیبایی  آفریــن شــهری همچــون نقاشــی، مجســمه،  آب نمــا 
ــری  ــی تأثی ــر زیبای ــد ب ــا ضمــن تأکی ــور از آنه ــاب ن ــل و بازت و پ
عمیــق بــر فضــای شــهری پیرامــون نیــز دارد. ایــن گــروه، رویکــرد 
غالــب نورپــردازی شــهرهای امــروز ماســت کــه بــا بکارگیــری آن 

ــر تزییــن و آرایــش فضاهــای شــهری اهتمــام مــی ورزد. ب
ــن  ــان ضم ــوان مخاطب ــه عن ــهروندان ب ــز ش ــدام نی ــن اق در ای
ــهر،  ــی ش ــهری و خوانای ــای ش ــرات آن در فض ــدی از تأثی بهره من
ــی ـ  ــطح کیف ــای س ــتای ارتق ــانه آن در راس ــرات زیباشناس از اث
بصــری عناصــر فضــای شــهری نیــز متأثــر می شــوند. بایــد یــادآور 
شــد مخاطبــان ایــن گــروه نیــز صرفــاً تماشــاگرانی هســتند کــه 
لــذت بصــری آنهــا ضمــن شناســاندن هویــت شــهر بــه آنهــا مــورد 

هــدف قــرار گرفتــه اســت.
•خلق اثر هنری 

اســتفاده از نــور در خلــق آثــار هنــری، ابتــدا از گالری هــا و 
فســتیوال های هنــری شــروع شــد. هنرمنــدان بــا اســتفاده از نــور، 
ــری  ــی هن ــا طراح ــه ت ــک بدن ــه از ی ــد ک ــق می کردن ــاری خل آث
ــات  ــا و امکان ــروزه تکنیک ه ــت. ام ــر می گرف ــم را در ب ــک حج ی
جدیــد در حــوزه نورپــردازی ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه 

نورپــردازی بــا هــدف خلــق اثــر هنــری انجــام شــود تــا موجبــات 
ــک  ــوارد ی ــیاری از م ــم آورد. در بس ــهرها را فراه ــرزندگی ش س
ــه  ــل ب ــردازی تبدی ــیله نورپ ــه وس ــوان ب ــاده را می ت ــطح س س
یــک اثــر هنــری کــرد. یکــی از رویدادهــای مهــم نورپــردازی بــا 
هــدف خلــق اثــر هنــری، وجــود جشــنواره های نورپــردازی اســت 
)پورفتح الــه، 1392: 38(. در ایــن اقــدام حضــور هنرمنــدان را 
ــر هنــری شــاهد هســتیم کــه  ــه اث ــه مثاب ــردازی ب ــق نورپ در خل
ایــن مشــارکت نــه اقدامــی خودجــوش کــه الزامــی اســت در طــرح 
جامــع نورپــردازی شــهرهایی چــون لیــون فرانســه کــه مشــارکت 
هنرمنــدان را ضــروری می دانــد و دپارتمان هــای هنــری را جهــت 
ــدام  ــد. در دو اق ــاص می دهن ــه اختص ــن مقول ــه ای ــن ب پرداخت
پیشــین کــه خوانایــی فضــا و تقویــت عناصــر خوانشــی آن مــورد 
توجــه بــود در ایــن رویکــرد تعریــف فضــا بــا نــور بــه مثابــه یــک 

ــر3(. ــود )تصوی ــرح می ش ــری مط ــر هن اث
نمونــه دیگــر ایــن اقــدام پــروژه »آچــه«2 از خیابان هــای قدیمــی 
ــه در ســال 2007  ــد اســت ک ــردام )Rotterdam( هلن شــهر روت
شــهرداری ایــن منطقــه بــه دنبــال بهســازی فضاهــای شــهری از 
ــف  ــرد. رودول ــتفاده ک ــان اس ــردازی خیاب ــرای نورپ ــو ب ــده ای ن ای
تنیــزن )Rudolf Teunissen( طــراح نورپــرداز و هنرمنــد هنرهای 
 )Philip Stemuller( تجســمی، بــا مشــاورۀ فیلیــپ اســتمولِر

/http://shahriziba.blogfa.com :تصویر2 : نورپردازی برج میالد تهران با رویکرد نمادســازی. مأخذ

تحوالت نورپردازی شهری| پدیده عادلوند
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french-christians-/10/12/2014/http://www.breitbart.com/national-security :تصویر3 : نورپردازی جشــنواره لیون پاریس به مثابه یک اثر هنری. مأخذ
/bring-lyon-s-festival-of-lights-to-erbil-in-solidarity-with-iraqi-christians

محقــق در زمینــه نــور، ایــدۀ نورپــردازی شکســته را بــرای ایــن 
ــه کــرد. تنیــزن معتقــد اســت : در ادراک فضــا، مــا  ــان ارائ خیاب
ــا از یــک فضــا را  ــۀ م ــا تجرب ــور هســتیم ت ــای ن ــال معن ــه دنب ب
ــرای  ــم ب ــری را، ه ــی و هن ــای تخیل ــد. او راه حل ه ــکل ده ش
ــر  ــاد تصاوی ــرای ایج ــم ب ــی و ه ــی و فیزیک ــای عمل ــع نیازه رف
زیبــا مناســب می دانــد. از ایــن رو تنیــزن بــا دیــدی هنرمندانــه 
بــه نــور و نورپــردازی شــهری، قایــل بــه ابعــاد فراعملکــردی نــور 
ــگاه خــاص او موجــب  ــوع ن ــه نظــر می رســد همیــن ن اســت و ب
موفقیــت وی در ایــن پــروژه شــده اســت. تنیــِزن اصطــالح 
ــا  ــل ب ــاط در حــال تعام »مجســمه اجتماعــی« کــه در تمــام نق
ــد. او در  ــتفاده می کن ــروژه اس ــن پ ــرای ای ــت ب ــذران اس رهگ
ــای  ــا در فضاه ــایر نورپردازی ه ــا س ــن کار ب ــاوت ای ــورد تف م
ــای  ــما در فضاه ــه ش ــزی ک ــد : »چی ــن می گوی ــی چنی عموم
ــد روشــن شــدن عملکــردی  ــان می بینی ــی در طــول خیاب عموم
مسیرهاســت،  بــدون اینکــه لهجــه یــا زبــان خودشــان را داشــته 
باشــند و تجربــه یــا هویــت خاصــی را القــا کننــد«. بــه عبــارت 
ــان را ترکیبــی از »نــور، هویــت و تجربــه«  دیگــر، وی ایــن خیاب

می دانــد )جمشــیدیان، 1391(؛ )تصویــر4(.
ــه  ــه مثاب ــردازی ب ــا پروژه هــای نورپ ــدام شــهروندان ب ــن اق در ای
اثــر هنــری مواجــه می شــوند، امــا همچنــان نقــش تماشــاگرانی 
ــر آنهــا تحمیــل می شــود  ــف )هنرمنــد( ب ــد کــه ســوژۀ مؤل دارن
ــا  ــر ت ــتار »از اث ــارت« در نوش ــول »روالن ب ــری از ق ــا وام گی و ب
ــت«  ــه »واقعی ــه مثاب ــردازی ب ــار نورپ ــت آث ــوان گف ــن« می ت مت
بــه تماشــاگران نمایــش داده می شــود. در ایــن اقــدام پروژه هــای 
نورپــردازی اگرچــه بــه مثابــه هنــر تلقــی می شــوند، امــا آثــاری 
هســتند کــه بــه گــرد مدلولــی مشــخص و آشــکار حلقــه زده انــد. 
در حقیقــت آثــار هنــری در ایــن اقــدام بــه موضوعــات نورپردازی 
ــت.  ــهروندان اس ــیر ش ــع تفس ــا تاب ــم آنه ــده اند و فه ــل ش تبدی
ــه از  ــاری هســتند ک ــا، آث ــروه نورپردازی ه ــن گ ــن در ای همچنی
ــناد  ــعاب و اس ــد انش ــر فراین ــی ب ــخنی و تک معنای ــون تک س قان
متکــی هســتند؛ همان طــور کــه در پــروژه آچــه هــدف دســتیابی 
بــه معنــای نــور بــود. بــه معنــای دیگــر نقــش هنرمنــدان در ایــن 
ــوردار  ــز برخ ــی احترام آمی ــان، از اهمیت ــوان مؤلف ــه عن ــروه ب گ
اســت. آثــار نورپــردازی در ایــن گــروه بــه معنــای متعــارف روالن 
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ــا شــیئی اســت کــه توســط شــهروندان مــورد  بارتــی، موضــوع ی
ــه  ــهروندان ک ــش ش ــن کن ــرد و ای ــرار می گی ــدن ق مصــرف خوان
مبتنــی بــر مصــرف اســت لذتــی تمــام و کمــال بــه مخاطــب القــا 
ــه  ــه می کنــد. ب ــذت ناشــی از مصــرف را تجرب نمی کنــد و تنهــا ل
ــان تماشــاگر  ــدام همچن ــن اق ــی مخاطــب اگرچــه در ای طــور کل
ــت.  ــه اس ــری مواج ــر هن ــک اث ــا ی ــا ب ــت ام ــده اس مصرف کنن
جــای خالــی ایــن رویکــرد در شــهرهای مــا بــه شــدت احســاس 
ــام  ــن ای ــاد و همچنی ــبت ها، اعی ــه در مناس ــی ک ــود درحال می ش
عــزاداری می تــوان از آن بهــره بــرد و ســطح ســواد و لــذت بصــری 

شــهروندان را ارتقــا بخشــید.
•خلق متن هنری 

ــود  ــه وج ــی ب ــال اتفاقات ــه دنب ــارم ب ــدام چه ــت اق ــوان گف می ت
ــای  ــده تکنولوژی ه ــل خیره کنن ــر و تکام ــوزه هن ــه در ح ــد ک آم
ــث  ــت و بح ــکل گرف ــد ش ــانه های جدی ــط رس ــات و بس ارتباط
ــال  ــانه های دیجیت ــای رس ــی از کارایی ه ــوان یک ــه عن ــل ب تعام
ــه ذکــر اســت کلمــه تعامــل در طــول زمــان  مطــرح شــد. الزم ب
ــه  ــا و ب ــه محرک ه ــخ ب ــوژی پاس ــت. از ایدئول ــه اس ــل یافت تکام
ــاوری.  ــر فن ــی ب ــای مبتن ــا فعالیت ه ــات ت ــتراک گذاری تجربی اش
ــه شــدت تحــت تأثیــر تغییــرات متــن اجتماعــی ـ  ایــن انتقــال ب

فرهنگــی اســت و هــدف از تعامــل انســان بــا فضا شــناخت بیشــتر 
.)Fischer, et al. 2012( ــت ــود اس خ

بــا بنیــان  جامعه شناســی بــه عنــوان یــک علــم در اوایــل قــرن 20، 
ایــدۀ تعامــل درخصــوص فرایندهــای اجتماعــی بــکار گرفتــه شــد. 
ــار اصطــالح تعامــل  ــن ب ــرای اولی ــورگ زیمــل« ب در آلمــان »گئ
)Wechselwirkung( را بــرای توصیــف روابــط فــردی بــه کار برد. 
 George( ــد ــرت می ــز جــرج هرب ــان آنگلوساکســونی نی در گفتم
از   (Edward Alsworth Ross) راس  ادوارد  و   (Herbert Mead
ــد  ــان آوردن ــه می ــخن ب ــانی س ــل انس ــی و تعام ــل اجتماع تعام
ــل  ــالح تعام ــال 1937 از اصط ــد در س ــرت می ــجوی هرب و دانش
ــرد و  ــره می گی ــخ به ــرک  ـ پاس ــه مح ــل نظری ــن در مقاب نمادی
براســاس آن تعامــل اجتماعــی را اساســاً فراینــد ارتباطــی می دانــد 
ــد  ــتراک می گذارن ــه اش ــود را ب ــات خ ــردم تجربی ــه در آن م ک
ــخ  ــک و پاس ــتی از تحری ــت و برگش ــازی رف ــک ب ــای ی ــه ج ب

.)Sommerer, et al, 2008(
ــی و  ــات اجتماع ــف حی ــال بازتعری ــه دنب ــی ب ــای تعامل  رویکرده
ــود،  ــده ب ــه دار ش ــدرن خدش ــه در دوران م ــی ک ــات مردم ارتباط
ــوارد  ــه »ه ــم ک ــد از پسامدرنیس ــرد. در دوران بع ــکل می گی ش
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رایلــی« بــه آن نــام آلتــر مدرنیســم می دهــد، ژاک رانســیه از تغییر 
گفتمان هــا و گرایشــات هنــری در ایــن دوران خبــر می دهــد کــه 
از اصــول چهارگانــه آن مواجهــه )encounter( اســت. رانســیه آن 
را متناظــر بــا هنــر ارتباطــی نیــکالس بوریــو، نظریه پــرداز حــوزه 
ــد در آن  ــه هنرمن ــی ک ــد؛ جای ــی، می دان ــی ارتباط زیبایی شناس
ــی از آن  ــد- و رایل ــت می کن ــه فعالی ــوت ب ــدگان را دع بازدیدکنن
ــا  ــا ب ــد- ت ــر می کن ــی )call together( تعبی ــوان جمع ــه فراخ ب
نوعــی از رخــداد مواجــه شــوند، در آن شــرکت کننــد و بــه نوعــی 

.)Riley, 2013.ــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد )نــک ب
در دوران جدیــد هنرمنــدان بــه طــرح مســائل انانــی و اجتماعــی 
گرایــش وســیعی پیــدا کردنــد. بــه عبــارت دیگــر هنــر جدیــد بــه 
ــی  ــع واکنش ــود، درواق ــرای خ ــت موضوع گ ــن خصل ــل همی دلی
اســت علیــه بی تفاوتی هــای ذاتــی و جوهــرۀ بی تعهــد هنــر 
ــد.  ــر ش ــال ظاه ــر مینیم ــی آن در هن ــکل غای ــه ش ــدرن، ک م
ــه تکنیــک و مفاهیــم هنــری، آن  ــر مــدرن ب گرایــش مفــرط هن
ــه مســایل انســانی و اجتماعــی  ــه طــور جــدی از پرداختــن ب را ب
ــود و  ــد ب ــودش مقی ــه خ ــط ب ــر فق ــه هن ــی ک ــت، تاجای بازداش
بــس )اســمیت، 1382: 10(. بنابرایــن حضــور هنرهــای تعاملــی در 
شــهر زمینــه خوبــی بــرای هنرمنــدان، معمــاران و شهرســازان در 
راســتای تأمیــن اهــداف حیــات شهرنشــینی مبتنــی بــر تعامــالت 
ــودن  ــئله تعاملی ب ــوارد مس ــن م ــه ای ــه از جمل ــد ک ــی ش اجتماع
ــروز  ــت. ام ــردم اس ــراف و م ــط اط ــا محی ــاختمان ها ب ــای س نم
ــد  ــی در ســطح شــهر بای ــای عموم ــد فضاه صاحبنظــران معتقدن
ــا و  ــا فض ــردم ب ــل م ــی و تعام ــل اجتماع ــت تعام ــد فرص بتوان
محیــط اطــراف را ایجــاد کننــد. بــا اســتفاده از دانــش نورپــردازی 
دیجیتــال، نماهــا و جداره هــای شــهری بــه عنــوان امکانــات هنــر 
جدیــد می تــوان زمینــه ای فراهــم کــرد تــا از طریــق آن بــا مــردم 
و بــه خصــوص ســاکنان آن محــدوده مؤثرتریــن تعامــل را برقــرار 
ســاخت و روز بــه روز جمعیــت شــهری متنوع تــر را دور هــم 
ــاخص های  ــود ش ــث می ش ــی باع ــردازی تعامل ــرد. نورپ ــع ک جم
اجتماع پذیــری مــکان و تعامــالت اجتماعــی مــردم بیشــتر شــود 

 .)41  :1392 )پورفتح الــه، 
سیســتم کلیــک بزرگتریــن چیدمــان نورپــردازی تعاملــی در مرکز 
تجــاری ســیدنی اســت. شــامل یــک نمــای دیجیتــال اســت کــه 
بــا امکاناتــی کــه در طراحــی نــور و تغییــر آن بــرای افــراد مختلــف 
ــد.  ــل می کن ــی عم ــای تعامل ــک نم ــورت ی ــه ص ــود دارد، ب وج
ــردازی آن  ــکل گیری نورپ ــی در ش ــراد محل ــدگان و اف بازدیدکنن
نقــش دارنــد. در روزهــای تعطیــل، کنســول های تعاملــی در پــارک 
ــا انتخــاب  قــرار دارد کــه بــه مــردم ایــن امــکان را می دهــد تــا ب
رنــگ، طراحــی دیجیتــال خــود را بــر روی نمــای ســاختمان بــه 
ــن  ــایت ای ــاهده کنندگان وب س ــن مش ــد. همچنی ــش گذارن نمای
شــکل گیری  در  اینترنــت،   طریــق  از  می تواننــد  ســاختمان، 

ــان:  ــی شــرکت داشــته باشــند )هم ــای تعامل ــن نم ــای ای طرح ه
ــر۵(. 90و91(؛ )تصوی

مخاطبــان در ایــن رویکــرد تشــویق می شــوند بــه صــورت فیزیکــی 
ــوان  ــاید بت ــد. ش ــه کنن ــود را تجرب ــور خ ــاد ن ــتقیم ایج و مس
ــردازی مواجــه هســتیم  ــا مداخــالت نورپ ــروه ب ــن گ ــت در ای گف
ــا فضــای شــهری  ــا ی ــک بن ــه ی ــردازی ب ــا که»نورپ ــن معن ــه ای ب
ــردازد،  ــر نمی پ ــن ام ــه ای ــل ب ــور کام ــه ط ــا ب ــد ی ــا نمی کن اکتف
بلکــه بــا شــیوه حضــور خــود، زمینــه انــواع مشــارکت عمومــی را 
ــد«  ــم می کن ــهری فراه ــای ش ــک فض ــوری ی ــای ن در فعالیت ه

)اخــوت، 1387: ۶۵(. 
دلیــل اینکــه ایــن گــروه را بــه دســته خلــق متــن هنــری 
نام گــذاری کردیــم بــه دلیــل ایــن اســت کــه پذیرفته ایــم 
هنرهــای تعاملــی و در ایــن مــورد نورپــردازی تعاملــی یــک متــن 
ــری،   ــا و خی ــک. رهبرنی ــتر ن ــالع بیش ــرای اط ــت )ب ــری اس هن
1392(. نورپــردازی تعاملــی بــه مثابــه یــک متــن هنــری امــوری 
هســتند کــه برخــالف آثــار هنــری دســته پیشــین کــه بــه نمایش 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــوند. ب ــان داده می ش ــوند، نش ــته می ش گذاش
براســاس نوعــی تولیــد تجربــه می شــوند و امــری پارادوکســیکال 
ــی  ــای مدن ــه ویژگی ه ــه مثاب ــت و آزادی را ب ــه خالقی ــت ک اس
ــن  ــوان مت ــه عن ــا ب ــن نورپردازی ه ــدف از ای ــود. ه ــر می ش منج
ــک  ــب در ی ــه مخاط ــت بلک ــا نیس ــای آنه ــن معن ــری تبیی هن
فراینــد زبانــی بــا تأخیــر و تعویــق مدلول هــا مواجــه می شــود. در 
ایــن اقــدام بــه تعــداد و تنــوع مخاطبــان براســاس تفاوت هایشــان 
معناهــای متکثــر تولیــد می شــود و همیــن رونــد لذتــی سرشــار از 
سرخوشــی را بــه مخاطبــان القــا می کنــد کــه می توانــد خــود در 
شــکل گیری منظــر ســالمت شــهروندان مؤثــر بیفتــد. همان طــور 
ــی،  ــانه و تجرب ــری،  پدیدارشناس ــه نظ ــی از جنب ــر تعامل ــه هن ک
ــده را  ــر تمام ش ــک اث ــد ی ــت و هنرمن ــداد اس ــک رخ ــی از ی فرم
ارایــه نمی دهــد بلکــه بســتری را بــرای فعالیــت دریافت کننــدگان 
ــداد  ــک رخ ــی را از ی ــردازی تعامل ــوان نورپ ــد می ت ــم می کن فراه
نــام بــرد کــه شــکل نهایــی آن منتــج از رفتــار مشــارکتی 
تماشــاگران اســت )Kluszczynski, 2010(. مخاطبــان در ایــن 
گونــه متــون هنــری در یــک رخــداد اجتماعــی از ســیطره تســلط 
هنرمنــد خــارج شــده و در ظــرف بــازی، تولیــد و فعالیــت گرد هم 
ــی  ــالت اجتماع ــرای تعام ــی ب ــکل گیری فضای ــه ش ــد و ب می آین
ــی کــه  ــر تعامل ــد هن ــه مانن ــن گون ــد. در ای خــود کمــک می کنن
ــا  ــی تنه ــد تعامل ــت و هنرمن ــف« اس ــرگ مؤل ــن بیانیه»م آخری
یــک بسترســاز اســت کــه زمینــه و موقعیــت را فراهــم می کنــد و 
ــر می شــود  ــه کارب ــل ب ــد می شــود و تماشــاگر تبدی ســپس ناپدی
 )Huhtamo, 1995( ــود ــق می ش ــل خل ــه تعام ــا در لحظ و معن
در پروژه هــای نورپــردازی تعاملــی نیــز دیگــر بــا حاکمیــت ایــده 
ــم.  ــروکار نداری ــی س ــروه قبل ــای گ ــون پروژه ه ــدان همچ هنرمن
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ــوژی  ــه تکنول ــری ب ــژه هن ــوازم وابســتگی اب ــد از ل در دوران جدی
می تــوان خــروج هنــر از فضایــی محــدود بــه فضایــی گســترده را 
ــری اشــیا  ــن خــروج ســبب می شــود ابژه هــای هن ــرد. ای ــر ک ذک
دور از دســترس مخاطبــان و انحصــاری نباشــند، بلکــه بــا حداقــل 
ــز  ــی نی ــگ عموم ــد و فرهن ــرار گیرن ــوم ق ــار عم ــه در اختی هزین
ــز  ــدان نی ــن هنرمن ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــری ش ــار هن الهام بخــش آث
امــکان ارتبــاط مســتقیم را بــا مخاطبــان خــود بیابنــد. ایــن تعــداد 
از مخاطبــان و ایــن نحــوۀ ارتباطــی هنرمنــد بــا مخاطبــان صرفــاً 
ــد امــکان ظهــور یافــت و پیــش از آن  ــق رســانه های جدی از طری

ــود نداشــت )نصــری، 1390: 134-141(.  ــز وج هرگ
در صورتــی می تــوان یــک نورپــردازی را مشــارکتی ـ  تعاملــی 
ــد. از  ــر ده ــر را تغیی ــد نمایشــگری اث ــه مخاطــب بتوان ــد، ک نامی
ایــن رو، آنچــه مخاطــِب یــک نورپردازی»مشــارکتی-تعاملی« 
ــر  ــاد تغیی ــان ایج ــه هم ــد، ک ــام می ده ــر انج ــا اث ــه ب در مواجه
ــردازی  ــک نورپ ــا آنچــه مخاطــب ی در »نمایشــگری«اثر اســت، ب
ــادرت  ــه آن مب ــری( ب ــر هن ــک اث ــا ی ــارکتی/تعاملی )ی غیِرمش
مــی ورزد، کــه همــان تفســیر و تأویــل ذهنــی اثــر اســت، از بنیــاد 
ــه  ــی، 1393 ب ــادری و مراث ــری از ق ــا بهره گی ــت )ب ــاوت اس متف
نقــل از Lopes, 2010: 84(. بــه دیگــر ســخن، شــهروندان در 

ــده آن  ــوم و ای ــر مفه ــه ب ــردازی اســت ک ــروژه نورپ ــا پ ــل ب تعام
واقــف می شــوند. 

بنابرایــن کنش»فیزیکــی و واقعــی« مخاطبــان بــرای تغییــر 
ــوط  ــن من ــت مت ــد. دریاف ــدا می کن ــت پی ــر اهمی ــگری اث نمایش
ــا آن اســت کــه در ایــن راســتا درگیــری مخاطبــان  بــه تعامــل ب
ــطه ای  ــری واس ــا میانجی گ ــه و ب ــی و فعاالن ــورت فیزیک ــه ص ب
ــادری  ــری از ق ــا بهره گی ــت )ب ــد پذیرف رایانه محــور صــورت خواه

و مراثــی، 1393(.
ــرای مخاطــب  ــازی را ب ــردازی تعاملــی هنرمنــد فضــای ب در نورپ
ــر  ــی درنظ ــرم نهای ــکل و ف ــرش ش ــرای اث ــد و ب ــاد می کن ایج
ــرم  ــه ف ــت ک ــر اس ــا اث ــب ب ــل مخاط ــه در تعام ــرد بلک نمی گی
ــرای هــر مخاطــب  ــن موضــوع ب ــن می شــود و ای ــی آن تعیی نهای
ــای  ــینقلی، 1391(. هنره ــک. حس ــرد )ن ــی می گی ــکل متفاوت ش
تعاملــی معاصــر بــه حــذف ســوژه یــا بــه تعبیــر دیگــر بــه مــرگ 
ســوژۀ هنرمنــد می انجامنــد. بــه طــور کلــی در ایــن اقــدام 
ــوند و از  ــل می ش ــال تبدی ــران فع ــه کارب ــل ب ــاگران منفع تماش
ــوان یــک مصرف کننــده هنــری  ــه عن ــگاه همیشــگی خــود ب جای
ــه یــک شــرکت کننده فعــال هنــری  ــل ب بیــرون می آینــد و تبدی
ــد  ــرد بتوان ــه ف ــت ک ــی« اس ــی »تعامل ــوالً متن ــوند. »اص می ش

http://www.cardinalspin.com.au/ :تصویر۵ : نورپردازی سیســتم کلیک سیدنی که تعامل شهروندان بدون درنظرگرفتن گروه سنی را فرامی خواند. مأخذ
project/luminous-at-darling-quarter
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مســتقیماً در آن مداخلــه کنــد و تصاویــر و نوشــته هایــی را کــه 
ــالف  ــد برخ ــانه جدی ــان رس ــس مخاطب ــد. پ ــر ده ــد تغیی میبین
تماشــاگران هنرهــاي تجســمي، فیلــم و تلویزیــون، یــا خواننــدگان 
ادبیــات، »کاربــر« هســتند« )جاوید صباغیــان و حســنایی، 1391: 

.)72
بــا  تعاملــی  نورپــردازی  عمــده  تفــاوت  کلــی  طــور  بــه 
نورپردازی هــای ایســتا در قابلیــت همخوانــی بــا شــرایط محیطــی 
ــعی  ــه س ــر لحظ ــه در ه ــه ک ــت، آن گون ــر اس ــت کارب و خواس
می کنــد خــود را بــا آن چیــزی کــه بایــد باشــد هماهنــگ کنــد. 
ــی  ــس الفت ــب ح ــه مخاط ــود ک ــی ش ــث م ــی باع ــن هماهنگ ای
ــوان  ــن رو می ت ــد، از ای ــدا کن ــردازی پی ــه نورپ ــبت ب ــاص نس خ
ایــن نــوع از نورپــردازی را نورپــردازی زنــده )Live( یــا هوشــمند 

)smart( نیــز می نامنــد )توانایــی جبــارزاده، 1392(.

نتیجه گیری
شــهر در شــب بــا حضــور انســان تعریــف می شــود از ایــن رو نــوع 
ــر  ــد تأثیــرات متنوعــی ب ــردازی در فضاهــای شــهری می توان نورپ
ــیل های  ــد. پتانس ــته باش ــهری داش ــات ش ــبانه و حی ــر ش منظ
متنــوع پدیــده نورپــردازی شــهر در شــب می توانــد نقــش 
ــده و تماشــاگر  ــان را از مصرف کنن ــوان مخاطب ــه عن شــهروندان ب
ــر و تولیدکننــده ارتقــا دهــد. همان طــور  ــه بازیگــر، کارب صــرف ب
کــه از مقالــه برداشــت می شــود چهــار مرحلــه تکاملــی را می تــوان 
بــرای تحــوالت نورپــردازی برشــمرد: اقدامــات صرفــاً عملکــردی و 
ــی  ــی و خوانای ــن ایمن ــال تأمی ــه دنب ــه ب ــهر ک ــنی بخش ش روش
هرچــه بهتــر ســاختار شــهر در شــب بــه وجــود آمدنــد؛ اقــدام دوم 
ــا و عناصــر کالبــدی شــاخص  ــن و نمادســازی بن ــه بحــث تزیی ب
ــی و  ــدف تشخص بخش ــا ه ــه ب ــردد ک ــهر برمی گ ــای ش در فض
ــرد. شــهروندان در  ــک شــهر صــورت می پذی ــت ی شناســایی هوی
ایــن دو گــروه تماشــاگران منفعلــی هســتند کــه صرفــاً نورپــردازی 
ــدی در  ــوالت بع ــد. تح ــرف می کنن ــي مص ــک ش ــه ی ــه مثاب را ب
ــیله  ــه وس ــری ب ــن هن ــق مت ــری و خل ــار هن ــق آث ــروه خل دو گ

نورپــردازی شــهری تقســیم شــد. بــه دنبــال اقدامــات ایــن 
ــر  ــا دیگ ــدان ب ــارکت هنرمن ــکاری و مش ــه هم ــاز ب ــروه نی دو گ
حرفه منــدان ایــن حــوزه احســاس می شــود. مخاطبــان آثــار 
هنــری همچنــان شــهروندان مصرف کننــده هســتند کــه معنــای 
ــون  ــان مت ــا مخاطب ــد ام ــال می کنن ــد را دنب ــر هنرمن ــورد نظ م
هنــری و در اینجــا نورپــردازی تعاملــی شــهروندان، ســاکنان 
ــهری را  ــردازی ش ــد نورپ ــه تولی ــی هســتند ک ــاگران فعال و تماش

ــد. ــر می یاب ــر تغیی ــه کارب ــان ب ــد و نقشش ــه می کنن تجرب
 در ایــران  نورپردازی هــا صرفــاً بــر دو جنبــه اول نورپــردازی یعنــی 
تأمیــن روشــنایی و جنبــه تزیینــی و نمادســازی متمرکــز اســت و 
ــردازی  ــری و نورپ ــر هن ــق اث ــدی خل ــکان بهره من ــفانه از ام متأس
تعاملــی کــه می تواننــد عرصــه ای بــرای تعامــالت اجتماعــی 
هرچــه بیشــتر شــهروندان فراهــم کننــد غافــل مانده انــد. براســاس 
ــروز  ــای ام ــور در دنی ــه متوجــه شــدیم کــه کارکــرد ن ــه مقال بدن
تنهــا تأمیــن روشــنایی و تزییــن نیســت، بلکــه نورپــردازی موجــب 
ــده  ــری ش ــای هن ــدی در عرصه ه ــم انداز جدی ــکل گیری چش ش
اســت کــه الزم اســت مدیــران و متولیــان ایــن امــر بــه ایــن مهــم 
توجــه ای ویــژه مبــذول بدارنــد و از ایــن طریــق بتواننــد بســتری 
بــرای شــکل گیری تعامــالت اجتماعــی و بهبــود ارتباطــات جمعــی 

فراهــم آورنــد. 
ــه  ــدان توجــه دارد، مقول ــه ب ــر ایــن نکتــه کــه ایــن مقال عــالوه ب
بین رشــته ای بــودن نورپــردازی شــهری در دنیــای جدیــد مطــرح 
ــن  ــد، ای ــران برمی آی ــود در ای ــع موج ــه از مناب ــور ک ــت. آن ط اس
ــدود  ــاری مح ــهری و  معم ــی ش ــوزه طراح ــه ح ــاً ب ــه صرف مقول
ــد. از  ــوت می کن ــه مشــارکت دع ــز ب ــدان را نی نمی شــود و هنرمن
ــه خــود،  شــهروندان  ــا ایده هــای خالقان ایــن طریــق هنرمنــدان ب
ــن  ــر ای ــا را ب ــط اجتماعــی آنه ــد و رواب ــل فرامی خوانن ــه تعام را ب
ــن  ــاس ای ــده براس ــای تولیدش ــند. فضاه ــود می بخش ــاس بهب اس
در شــهر می تواننــد ســرزنده تر،   نویــن هنــری  رویکردهــای 
ــه  ــود ادام ــبانه خ ــات ش ــه حی ــته ب ــر از گذش ــالمت تر و پویات س

ــد.  دهن
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