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تحوالت نورپردازی شهری
از تأمین روشنایی تا خلق متن هنری
پدیده عادلوند
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 .1گروه علوم و تاریخ هنر ،پژوهشکده نظر ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت97/1/23 :

تاریخ پذیرش97/2/20 :

تاریخ قرارگیری روی سایت97/3/1 :

چکیــده | امــروز نــور بــه عنــوان عنصــر غیــر کالبــدی منظــر شــهری نقــش بــه ســزایی در تــداوم حیــات
شهرنشــینی شــهروندان در شــب و شــکلگیری منظــر شــبانه شــهر ایفــا میکنــد .نورپــردازی شــهری در
کشــورهای توســعهیافته بــه عنــوان دانشــی میانرشــتهای حوزههــای فنــی ،مهندســی ،علــوم انســانی و هنــر
مطــرح اســت کــه همکاریهــای توأمــان متخصصــان را طلــب میکنــد.
شــکلگیری تعامــات اجتماعــی و ارتقــای ســطح کیفــی آنهــا مقول ـهای اســت کــه در جوامــع مدنــی بســیار
بــدان پرداختــه میشــود .از آنجــا کــه نورپــردازی شــهری اقــدام ویــژهای جهــت تســهیل تــداوم حیــات جمعــی
در زندگــی شــبانه شهرهاســت ضــروری بــه نظــر میرســد بــه ایــن مقولــه توجــه بیشــتری شــود؛ چنانکــه
کشــورهای توســعهیافته از پتانســیلهای آن بهرهمنــد شــدهاند.
ایــن مقالــه بــر ایــن اعتقــاد اســت مقولــه نــور در شــهر از بــدو ورود تــا دوران جدیــد در دنیــا تحوالتــی
چشــمگیر را طــی کــرده اســت کــه براســاس اهــداف شــکلگیری و نقــش شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان
هــدف میتــوان آن را بــه چهــار دســته تقســیم کــرد )1 :عملکــردی :تأمیــن روشــنایی  )2تزیینگرایــی و
نمادســازی  )3خلــق اثــر هنــری  )4خلــق متــن هنــری .همچنیــن نقــش شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان
هــدف از مصرفکننــده و تماشــاگر منفعــل بــه تولیدکننــده ،بازیگــر و کاربــر فعــال ارتقــا یافتــه اســت .بنابرایــن
میتــوان چنیــن جمعبنــدی کــرد کــه پتاســیلهای نورپــردازی شــهری از یــک مقولــه صرف ـاً عملکــردی بــه
یــک هنــر تعاملــی کــه امــکان بــرآورده ســاختن تعامــات اجتماعــی بــه عنــوان اصلیتریــن 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 بهرهمنــدی از پتانســیلهای تعریفشــده در تجربیــات جهانــی بتــوان بــه
ارتقــای ســطح کیفــی منظــر شــبانه شــهرهایمان بــا توســل بــه رویکردهــای زیباشناســانه و هنرمندانــه همــت
گماشــت و روابــط و تعامــات اجتماعــی گسســته شــده از دوران مــدرن را بازیابــی کــرد و بــه منظــر ســامت
شــهرهایمان قــوام بخشــید.

واژگان کلیدی | نورپردازی شهری ،اثر هنری ،متن هنری ،مخاطب ،تعامالت اجتماعی.
مقدمــه | پدیــده شــهر بــه عنــوان مدنیتریــن دســتاورد انســان
مقولــهای اســت کــه بــه دنبــال هــدف اصلــی تأمیــن زندگــی
اجتماعــی انســانها شــکل گرفتــه اســت .در قــرون اخیــر الزامــات
شــهرها بــه ایــن ســو جهتگیــری کــرده اســت کــه زندگــی
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شهرنشــینی تنهــا مختــص بــه حیــات شــهر در روز نباشــد و
زندگــی و فعالیــت اجتماعــی در شــب نیــز ادامــه پیــدا کنــد .در
ایــن راســتا نورپــردازی اقــدام ویــژهای اســت کــه موجبــات تحقــق
ایــن امــر را بسترســازی میکنــد .از آنجــا کــه در کشــورهای
توســعهیافته نورپــردازی شــهری دانشــی میانرشــتهای تلقــی
میشــود و موفقیــت خــود را در گــروی همــکاری توأمــان
متخصصــان ،مهندســان ،طراحــان و هنرمنــدان میدانــد ،ایــن

تحوالت نورپردازی شهری| پدیده عادلوند
مقالــه ســعی دارد توجــه مدیــران و دس ـتاندرکاران ایــن حــوزه
از کشــورمان را بــه اهمیــت موضــوع جلــب نمایــد و تــا حــدی از
جایــگاه امــروز ایــن مقولــه نیــز مطلــع ســازد.

بــا توجــه بــه اینکــه امــروز در شــهرهای دنیــا تــداوم حیــات کیفی
شــهر در شــب و ترغیــب مــردم بــه حضــور در فضاهــای شــهری
بــه عنــوان دغدغ ـهای مهــم مطــرح اســت ،ایــن پرســش اصلــی
مطــرح میشــود کــه نورپــردازی شــهری بــه عنــوان یــک اقــدام
راهبــردی از ابتــدا تــا بــه امــروز بــا تأکیــد بــر جایــگاه شــهروندان
بــه عنــوان مخاطبــان هــدف ،چــه رونــدی را طی کــرده اســت؟ در
راســتای پاسـخگویی بــه ایــن پرســش مقالــه قصــد دارد بــا تکیــه
بــر اســناد و گزارشــات مکتــوب و رویکــرد توصیفــی ـتحلیلــی یک
طبقهبنــدی مجمــل از ایــن رونــد بــا تأکیــد بــر ســنجه مطروحــه
ارایــه دهــد کــه تاکنــون در مقــاالت و منابــع مکتــوب بــدان
پرداختــه نشــده اســت.

فرضیه

نورپــردازی شــهری رویکــردی تکاملــی را در راســتای تأمیــن
حیــات اجتماعــی ،از عملکــردی صــرف تــا تبدیــل بــه یــک متــن
هنــری ،طــی کــرده اســت و شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان
هــدف نقشــی از مصرفکننــده تــا تولیدکننــده را برعهــده
داشــتهاند.

پیشینه تحقیق

نورپــردازی شــهری در محافــل دانشــگاهی ایــران دانشــی نویــن
اســت کــه بســیار معــدود بــه آن پرداختــه شــده اســت .بــا بررســی
منابــع موجــود در خصــوص جایــگاه آن در میــان حرفهمنــدان و
متخصصــان گمــان مـیرود بیشــتر مباحــث آن دغدغــه طراحــان
شــهری ،متخصصــان منظــر و ســازمانها و نهادهــای متولــی ایــن
مقولــه در شــهر اســت .بــا علــم براینکــه امــروز در دنیــای جدیــد
ایــن مقولــه دانشــی بینرشــتهای تلقــی میشــود و همــکاری
توأمــان مهندســان ،شهرســازان ،معمــاران ،طراحــان و هنرمندان را
طلــب میکنــد ،لــذا ضــرورت ایــن مقالــه از ایــن منظــر احســاس
میشــود کــه توجــه هنرمنــدان و پژوهشــگران را بــه ایــن مقولــه
جدیــد جلــب کنــد.

بــا رجــوع بــه منابــع موجــود در ایــران ،دســتاوردهای پژوهشــی
را بــه صــورت عمــده میتــوان بــه مجموعــه مقــاالت نخســتین
همایــش و نمایشــگاه بینالمللــی نورپــردازی شــهری (،)1387
ویژهنامــه نورپــردازی شــهر (مجلــه علمــیـ ترویجــی منظــر،
 )1391و آثــار پژوهشــی ســازمان زیباســازی شــهر تهــران از
جملــه کتابچههــای دانــش زیباســازی تحــت عناویــن نورپــردازی
میــدان ( ،)1392طــرح پژوهشــی تعییــن معیارهــای مطلوبیــت
نماهــای شــهری در منظــر شــبانه شــهر تهــران ( )1392و ترجمــه

کتــاب نورپــردازی نواحــی شــهری ( )1392نــگارش «کریســتافان
ســانتن» اشــاره کــرد .بــه طــور کلــی تمامــی ایــن منابــع بــه مقوله
نورپــردازی شــهری از دیــد طراحــان شــهری و منظــر پرداختهانــد
کــه در بخــش جایــگاه نورپــردازی شــهری بــه دســتاوردهای آنهــا
اشــاره میشــود.
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پژوهشهــای موجــود مــورد بررســی ایــن مقالــه ،نورپــردازی
شــهری را براســاس معیارهــای مختلــف طبقهبنــدی میکننــد؛ یــا
براســاس اهــداف کارکــردی )1 :روشــنایی  )2امنیتــی  )3تفریحــی
 )4زیباییشناســانه :شــامل زیباســازی فضــای بیرونــی ابنیــه،
عناصــر شــهری  )5کارکــرد فرهنگــی :یکــی از فعالیتهــای
فرهنگــی در عرصــه معمــاری و شهرســازی جلــب توجــه نســبت
بــه فضاهــای تاریخــی و آیینــی از طریــق نورپــردازی آنهــا در
شــب اســت  )6کارکــرد بازرگانــی – تبلیغاتــی و  )7کارکــرد آیینی
(ســلطانزاده ،)53 :1387 ،براســاس اهــداف معنایــی آن :هویتــی،
عملکــردی و زیبایــی (دایــم و موقــت) (رســتاک پویــا طــرح (،)9
 1388بــه نقــل از ســوری )20 :1393 ،و یــا براســاس تأثیــرات
و کیفیــات آن)1 :ارتقــای کیفیــت محیــط (ایمنــی و امنیــت،
خوانایــی ،ســرزندگی ،کارایــی انــرژی ،حــس زمــان ،هویــت و
شــخصیت)  )2برقــراری عدالــت اجتماعــی  )3بهرهگیــری از اثــرات
روانــی نــور  )4ارزش افــزوده اقتصــادی بــرای شــهر  )5احیــای
زندگــی شــبانه :شــهر  24ســاعته (پاکــزاد و ســوری-39 :1391،
 .)37الزم بــه ذکــر اســت ایــن دســتهبندیها عمدتــاً توســط
شهرســازان و طراحــان شــهری صــورت گرفتهانــد.
ایــن مقالــه نیــز بــرای اولینبــار از خــال منابــع و تجربیــات
موجــود تقســیمبندی چهارگان ـهای از تکامــل نورپــردازی شــهری
براســاس اهــداف شــکلگیری پیشــنهاد میکنــد :

 )1عملکــردی  :تأمیــن روشــنایی  )2تزییــن و نمادســازی  )3خلق
اثــر هنــری  )4خلــق متــن هنــری؛ تمرکــز ایــن مقالــه بیشــتر بــر
گــروه  3و  4اســت کــه وارد مقولــه هنــر میشــود و متأســفانه در
کشــورمان از پتانســیل آنهــا بهرهمنــد نیســتیم.

• عملکردی  :تأمین روشنایی
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در طــول تاریــخ نورپــردازی شــهری بــا اولیــن اقدامــی کــه
مواجــه میشــویم مربــوط بــه تأمیــن روشــنایی عمومــی بــرای
دیدهشــدن عناصــر موجــود در فضــا جهــت اطمینــان از حــس
امنیــت و افزایــش نظــارت عمومــی در جهــت کاهــش جــرم،
جهتیابــی ،تشــخیص چهــره افــراد و دیــدن دیگــر شــهروندان
در فضــای عمومــی اســت .احســاس ایمنــی و امنیــت بــه لحــاظ
روانــی امکانــی بــه شــهروند میدهــد کــه منجــر بــه حضــور
دایمــی او در فضــا میشــود .همچنیــن روشــنایی بــه ادراک مــا از
فضــا و خوانایــی آن نیــز کمــک میکنــد.
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منظــور از خوانایــی در بافتهــای شــهری آن اســت کــه بتــوان
اجــزای بافــت را شــناخت و آنهــا را در ذهــن ،در قالبــی بــه
هــم پیوســته بــه یکدیگــر ارتبــاط داد .در ایــن رویکــرد هــدف
از تأمیــن روشــنایی عمومــی خلــق یــک عنصــر زیباییشناســانه
نیســت ،بلکــه صرفــاً اقدامــی عملکــردی اســت (نــک .ســانتن،
 )1393و شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان ایــن اقــدام تنهــا
مصرفکننــدگان منفعلــی هســتند کــه در چگونگــی و کیفیــت
آن نقشــی ندارنــد.
عــاوه بــر ایــن بــه مقولــه روشــنایی «صرفـاً بــه عنــوان حرفـهای
مهندســی نگریســته شــده کــه بــه دســت مهندســان بــرق و
روشــنایی ســپرده میشــود» (پاکــزاد و ســوری.)1 :1391،

•تزیین و نمادسازی

در ایــن گــروه ،نورپــردازی از یــک اقــدام عملکــردی صــرف وارد
حــوزه هویتــی میشــود و توجــه خــود را بــه عناصــر کالبــدی
تشــکیلدهنده شــهر همچــون خیابــان ،میــدان و بنــا جلــب
میکنــد .در ایــن رویکــرد نورپــردازی ســختفضاهایی چــون
ســاختمانها ،بناهــای تاریخــی ،پلهــا و آبنماهــا و جاذبههــای
شــهری مــورد اهمیــت بیشــتری قــرار میگیــرد و در زیبایــی
محیــط شــهری نقشآفرینــی میکنــد.
در حقیقــت از ایــن گــروه بــه بعــد «نورپــردازی بــه معنــای

طراحــی کیفــی و هنرمندانــه نــور یــک بنــا یــا فضــا کــه بــه
جنبههــای فرمــال و زیباشــناختی بســتگی دارد طــرح میشــود.
از ایــن رهگــذر نورپــردازی مفهومــی میانرشــتهای اســت کــه بــا
مفاهیــم و ایدههــا و حیطههــای پیچیــدهای از انــواع رشــتههای

علــوم انســانی و هنــری ســر و کار پیــدا میکنــد» (اخــوت،
 .)65 :1387در ایــن اقــدام معمــاری بنــا اهمیــت پیــدا میکنــد
و ســاختمانهای واجــد ارزش مــورد هــدف واقــع میشــوند تــا
بــه کمــک نورپــردازی بتــوان آنهــا را از ســایر بناهــا جــدا ســاخت،
بــر آنهــا تأکیــد کــرد و بــر ارزش آنهــا افــزود .در حقیقــت ایــن
اقــدام بــه نمادســازی و شاخصســازی عناصــر شــهری کمــک
میکنــد و ضمــن ایــن اقــدام بــه هویــت ،تشــخص و ایجــاد
حــس مطلوبیــت در شــهر نیــز منجــر میشــود (تصاویــر 1و .)2
در حقیقــت بــا نورپــردازی عناصــر شــاخص و روحبخشــی بــه
موضوعــات و منظــر شــهر درک بهتــری از شــهر بــا تأکیــد بــر
ســاختار شــهر صــورت میگیــرد (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 میشــود
و یــا بــه پــس از طراحــی بــرای شاخصســازی برمیگــردد کــه
میتوانــد فرصتهایــی را بــرای ادامــه عملکــرد ســاختمانها و
اطــراف آن در شــب فراهــم کنــد .هــدف ایــن گــروه نمادســازی،
تشخصبخشــی بــه عناصــر و تأمیــن منزلــت آنهاســت کــه

تصویر :1نورپردازی برج ایفل به مثابه نشانهای شاخص برای شهر پاریس .مأخذhttp://www.macqel.be/en/traffic/achievements/lighting-in-the-city-of-:
paris-france
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تصویر : 2نورپردازی برج میالد تهران با رویکرد نمادســازی .مأخذ/http://shahriziba.blogfa.com :

ضمــن تأکیــد و تقویــت بــر نشــانهبودن آنهــا در جهــت خوانایــی و
جهتیابــی بهتــر نیــز گام بــردارد .عــاوه بــر بنــا ،تابیــدن نــور بــر
عناصــر زیباییآفریــن شــهری همچــون نقاشــی ،مجســمه،آبنمــا
و پــل و بازتــاب نــور از آنهــا ضمــن تأکیــد بــر زیبایــی تأثیــری
عمیــق بــر فضــای شــهری پیرامــون نیــز دارد .ایــن گــروه ،رویکــرد
غالــب نورپــردازی شــهرهای امــروز ماســت کــه بــا بکارگیــری آن
بــر تزییــن و آرایــش فضاهــای شــهری اهتمــام م ـیورزد.

نورپــردازی بــا هــدف خلــق اثــر هنــری انجــام شــود تــا موجبــات
ســرزندگی شــهرها را فراهــم آورد .در بســیاری از مــوارد یــک
ســطح ســاده را میتــوان بــه وســیله نورپــردازی تبدیــل بــه
یــک اثــر هنــری کــرد .یکــی از رویدادهــای مهــم نورپــردازی بــا
هــدف خلــق اثــر هنــری ،وجــود جشــنوارههای نورپــردازی اســت
(پورفتحالــه .)38 :1392 ،در ایــن اقــدام حضــور هنرمنــدان را
در خلــق نورپــردازی بــه مثابــه اثــر هنــری شــاهد هســتیم کــه
ایــن مشــارکت نــه اقدامــی خودجــوش کــه الزامــی اســت در طــرح
جامــع نورپــردازی شــهرهایی چــون لیــون فرانســه کــه مشــارکت
هنرمنــدان را ضــروری میدانــد و دپارتمانهــای هنــری را جهــت
پرداختــن بــه ایــن مقولــه اختصــاص میدهنــد .در دو اقــدام
پیشــین کــه خوانایــی فضــا و تقویــت عناصــر خوانشــی آن مــورد
توجــه بــود در ایــن رویکــرد تعریــف فضــا بــا نــور بــه مثابــه یــک
اثــر هنــری مطــرح میشــود (تصویــر.)3

اســتفاده از نــور در خلــق آثــار هنــری ،ابتــدا از گالریهــا و
فســتیوالهای هنــری شــروع شــد .هنرمنــدان بــا اســتفاده از نــور،
آثــاری خلــق میکردنــد کــه از یــک بدنــه تــا طراحــی هنــری
یــک حجــم را در بــر میگرفــت .امــروزه تکنیکهــا و امکانــات
جدیــد در حــوزه نورپــردازی ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه

شــهر روتــردام ( )Rotterdamهلنــد اســت کــه در ســال 2007
شــهرداری ایــن منطقــه بــه دنبــال بهســازی فضاهــای شــهری از
ایــدهای نــو بــرای نورپــردازی خیابــان اســتفاده کــرد .رودولــف
تنیــزن ( )Rudolf Teunissenطــراح نورپــرداز و هنرمنــد هنرهای

در ایــن اقــدام نیــز شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان ضمــن
بهرهمنــدی از تأثیــرات آن در فضــای شــهری و خوانایــی شــهر،
از اثــرات زیباشناســانه آن در راســتای ارتقــای ســطح کیفــیـ
بصــری عناصــر فضــای شــهری نیــز متأثــر میشــوند .بایــد یــادآور
شــد مخاطبــان ایــن گــروه نیــز صرف ـاً تماشــاگرانی هســتند کــه
لــذت بصــری آنهــا ضمــن شناســاندن هویــت شــهر بــه آنهــا مــورد
هــدف قــرار گرفتــه اســت.

•خلق اثر هنری

نمونــه دیگــر ایــن اقــدام پــروژه «آچــه» 2از خیابانهــای قدیمــی

تجســمی ،بــا مشــاورة فیلیــپ اســتمول ِر ()Philip Stemuller
بهار  1397شماره 42

25

محقــق در زمینــه نــور ،ایــدة نورپــردازی شکســته را بــرای ایــن
خیابــان ارائــه کــرد .تنیــزن معتقــد اســت  :در ادراک فضــا ،مــا
بــه دنبــال معنــای نــور هســتیم تــا تجربــة مــا از یــک فضــا را
شــکل دهــد .او راهحلهــای تخیلــی و هنــری را ،هــم بــرای
رفــع نیازهــای عملــی و فیزیکــی و هــم بــرای ایجــاد تصاویــر
زیبــا مناســب میدانــد .از ایــن رو تنیــزن بــا دیــدی هنرمندانــه
بــه نــور و نورپــردازی شــهری ،قایــل بــه ابعــاد فراعملکــردی نــور
اســت و بــه نظــر میرســد همیــن نــوع نــگاه خــاص او موجــب
موفقیــت وی در ایــن پــروژه شــده اســت .تنیــ ِزن اصطــاح
«مجســمه اجتماعــی» کــه در تمــام نقــاط در حــال تعامــل بــا
رهگــذران اســت بــرای ایــن پــروژه اســتفاده میکنــد .او در
مــورد تفــاوت ایــن کار بــا ســایر نورپردازیهــا در فضاهــای
عمومــی چنیــن میگویــد « :چیــزی کــه شــما در فضاهــای
عمومــی در طــول خیابــان میبینیــد روشــن شــدن عملکــردی
مسیرهاســت ،بــدون اینکــه لهجــه یــا زبــان خودشــان را داشــته
باشــند و تجربــه یــا هویــت خاصــی را القــا کننــد» .بــه عبــارت
دیگــر ،وی ایــن خیابــان را ترکیبــی از «نــور ،هویــت و تجربــه»

میدانــد (جمشــیدیان)1391 ،؛ (تصویــر.)4

در ایــن اقــدام شــهروندان بــا پروژههــای نورپــردازی بــه مثابــه
اثــر هنــری مواجــه میشــوند ،امــا همچنــان نقــش تماشــاگرانی
دارنــد کــه ســوژة مؤلــف (هنرمنــد) بــر آنهــا تحمیــل میشــود
و بــا وامگیــری از قــول «روالن بــارت» در نوشــتار «از اثــر تــا
متــن» میتــوان گفــت آثــار نورپــردازی بــه مثابــه «واقعیــت»
بــه تماشــاگران نمایــش داده میشــود .در ایــن اقــدام پروژههــای
نورپــردازی اگرچــه بــه مثابــه هنــر تلقــی میشــوند ،امــا آثــاری
هســتند کــه بــه گــرد مدلولــی مشــخص و آشــکار حلقــه زدهانــد.

در حقیقــت آثــار هنــری در ایــن اقــدام بــه موضوعــات نورپردازی
تبدیــل شــدهاند و فهــم آنهــا تابــع تفســیر شــهروندان اســت.
همچنیــن در ایــن گــروه نورپردازیهــا ،آثــاری هســتند کــه از
قانــون تکســخنی و تکمعنایــی بــر فراینــد انشــعاب و اســناد
متکــی هســتند؛ همانطــور کــه در پــروژه آچــه هــدف دســتیابی
بــه معنــای نــور بــود .بــه معنــای دیگــر نقــش هنرمنــدان در ایــن
گــروه بــه عنــوان مؤلفــان ،از اهمیتــی احترامآمیــز برخــوردار
اســت .آثــار نورپــردازی در ایــن گــروه بــه معنــای متعــارف روالن

تصویر : 3نورپردازی جشــنواره لیون پاریس به مثابه یک اثر هنری .مأخذfrench-christians-/10/12/2014/http://www.breitbart.com/national-security :
/bring-lyon-s-festival-of-lights-to-erbil-in-solidarity-with-iraqi-christians
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تحوالت نورپردازی شهری| پدیده عادلوند

تصویر : 4نورپردازی خیابان آچه نوتردام به مثابه یک اثر هنری .مأخذ  :جمشــیدیان.1391 ،

بارتــی ،موضــوع یــا شــیئی اســت کــه توســط شــهروندان مــورد
مصــرف خوانــدن قــرار میگیــرد و ایــن کنــش شــهروندان کــه
مبتنــی بــر مصــرف اســت لذتــی تمــام و کمــال بــه مخاطــب القــا
نمیکنــد و تنهــا لــذت ناشــی از مصــرف را تجربــه میکنــد .بــه
طــور کلــی مخاطــب اگرچــه در ایــن اقــدام همچنــان تماشــاگر
مصرفکننــده اســت امــا بــا یــک اثــر هنــری مواجــه اســت.
جــای خالــی ایــن رویکــرد در شــهرهای مــا بــه شــدت احســاس
میشــود درحالــی کــه در مناســبتها ،اعیــاد و همچنیــن ایــام
عــزاداری میتــوان از آن بهــره بــرد و ســطح ســواد و لــذت بصــری
شــهروندان را ارتقــا بخشــید.

•خلق متن هنری

میتــوان گفــت اقــدام چهــارم بــه دنبــال اتفاقاتــی بــه وجــود
آمــد کــه در حــوزه هنــر و تکامــل خیرهکننــده تکنولوژیهــای
ارتباطــات و بســط رســانههای جدیــد شــکل گرفــت و بحــث
تعامــل بــه عنــوان یکــی از کاراییهــای رســانههای دیجیتــال
مطــرح شــد .الزم بــه ذکــر اســت کلمــه تعامــل در طــول زمــان
تکامــل یافتــه اســت .از ایدئولــوژی پاســخ بــه محرکهــا و بــه
اشــتراکگذاری تجربیــات تــا فعالیتهــای مبتنــی بــر فنــاوری.
ایــن انتقــال بــه شــدت تحــت تأثیــر تغییــرات متــن اجتماع ـیـ

فرهنگــی اســت و هــدف از تعامــل انســان بــا فضا شــناخت بیشــتر
خــود اســت (.)Fischer, et al. 2012

ن جامعهشناســی بــه عنــوان یــک علــم در اوایــل قــرن ،20
بــا بنیــا 
ایــدة تعامــل درخصــوص فرایندهــای اجتماعــی بــکار گرفتــه شــد.
در آلمــان «گئــورگ زیمــل» بــرای اولیــن بــار اصطــاح تعامــل
( )Wechselwirkungرا بــرای توصیــف روابــط فــردی بــه کار برد.
در گفتمــان آنگلوساکســونی نیــز جــرج هربــرت میــد (George

 )Herbert Meadو ادوارد راس ( )Edward Alsworth Rossاز
تعامــل اجتماعــی و تعامــل انســانی ســخن بــه میــان آوردنــد
و دانشــجوی هربــرت میــد در ســال  1937از اصطــاح تعامــل
نمادیــن در مقابــل نظریــه محــرکـ پاســخ بهــره میگیــرد و
براســاس آن تعامــل اجتماعــی را اساسـاً فراینــد ارتباطــی میدانــد
کــه در آن مــردم تجربیــات خــود را بــه اشــتراک میگذارنــد
بــه جــای یــک بــازی رفــت و برگشــتی از تحریــک و پاســخ
(.)Sommerer, et al, 2008
رویکردهــای تعاملــی بــه دنبــال بازتعریــف حیــات اجتماعــی و
ارتباطــات مردمــی کــه در دوران مــدرن خدشــهدار شــده بــود،
شــکل میگیــرد .در دوران بعــد از پسامدرنیســم کــه «هــوارد
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رایلــی» بــه آن نــام آلتــر مدرنیســم میدهــد ،ژاک رانســیه از تغییر
گفتمانهــا و گرایشــات هنــری در ایــن دوران خبــر میدهــد کــه
از اصــول چهارگانــه آن مواجهــه ( )encounterاســت .رانســیه آن
را متناظــر بــا هنــر ارتباطــی نیــکالس بوریــو ،نظریهپــرداز حــوزه
زیباییشناســی ارتباطــی ،میدانــد؛ جایــی کــه هنرمنــد در آن
بازدیدکننــدگان را دعــوت بــه فعالیــت میکنــد -و رایلــی از آن
بــه فراخــوان جمعــی ( )call togetherتعبیــر میکنــد -تــا بــا
نوعــی از رخــداد مواجــه شــوند ،در آن شــرکت کننــد و بــه نوعــی
بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد (نــک.)Riley, 2013.

در دوران جدیــد هنرمنــدان بــه طــرح مســائل انانــی و اجتماعــی
گرایــش وســیعی پیــدا کردنــد .بــه عبــارت دیگــر هنــر جدیــد بــه
دلیــل همیــن خصلــت موضوعگــرای خــود ،درواقــع واکنشــی
اســت علیــه بیتفاوتیهــای ذاتــی و جوهــرة بیتعهــد هنــر
مــدرن ،کــه شــکل غایــی آن در هنــر مینیمــال ظاهــر شــد.
گرایــش مفــرط هنــر مــدرن بــه تکنیــک و مفاهیــم هنــری ،آن
را بــه طــور جــدی از پرداختــن بــه مســایل انســانی و اجتماعــی
بازداشــت ،تاجایــی کــه هنــر فقــط بــه خــودش مقیــد بــود و
بــس (اســمیت .)10 :1382 ،بنابرایــن حضــور هنرهــای تعاملــی در
شــهر زمینــه خوبــی بــرای هنرمنــدان ،معمــاران و شهرســازان در
راســتای تأمیــن اهــداف حیــات شهرنشــینی مبتنــی بــر تعامــات
اجتماعــی شــد کــه از جملــه ایــن مــوارد مســئله تعاملیبــودن
نمــای ســاختمانها بــا محیــط اطــراف و مــردم اســت .امــروز
صاحبنظــران معتقدنــد فضاهــای عمومــی در ســطح شــهر بایــد
بتوانــد فرصــت تعامــل اجتماعــی و تعامــل مــردم بــا فضــا و
محیــط اطــراف را ایجــاد کننــد .بــا اســتفاده از دانــش نورپــردازی
دیجیتــال ،نماهــا و جدارههــای شــهری بــه عنــوان امکانــات هنــر
جدیــد میتــوان زمینـهای 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 متنوعتــر را دور هــم
جمــع کــرد .نورپــردازی تعاملــی باعــث میشــود شــاخصهای
اجتماعپذیــری مــکان و تعامــات اجتماعــی مــردم بیشــتر شــود
(پورفتحالــه.)41 :1392 ،

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
وجــود دارد ،بــه صــورت یــک نمــای تعاملــی عمــل میکنــد.
بازدیدکننــدگان و افــراد محلــی در شــکلگیری نورپــردازی آن
نقــش دارنــد .در روزهــای تعطیــل ،کنســولهای تعاملــی در پــارک
قــرار دارد کــه بــه مــردم ایــن امــکان را میدهــد تــا بــا انتخــاب
رنــگ ،طراحــی دیجیتــال خــود را بــر روی نمــای ســاختمان بــه
نمایــش گذارنــد .همچنیــن مشــاهدهکنندگان وب ســایت ایــن
ســاختمان ،میتواننــد از طریــق اینترنــت ،در شــکلگیری
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طرحهــای ایــن نمــای تعاملــی شــرکت داشــته باشــند (همــان:
90و)91؛ (تصویــر.)5

مخاطبــان در ایــن رویکــرد تشــویق میشــوند بــه صــورت فیزیکــی
و مســتقیم ایجــاد نــور خــود را تجربــه کننــد .شــاید بتــوان
گفــت در ایــن گــروه بــا مداخــات نورپــردازی مواجــه هســتیم
بــه ایــن معنــا که«نورپــردازی بــه یــک بنــا یــا فضــای شــهری
اکتفــا نمیکنــد یــا بــه طــور کامــل بــه ایــن امــر نمیپــردازد،
بلکــه بــا شــیوه حضــور خــود ،زمینــه انــواع مشــارکت عمومــی را
در فعالیتهــای نــوری یــک فضــای شــهری فراهــم میکنــد»
(اخــوت.)65 :1387 ،

دلیــل اینکــه ایــن گــروه را بــه دســته خلــق متــن هنــری
نامگــذاری کردیــم بــه دلیــل ایــن اســت کــه پذیرفتهایــم
هنرهــای تعاملــی و در ایــن مــورد نورپــردازی تعاملــی یــک متــن
هنــری اســت (بــرای اطــاع بیشــتر نــک .رهبرنیــا و خیــری،
 .)1392نورپــردازی تعاملــی بــه مثابــه یــک متــن هنــری امــوری
هســتند کــه برخــاف آثــار هنــری دســته پیشــین کــه بــه نمایش
گذاشــته میشــوند ،نشــان داده میشــوند .بــه ایــن معنــا کــه
براســاس نوعــی تولیــد تجربــه میشــوند و امــری پارادوکســیکال
اســت کــه خالقیــت و آزادی را بــه مثابــه ویژگیهــای مدنــی
منجــر میشــود .هــدف از ایــن نورپردازیهــا بــه عنــوان متــن
هنــری تبییــن معنــای آنهــا نیســت بلکــه مخاطــب در یــک
فراینــد زبانــی بــا تأخیــر و تعویــق مدلولهــا مواجــه میشــود .در
ایــن اقــدام بــه تعــداد و تنــوع مخاطبــان براســاس تفاوتهایشــان
معناهــای متکثــر تولیــد میشــود و همیــن رونــد لذتــی سرشــار از
سرخوشــی را بــه مخاطبــان القــا میکنــد کــه میتوانــد خــود در
شــکلگیری منظــر ســامت شــهروندان مؤثــر بیفتــد .همانطــور
کــه هنــر تعاملــی از جنبــه نظــری ،پدیدارشناســانه و تجربــی،
فرمــی از یــک رخــداد اســت و هنرمنــد یــک اثــر تمامشــده را
ارایــه نمیدهــد بلکــه بســتری را بــرای فعالیــت دریافتکننــدگان
فراهــم میکنــد میتــوان نورپــردازی تعاملــی را از یــک رخــداد
نــام بــرد کــه شــکل نهایــی آن منتــج از رفتــار مشــارکتی
تماشــاگران اســت ( .)Kluszczynski, 2010مخاطبــان در ایــن
گونــه متــون هنــری در یــک رخــداد اجتماعــی از ســیطره تســلط
هنرمنــد خــارج شــده و در ظــرف بــازی ،تولیــد و فعالیــت گرد هم
میآینــد و بــه شــکلگیری فضایــی بــرای تعامــات اجتماعــی
خــود کمــک میکننــد .در ایــن گونــه ماننــد هنــر تعاملــی کــه
آخریــن بیانیه«مــرگ مؤلــف» اســت و هنرمنــد تعاملــی تنهــا
یــک بسترســاز اســت کــه زمینــه و موقعیــت را فراهــم میکنــد و
ســپس ناپدیــد میشــود و تماشــاگر تبدیــل بــه کاربــر میشــود
و معنــا در لحظــه تعامــل خلــق میشــود ()Huhtamo, 1995
در پروژههــای نورپــردازی تعاملــی نیــز دیگــر بــا حاکمیــت ایــده
هنرمنــدان همچــون پروژههــای گــروه قبلــی ســروکار نداریــم.
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تصویر : 5نورپردازی سیســتم کلیک سیدنی که تعامل شهروندان بدون درنظرگرفتن گروه سنی را فرامیخواند .مأخذhttp://www.cardinalspin.com.au/ :
project/luminous-at-darling-quarter

در دوران جدیــد از لــوازم وابســتگی ابــژه هنــری بــه تکنولــوژی
میتــوان خــروج هنــر از فضایــی محــدود بــه فضایــی گســترده را
ذکــر کــرد .ایــن خــروج ســبب میشــود ابژههــای هنــری اشــیا
دور از دســترس مخاطبــان و انحصــاری نباشــند ،بلکــه بــا حداقــل
هزینــه در اختیــار عمــوم قــرار گیرنــد و فرهنــگ عمومــی نیــز
الهامبخــش آثــار هنــری شــود .عــاوه بــر ایــن هنرمنــدان نیــز
امــکان ارتبــاط مســتقیم را بــا مخاطبــان خــود بیابنــد .ایــن تعــداد
از مخاطبــان و ایــن نحــوة ارتباطــی هنرمنــد بــا مخاطبــان صرفـاً
از طریــق رســانههای جدیــد امــکان ظهــور یافــت و پیــش از آن
هرگــز وجــود نداشــت (نصــری.)134-141 :1390 ،
ی ـ تعاملــی
در صورتــی میتــوان یــک نورپــردازی را مشــارکت 
نامیــد ،کــه مخاطــب بتوانــد نمایشــگری اثــر را تغییــر دهــد .از
مخاطــب یــک نورپردازی«مشــارکتی-تعاملی»
ایــنرو ،آنچــه
ِ
در مواجهــه بــا اثــر انجــام میدهــد ،کــه همــان ایجــاد تغییــر
در «نمایشــگری»اثر اســت ،بــا آنچــه مخاطــب یــک نورپــردازی
غی ِرمشــارکتی/تعاملی (یــا یــک اثــر هنــری) بــه آن مبــادرت
مـیورزد ،کــه همــان تفســیر و تأویــل ذهنــی اثــر اســت ،از بنیــاد
متفــاوت اســت (بــا بهرهگیــری از قــادری و مراثــی 1393 ،بــه
نقــل از  .)Lopes, 2010: 84بــه دیگــر ســخن ،شــهروندان در

تعامــل بــا پــروژه نورپــردازی اســت کــه بــر مفهــوم و ایــده آن
واقــف میشــوند.

بنابرایــن کنش«فیزیکــی و واقعــی» مخاطبــان بــرای تغییــر
نمایشــگری اثــر اهمیــت پیــدا میکنــد .دریافــت متــن منــوط
بــه تعامــل بــا آن اســت کــه در ایــن راســتا درگیــری مخاطبــان
بــه صــورت فیزیکــی و فعاالنــه و بــا میانجیگــری واســطهای
رایانهمحــور صــورت خواهــد پذیرفــت (بــا بهرهگیــری از قــادری
و مراثــی.)1393 ،

در نورپــردازی تعاملــی هنرمنــد فضــای بــازی را بــرای مخاطــب
ایجــاد میکنــد و بــرای اثــرش شــکل و فــرم نهایــی درنظــر
نمیگیــرد بلکــه در تعامــل مخاطــب بــا اثــر اســت کــه فــرم
نهایــی آن تعییــن میشــود و ایــن موضــوع بــرای هــر مخاطــب
شــکل متفاوتــی میگیــرد (نــک .حســینقلی .)1391 ،هنرهــای
تعاملــی معاصــر بــه حــذف ســوژه یــا بــه تعبیــر دیگــر بــه مــرگ
ســوژة هنرمنــد میانجامنــد .بــه طــور کلــی در ایــن اقــدام
تماشــاگران منفعــل بــه کاربــران فعــال تبدیــل میشــوند و از
جایــگاه همیشــگی خــود بــه عنــوان یــک مصرفکننــده هنــری
بیــرون میآینــد و تبدیــل بــه یــک شــرکتکننده فعــال هنــری
میشــوند« .اصــوالً متنــی «تعاملــی» اســت کــه فــرد بتوانــد
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مســتقیماً در آن مداخلــه کنــد و تصاویــر و نوشــته هایــی را کــه
میبینــد تغییــر دهــد .پــس مخاطبــان رســانه جدیــد برخــاف
تماشــاگران هنرهــاي تجســمي ،فیلــم و تلویزیــون ،یــا خواننــدگان
ادبیــات« ،کاربــر» هســتند» (جاوید صباغیــان و حســنایی:1391 ،
.)72

بــه طــور کلــی تفــاوت عمــده نورپــردازی تعاملــی بــا
نورپردازیهــای ایســتا در قابلیــت همخوانــی بــا شــرایط محیطــی
و خواســت کاربــر اســت ،آن گونــه کــه در هــر لحظــه ســعی
میکنــد خــود را بــا آن چیــزی کــه بایــد باشــد هماهنــگ کنــد.
ایــن هماهنگــی باعــث مــی شــود کــه مخاطــب حــس الفتــی
خــاص نســبت بــه نورپــردازی پیــدا کنــد ،از ایــن رو میتــوان
ایــن نــوع از نورپــردازی را نورپــردازی زنــده ( )Liveیــا هوشــمند
( )smartنیــز مینامنــد (توانایــی جبــارزاده.)1392 ،

نتیجهگیری

شــهر در شــب بــا حضــور انســان تعریــف میشــود از ایـنرو نــوع
نورپــردازی در فضاهــای شــهری میتوانــد تأثیــرات متنوعــی بــر
منظــر شــبانه و حیــات شــهری داشــته باشــد .پتانســیلهای
متنــوع پدیــده نورپــردازی شــهر در شــب میتوانــد نقــش
شــهروندان بــه عنــوان مخاطبــان را از مصرفکننــده و تماشــاگر
صــرف بــه بازیگــر ،کاربــر و تولیدکننــده ارتقــا دهــد .همانطــور
کــه از مقالــه برداشــت میشــود چهــار مرحلــه تکاملــی را میتــوان
بــرای تحــوالت نورپــردازی برشــمرد :اقدامــات صرفـاً عملکــردی و
روشــنیبخش شــهر کــه بــه دنبــال تأمیــن ایمنــی و خوانایــی
هرچــه بهتــر ســاختار شــهر در شــب بــه وجــود آمدنــد؛ اقــدام دوم
بــه بحــث تزییــن و نمادســازی بنــا و عناصــر کالبــدی شــاخص
در فضــای شــهر برمیگــردد کــه بــا هــدف تشخصبخشــی و
شناســایی هویــت یــک شــهر صــورت میپذیــرد .شــهروندان در
ایــن دو گــروه تماشــاگران منفعلــی هســتند کــه صرفـاً نورپــردازی
را بــه مثابــه یــک شــي مصــرف میکننــد .تحــوالت بعــدی در
دو گــروه خلــق آثــار هنــری و خلــق متــن هنــری بــه وســیله

نورپــردازی شــهری تقســیم شــد .بــه دنبــال اقدامــات ایــن
دو گــروه نیــاز بــه همــکاری و مشــارکت هنرمنــدان بــا دیگــر
حرفهمنــدان ایــن حــوزه احســاس میشــود .مخاطبــان آثــار
هنــری همچنــان شــهروندان مصرفکننــده هســتند کــه معنــای
مــورد نظــر هنرمنــد را دنبــال میکننــد امــا مخاطبــان متــون
هنــری و در اینجــا نورپــردازی تعاملــی شــهروندان ،ســاکنان
و تماشــاگران فعالــی هســتند کــه تولیــد نورپــردازی شــهری را
تجربــه میکننــد و نقششــان بــه کاربــر تغییــر مییابــد.
در ایــراننورپردازیهــا صرفـاً بــر دو جنبــه اول نورپــردازی یعنــی
تأمیــن روشــنایی و جنبــه تزیینــی و نمادســازی متمرکــز اســت و
متأســفانه از امــکان بهرهمنــدی خلــق اثــر هنــری و نورپــردازی
تعاملــی کــه میتواننــد عرصــهای بــرای تعامــات اجتماعــی
هرچــه بیشــتر شــهروندان فراهــم کننــد غافــل ماندهانــد .براســاس
بدنــه مقالــه متوجــه شــدیم کــه کارکــرد نــور در دنیــای امــروز
تنهــا تأمیــن روشــنایی و تزییــن نیســت ،بلکــه نورپــردازی موجــب
شــکلگیری چشــمانداز جدیــدی در عرصههــای هنــری شــده
اســت کــه الزم اســت مدیــران و متولیــان ایــن امــر بــه ایــن مهــم
توج ـهای ویــژه مبــذول بدارنــد و از ایــن طریــق بتواننــد بســتری
بــرای شــکلگیری تعامــات اجتماعــی و بهبــود ارتباطــات جمعــی
فراهــم آورنــد.

عــاوه بــر ایــن نکتــه کــه ایــن مقالــه بــدان توجــه دارد ،مقولــه
بینرشــتهای بــودن نورپــردازی شــهری در دنیــای جدیــد مطــرح
اســت .آنطــور کــه از منابــع موجــود در ایــران برمیآیــد ،ایــن
مقولــه صرفــاً بــه حــوزه طراحــی شــهری و معمــاری محــدود
نمیشــود و هنرمنــدان را نیــز بــه مشــارکت دعــوت میکنــد .از
ایــن طریــق هنرمنــدان بــا ایدههــای خالقانــه خــود،شــهروندان
را بــه تعامــل فرامیخواننــد و روابــط اجتماعــی آنهــا را بــر ایــن
اســاس بهبــود میبخشــند .فضاهــای تولیدشــده براســاس ایــن
رویکردهــای نویــن هنــری در شــهر میتواننــد ســرزندهتر،
ســامتتر و پویاتــر از گذشــته بــه حیــات شــبانه خــود ادامــه
دهنــد.
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جایــزه دوم مســابقه نورپــردازی شــهر ،مــردم ،شــب ( )City.People.Lightدر ســال  2011شــده اســت.
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