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چکیده

مسئلة پژوهش  :ارتباط هنر و فضای شهری در طول تاریخ موجب انتفاع هر دو پدیده بوده است .اما شتاب
تحوالت سده گذشته موجب چالشهایی در زمینه ارتباط هنر با فضاهای شهری در کشور ما شده ،به
گونهای که هنر به کارگرفته شده در شهر بیش از هر چیز ماهیتی فرمایشی و الصاقی دارد و نه مردمی،
واجد معنا و همخوان با ویژگیهای فضا.
در ارتباط با ارتقای کیفی فضاهای شهری دو نگاه اصلی به پدیدة هنر شهری وجود دارد « :هنر به منزلة
وسیلهای برای زیباسازی فضا» و «هنر به منزلة وسیلهای برای تقویت ارتباط ذهنی مخاطب با فضای
شهری» .در دیدگاه دوم ،تأکید اصلی بر ارتقای معنای فضای شهری از طریق هنر است .ارتباط هنر و
فضای شهری در الیه عمیقتر ذهنی و معنایی ،مستلزم کشف سازوکار ارتباط مخاطب/کنشگر با فضا و
هنر شهری است که دغدغه اصلی این پژوهش است.
هدف پژوهش  :این پژوهش به دنبال ارایه چارچوبی مفهومی به منظور توضیح ارتباط بهینة دو پدیده هنر
و فضاست .با این هدف ،پس از بررسی بعد معنایی فضای شهری از خالل آرای صاحبنظران ،نیز بررسی
سازوکار انتقال معانی توسط هنر ،مدلی برای نحوة همکاری هنر در ساخت ،تقویت و بازیابی معنای فضای
شهری ارایه شده است.
روش پژوهش  :روش مورد استفاده در پژوهش ،تحلیل محتوای کیفی است .در مرحلة اول ،از طریق
تحلیل مقایسهای سازوکار انتقال معانی هنر و فضای شهری ،مدل اولیه پژوهش ارایه شده است .مضامین
ارتباطی در قالب «هنرمند و قدرتها/کالبد»« ،مخاطب جمعی/اجتماع»« ،مخاطب فردی/شخص» از
مدل ،استخراج شده و سپس با بررسی این مضامین از طریق تحلیل محتوای پژوهشهای صورت گرفته
در این زمینه ،ابرهنجارها و هنجارهای معطوف به هنر و فضای شهری استنتاج شده است.
نتیجهگیری  :ابرهنجارها ،سه مفهوم اصلی «زمینهگرایی فرهنگی»« ،دموکراسی» و «تجربه زندگی
روزمره» هستند که خود به هنجارهایی هم در ارتباط با به کارگیری هنر در فضا و هم در ارتباط با نحوة
انطباق فضای شهری با هنر مشتق میشوند .همچنین به تأثیراتی که این هنجارها از طریق معنابخشی
به فضای شهری بر کیفیت آن میگذارند نیز پرداخته شده است.
واژگان کلیدی  :هنر شهری ،فضای شهری ،معنای فضای شهری.
* .نویسنده مسئول mkmoshaver@yahoo.com 09126059138
اين مقاله برگرفته از رساله دکتري «بهاره اریس» تحت عنوان «بررسی جایگاه
هنر در شهر با تأکید بر مؤلفه معنای فضا» است که به راهنمايي دکتر مهرداد
کریمی مشاور،سال  1397در دانشکده هنر و معماري دانشگاه بوعلی سینای
همدان انجام گرفته است.

مقدمه و بیان مسئله

شتابگرفتن تحوالت جوامع شهری پس از انقالب صنعتی،
موجب تحول و گسست ساختارهای شهرهای گذشته از
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بهاره اریس و همکاران.

یکسو و تغییر نقش ،جایگاه و کارکرد هنر در فرهنگ بشری،
از سوی دیگر شد که این موضوع ،معادالت گذشته را در نحوة
ارتباط شهر و هنر شهری بر هم زد .این مسئله به طور خاص
در کشورهایی همچون کشور ما که به گونهای میزبان این موج
تحوالت هستند همواره با چالشها و باید و نبایدهای فراوانی
همراه بوده است.
امروزه در شهرهای ایران شاهد انزوای هنر سنتی و آئینی در
فضای شهری هستیم .از سوی دیگر هنر شهری جدید به اشکال
مختلفی مانند تبلیغات محیطی ،زیباسازی شهری ،دیوارنگاری،
کاربرد یادمانها و  ،...بر در و دیوار ،میادین ،پلها ،زیرگذرها
و اتوبانها نقش بسته است .رد پای مدیریت شهری در ارایة
تصویر زیبا به شهروندان ،تمایالت و اغراض اقتصادی و حتی
ذوق هنرمندان محیطی را در این محصوالت به روشنی میتوان
دنبال کرد .در حقیقت ،دوگانگی کارکرد پیامرسان هنر و جنبة
زیباشناسانة آن در شهرها به شکل بهکارگیری در زیباسازی
شهری و پیامهای اقتصادی و اجتماعی دستوری قابل مشاهده
است ،بدون اینکه نیازی به ارتباط فضا و کنشگران آن با هنر
دیده شود .هنر ،کمتر در خدمت فضای شهری قرار گرفته
است (به جز زیبایی فرمال)؛ بلکه این فضای شهری است که
در خدمت مقاصد هنر قرار میگیرد .در نتیجه هنر به شکل
الصاقی ،فرمایشی و صوری در فضاها درآمده و ارتباط عمیق
و مشارکتی استفادهگنندگان از فضا نادیده گرفته شده است.
تعامل مناسب و همسویی هنر شهری با فضا و کنشگران
آن جایگاهی برای هنر ایجاد میکند که عالوه بر تأثیرات
زیباشناختی نقشی فعال و تأثیرگذار بر زندگی شهرها و ساکنان
آنها ایفا کند« .یکی از جنبههای ارتباط هنر با زمینه و فضای
آن به منظور بیان موضوع و معنایی خاص است در ارتباط با آن
فضا» (سیروس صبری.)13 :1391 ،
بر این اساس ،بررسی نحوه تعامل هنر و فضای شهری در الیه
عمیقتر معنایی میتواند به کشف ارتباط بهینه «هنر ،شهر و
شهروندان» و ارتقای کیفیت حیات شهری کمک کرده و هنر
را از زیر پلها و زیرگذرها ،باالی بیلبوردها و مرکز میادین به
قلب زندگی شهری هدایت کند و با واقعیتهای آن پیوند زند.
در این راستا ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش
است که «هنر شهری از چه طریق میتواند در ارتقای مؤلفة
معنای فضای شهری مؤثر واقع شود؟» .بدین منظور در ابتدا
از طریق بررسی آرای صاحبنظران ،بعد معنایی هر دو پدیده
و نحوه تأثیر آنها بر یکدیگر بررسی شده و سپس با رویکردی
تحلیلی ،مدلی برای ارتباط دو پدیده ارایه شده است.
روش انجام پژوهش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی انجام شده و با روش تحلیل
محتوای کیفی ،طیف وسیعی از منابع کتابخانهای و دادههای
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پایگاههای علمی و پژوهشی در زمینه موضوع پژوهش ،مورد
بررسی و تحلیل قرار گرفته است .در مرحلة اول به کمک
تحلیل مقایسهای در زمینه سازوکار انتقال معانی هنر و
فضای شهری ،مدل اولیة پژوهش ،استنتاج شده است .این
مدل که دربرگیرنده مضامین اصلی ارتباط معنایی هنر و
فضای شهری است ،در مرحله بعدی بسط داده شده است.
حاصل تحلیلهای صورتگرفته در این مرحله ،استنتاج
هنجارهای اصلی و فرعی زمینهساز ارتباط هنر و فضا از
طریق بعد معنایی است.
پیشینة پژوهش

سابقة مطالعه درباره هنر شهری و دیدگاههای مختلف
دربارة این پدیدة جدا از سیر تحول مفهومی و کارکردی
هنر در فضای شهری نیست .از معدود نوشتارهای قبل
از قرن بیستم دربارة استفاده هنر در فضای شهری
کتاب «ساخت شهر براساس مبانی هنری ،»1نوشته
کامیلو زیته 2است .نکته مهم در این کتاب ،توجه زیته
به خالیشدن شهرها از اصول هنری در اثر شهرسازی
مدرن است که در فضاهای خالی از تعامالت اجتماعی
آن ،جایی برای اصول هنری وجود ندارد (زیته.)1385 ،
در حقیقت میتوان شروع پژوهش و نقد دربارة هنر شهری
را نیمه دوم قرن بیستم (با کمرنگشدن سلطه مدرنیسم)
دانست .در این زمان ،هنر بیش از هر زمانی با بیان آزادانهتر
در فضاهای عمومی ظهور یافت که علت آن توجه هنرمندان
به مخاطب عمومی و بازنگری در فضای نمایش هنر در کنار
تحوالت شهری بعد از مدرنیسم بود .این موضوع ،الهامبخش
پژوهشهایی در زمینة ادراک آثار هنری مانند بررسی
نقش اجتماعی و اقتصادی هنر در عرصههای عمومی شد
( .)Januchta-Szostak, 2010: 75کتاب «هنر در شهر»
نوشته جان ویلت ( )Willet, 1967یکی از نخستین کتابها
و یک نقطه عطف در زمینه پژوهش هنر شهری در این
دوره به شمار میآید که با دیدگاهی فرهنگی به پرسش
دربارة هنر شهری ،نحوة ادراک مردم و ارایة دستورالعمل
در زمینة توسعه هنر شهری میپردازد .این دهه همچنین
دوره بازنگری در اصول شهرسازی و ظهور گرایشهایی
چون طراحی شهری بود که به با تمرکز بیشتری به مسئلة
کیفیت در فضای شهری میپرداختند .نوشتههای این دوره
(دهه  60و  70میالدی) به لزوم احیای نقش هنرها در
فضای شهری و نقد فضاهای خالی از رنگ و تزیین و نیز
هنر آوانگارد ،با رویکردی فرانوگرا میپردازند و خواستار
حضور هنر در فضای شهری هستند .این نوشتارها در کنار
حمایتهای مالی نهادها و سازمانها ،موجب حضور هر چه
پررنگتر هنر در فضای شهری در دهه  60و  70میالدی
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مبانی نظری

«هنر شهری ،به آثار و فعالیتهای هنری اطالق میشود
که در فضاهای شهری استقرار یافته و دارای مخاطب
عمومی بوده و در سطوح و الیههای مختلف (فیزیکی،
ادراکی ،حسی ،عملکردی و  )...با ابعاد مختلف فضا ارتباط
برقرار میکنند  .»6شناخت بعد معنایی این ارتباط مورد
توجه پژوهش حاضر است که در ادامه ،از طریق بررسی
سازوکار انتقال معانی در هر دو پدیده ،زمینه تحلیلی آن
.
فراهم آمده است
● سازوکار معنایابی فضای شهری

در بررسیهای انجامشده در حوزة معنای فضا ،نقش
عوامل مختلفی مورد توجه بوده است .گرچه برخی
پژوهشها بر یک عامل ویژه تأکید بیشتری دارند اما
چندبعدیبودن معنای محیط مورد تأکید اغلب مطالعات
است .بر این اساس ،در این پژوهش مدلی ترکیبی
استنتاج شده که نحوة شکلگیری معنای فضا را به
صورت مجموعهای از عوامل و شاخصها نشان میدهد.
طبق این مدل (تصویر ،)1معنا حول سه قطب «شخص»،
«اجتماع» و «کالبد» شکل گرفته و از سایر قطبها تأثیر
میپذیرد .از سوی دیگر ،زمینههای فرهنگی و اجتماعی
هر جامعه (اعتقادات ،ارزشها و  )...بستر تشکیل معانی
بوده و معانی ساختهشده حول هر سه قطب را متأثر
میسازند .زمان و مؤلفههای مربوط به آن نیز (مثل تکرار،
تداوم و  )...بر تقویت معانی و غنای آنها تأثیرگذار خواهد
بود؛ زیرا زمان ،محیط و تفکر انسان در ارتباط با آن را
دگرگون میسازد .در ادامه ،اجزای این مدل معرفی شده
است.

● زمینه فرهنگی و اجتماعی

فرهنگ ،زمینه اصلی شکلگیری معانی محیطی به شمار میآید
(.)Francis, Rivlin & Stone, 1992; Rapoport, 1997 & 1990
درک معنای هر محیط مستلزم آشنایی با زمینه فرهنگی آن
است (راپاپورت .)126 :1384 ،از نظر «پیتر هال  »7گرچه
درک بشر حاصل ترکیبی دادههای حسی است ،اما الگوسازی
هر کدام از طریق فرهنگ صورت میپذیرد ( & Coolen
 .)Ozaki, 2004: 5راپاپورت نیز معتقد است اشارات
محیطی طی فرآیند «فرهنگ آموزی  »8آموخته و سپس در
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شد (.)Lacy, 1995: 21
با ورود مجسمههای غول پیکر ،هنر انتزاعی و بیارتباط با
زمینه ،به عرصة فضاهای شهری ،دو دهة بعدی را میتوان
دوره نقد و نظریهپردازی هنر شهری دانست .مفهوم «هنر
عمومی »3نیز زادة همین دوران است .از جمله گرایشهای
جدید ،لزوم همکاری بین هنرمند و طراح بود .در این
زمینه مقاالتی در مجالتی مانند «نشریه هنر »4در باب لزوم
همکاری هنرمندان ،طراحان محیطی و معماران نوشته شد
(.)Marter,1989
مسئله دیگر عدم ارتباط هنر و ابعاد فضای شهری و
مخاطب بود .این ارتباط ،تحت عنوان هنر «موقعیت-
مبنا  »5در ابتدا به صورت ارتباط کارکردی و فیزیکی
و در مراحل بعدی به صورت ارتباط عمیقتر
ذهنی و اجتماعی مطرح شد ( .)Kwon, 2002: 9
یکی دیگر از عرصههای مهم پژوهشی و عملی دهههای
اخیر ،استفاده از هنر در توسعة شهری به ویژه در زمینة
بافتهای ناکارآمد است .پژوهشهای اخیر در این زمینه،
بیشتر بر نقش اجتماعی و مشارکتی هنر در فرایند
بازآفرینی شهری تمرکز داشته و هنر را محرکی برای جلب
مشارکت شهروندان میدانند ( .)Hall & Robertson, 2001
به طور کلی ،در مطالعات دو دهة اخیر در عرصة هنر
شهری جایگاه انسان ،کنشها و تفکرات او مشهودتر
از پیش بوده و به جنبة معنایی و اجتماعی هنر بیش
از پیش توجه شده است .شرانک ( )Schrank, 2011
در کتاب «هنر و شهر ،تخیل مدنی و اقتدار فرهنگی
در لوسآنجلس» به بررسی تأثیرات متقابل هنر و شهر
میپردازد .او نقش حامیان مدنی ،در کنار تمایالت دولتی
در طرفداری از شیوة خاصی از هنر در شهر را موجب
تغییر هویت شهری و انتقال پیامهای مشخص و از پیش
تعیینشده در شهر دانسته یا «وایبرو» در کتاب هنر و
شهر ،مجموعهای از مقاالت در باب تأثیر هنر در کاربرد و
معنای فضاهای شهری ارایه میدهد.
باید به این نکته توجه داشت که پژوهشها در دهههای
اخیر ،به دنبال نزدیککردن دیدگاههای نظری به تجربیات
عملی بودهاند و هر دو عرصه در جهت تکامل یکدیگر
گام برداشتهاند؛ تجربیات عملی آزمون و خطاهایی برای
شکلگیری نظریات جدید بوده و پژوهشها به نقد و
تئوریزهکردن حوزة عمل پرداختهاند.
در نهایت میتوان در مطالعات حوزة هنر شهری،
حرکت به سوی دیدگاههایی را که بر نقش مخاطب و
به طور ویژه مخاطب جمعی تأکید ویژه دارند ،به روشنی
دریافت .ارتباط ذهنی و نقش معنابخش هنر ،موضوعی
است که در پژوهشهای اخیر مورد تأکید قرار گرفته و

رویکردی است که در مقابل رویکردهای زیباییشناسانه و
فرمال مورد توجه این پژوهش بوده است .اما ارایه اصول
و هنجارهای کارکردی و مطالعه دقیق سازوکارهای
ارتباطی و معنایی این دو پدیده به صورت جامع مورد
بررسی قرار نگرفته ،که در این پژوهش سعی شده به این
موارد پرداخته شود.

..............................................................................
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محیطها یادآوری شده و مبنای رفتار مردم قرار میگیرد
( .)Rapoport, 1990: 81
● زمان

معنا ،حول هریک از قطبهای معناساز شکل بگیرد در نسبتی
مستقیم با شرایط زمانی مفهوم مییابد (.)Kong&Yoeh,1995:3
در این ارتباط دو مؤلفه تداوم و تغییر قابل شناسایی
است .زمان با ایجاد تداوم در محیطهای شهری و زندگی
مردم ،معانی را جهت میدهد (;Gustafson, 2001: 13
 .)Manzo, 2005: 25; Lewicka, 2011: 222تغییرات محیط
نیز زمینهساز بروز معانی هستند (;Gustafson, 2001: 14
.)Manzo, 2005: 74
● شخص

معانی حتی اگر اجتماعی یا کالبدی باشند در نهایت از
مجرای ذهن شخص عبور میکنند و شخص وظیفه
تفسیر آن را بر عهده دارد .مفهوم مهم در شکلگیری
معنا حول قطب شخص ،تجربه است .از نظر «اللی»
ارتباط با محیط فیزیکی از طریق تجارب واقعی و
حتی غیرواقعی شکل میگیرد (.)Lalli, 1992: 285
از سوی دیگر نقش محیط در ساخت خویشتن 9افراد
موجب شکلگیری معانی ریشهدار در هویت آنها میشود
( .)Ibid: 119از نظر مانزو نیز محیطهای معنیدار ،هویت
تکاملی 10مردم را منعکس میکنند (.)Manzo, 2005: 74
بر این اساس ،محیط از طریق این دو مضمون تجربه و
هویتیابی و در بستر زمان و ارزشها و اعتقادات فرد ،از
راههای گوناگون برای اشخاص با معنا میشوند.
● اجتماع

 .)Cochrane, 2006: 7عالوه بر ویژگی اشارهشده محیط،
تجربهکردن ویژگیهای منحصر به فرد آن ممکن است خلق
معانی ویژهای را زمینهساز شود (;Gustafson, 2001: 10
.)Stedman, 2008: 75; Kudryavtsev, 2011: 237
همچنین محیط کالبدی به عنوان زمینه ارتباطات
«سیستمهای فعالیتی» در انتقال معانی کارکردی اهمیت
دارد (.)Steinitz, 2007: 246
بنابراین ،معانی محیطی در طول زمان و در زمینه فرهنگی
و ارزشی جامعه ،بین سه قطب شخص ،اجتماع و کالبد
شکل میگیرند .معانی ممکن است به یکی از قطبها
نزدیکتر باشند اما عمدتاً نمیتوانند مستقل از سایر قطبها
در محیط شکل بگیرند (تصویر .)1
سازوکار انتقال معانی هنر شهری

پدیدة هنر دارای هستی ارتباطی بوده و به وسیله مخاطبان
دیده ،شنیده ،بساویده یا تجربه میشود (رامینراد)10 :1394 ،
و انتقال معانی در کنار اهداف زیباشناسانه همواره از
کارکردهای اصلی هنر به شمار میرود (گامبریج.)1395 ،
دیدگاههای مختلف زیباییشناسانه و فلسفی از وجوه
متفاوت به کارکرد معنایی هنر توجه کردهاند .درحالی که
دیدگاههای رمانتیک متوجه ذهن هنرمند هستند ،آثار
مکتب زیباییشناسی دریافت و پدیدارشناسی ،مخاطب را
در دریافت معانی مهم میدانند« .بابک احمدی» درباره تنوع
این رویکردها معتقد است که در این دیدگاهها جنبهای که از
نظر ناقد ،بنیادین و تعیینکننده است معلوم شده ولی تأثیر

...........................................................

محیط ،معانی مشابهی برای همه گروههای اجتماعی ندارد
( .)Jabareen, 2009: 94ارزشها ،اهداف ،مفاهیم ،تجربیات
و خاطرات در اجتماعات از اشتراکاتی هستند که موجب
شکلگیری معانی میشوند ( .)Stedman, 2008: 62این
معانی شخصیت فردی افراد را پشت سر میگذارد ،آنها را
به یک واقعیت بزرگتر اجتماعی-سیاسی مربوط میسازد
( .)Manzo, 2005: 83از سوی دیگر ،دریافت افراد از نمودهای
اجتماعی فضاها در شکلگیری معانی حول قطب اجتماع مؤثر
است مانند تفاوتهای قومی و نژادی و تنوع در گروههای
استفاده کننده از فضا (.)Peters & Haan, 2011: 64-174
● کالبد

پژوهشها نشان دادهاند که مردم دربارة ظاهر فیزیکی محیط
پیرامون خود برداشتهای دقیقی دارند .یک ویژگی ظاهری،
اشارههای محتملی را از ویژگیهای غیر بصری آن محیط در
اختیار میگذارد (.)Nasar, Stamps & Hanyu, 2005: 159
در این زمینه محیط با دربرداشتن اشارات و نمادها
موجب انتقال معانی میشود (;Stedman, 2008: 75

..............................................................................
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تصویر  .1قطبهای سازنده معنای فضای شهری .مأخذ  :نگارندگان.
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جنبههای دیگر ار نظر دور نمانده است .وی با تأکید بر لزوم
استفاده از دیدگاهی جامع برای سازوکار ارتباطی هنر ،با
بهرهگیری از نظریه یاکوبسن ،11طرح انتقال معانی از طریق
هنر را به صورت زیر ارایه میدهد (احمدی)46-49 :1396 ،؛
(تصویر .)2
براساس این الگو که به عنوان مبنای تحلیلهای بعدی
نگارندگان در ارتباط با سازوکار انتقال معانی هنر شهری
قرار گرفته است .معنای هنر در مرحله اول توسط هنرمند
شکل گرفته و در مرحله دوم توسط مخاطب دریافت میشود.
این معانی لزوماً بر یکدیگر منطبق نیستند .در این میان از
زمینههای تاریخی و اجتماعی (زمینه) ،نظام نشانهشناسانه
فرهنگی (رمزگان) و رسانه انتقال هنر (تماس) نیز تأثیر
میپذیرند (همان .)47 :
حال با ورود هنر به عرصههای عمومی شهرها مختصات
عوامل مؤثر بر معنای هنر تحت تأثیر شرایط مکانی دچار
تغییراتی میشوند .تأثیر قدرتهای سیاسی و نهادهای هنری
موجب القای معانی رسمی ،سازمانی و ازپیشتعیینشده
برای هنر شهری میشوند (.)Miles, 1998: 9
از سوی دیگر با عمومیشدن هنر نه تنها اشخاص
بلکه گروهها و اقشار اجتماعی استفاده کننده از
فضا ،مخاطب هنر میشوند (.)Kwon, 2002: 36
عالوه بر این ،هنر جدا از تحوالت اجتماعی و زمینههای
فرهنگی نیست و به طور خود به خودی و مستقل تغییر
نمیکند (تصویر .)3
بنابراین ،میتوان زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،مخاطب
شخصی و جمعی ،قدرتهای مرجع و هنرمندان را در
ساختن معنای هنر شهری مؤثر دانست .شکل زیر نحوة تأثیر
عوامل مختلف بر هنر شهری را نشان میدهد (تصویر .)4

تصویر  .2دیاگرام انتقال معانی از طریق هنر .مأخذ  :احمدی.47 :1396 ،

تصویر  .3عوامل تأثیرگذار بر معنای هنر در فضای شهری .مأخذ  :نگارندگان.

تعامل هنر و فضا در شکلگیری معانی

تصویر  .4عوامل و زمینههای معنای هنر شهری .مأخذ  :نگارندگان.

............................................................

با ورود هنر به عرصه فضاهای شهری بین دو پدیده ارتباط
برقرار میشود .این ارتباط میتواند بین دو طیف الحاق به
محیط و جزیی از محیط قرار گیرد .اما باید توجه داشت
که عملکرد اثر هنری در فضای شهری به طور قطع مانند
یک شیء آویخته به دیوار نیست بلکه در فرایندهای
معنایابی بایستی با فضای پیرامون خود در تعامل باشد
(سیروس صبری23 :1391 ،؛ به نقل از فرهنگ جین
ترنر.)12
این تعامل ارتباطی یکسویه نبوده بلکه فضا و کیفیتهای
آن نیز بر نحوة ادراک هنر تأثیرگذار هستند .ویژگیهای
فیزیکی و کیفیات مربوط به جو فضای عمومی ،عملکرد
اجتماعی آن و جنبههای ناپیدای فضا بر درک معنای
آثار هنری مستقر در فضا مؤثرند (.)Hall, 2007: 1387

..............................................................................
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بنابراین ارتباط معنایی این دو پدیده ارتباطی متقابل بوده و
میتوان از اثرات هنر بر ارتقای بعد معنایی فضا سود جست
(تصویر .)5
به منظور ارایه مدل ارتباط معنایی هنر و فضای شهری ،از
تناظر عوامل سازندة معنای هریک ،که اشتراک و همگرایی
دارند استفاده شده است .تصویر  6به منظور نمایش نحوه
تأثیرگذاری عوامل سازنده معنای آثار هنری بر قطبهای
سازنده معنای فضا ترسیم شده است .بنابراین در زمینة
فرهنگ و اجتماع ،با توجه به تأثیر عامل زمان بر وسعت
و شدت معانی ،نیروهای سازندة معنای هنر بر قطبهای
سازنده معنای فضا تأثیرگذار بوده ،میتوانند معنای فضای
شهری را تحت تأثیر قرار دهند.
بر مبنای مدل فوق ،سه مضمون اصلی در معنایابی فضا
تحت تأثیر هنر برداشت شد  :هنرمند و قدرتها در تعامل
با کالبد فضای شهری ،مخاطب شخصی در تعامل با عامل
شخص و مخاطب جمعی در تعامل با قطب اجتماع در
فضای شهری.
در ادامه با هدف کشف مضامین و هنجارهای مؤثر در ارتباط
معنایی دو پدیده ،پژوهشها و مطالعات صورت گرفته در
این زمینه گردآوری شده ،سپس به روش تحلیل محتوا،
متن کدگذاری و تحلیل شده است .بخشی از مهمترین
این متون در ارتباط با هر مضمون در ادامه آمده است.
گزارههای متنی پس از کدگذاری در قالب هنجارها تلخیص
شدهاند .سه ابرهنجار زمینهگرایی فرهنگی ،تجربه روزمره و
دموکراسی براساس مضامین اولیه در همان ابتدای تحلیل
ظاهر شدند که در روشنکردن ادامه فرایند کدگذاری و

هنر دارای یک الیه بازنمایی و نشاندهنده جنبة عینی اثر
هنری بوده و اگر واقعیت را منعکس کند حاوی معانی
اجتماعی و طبیعی است (مخلص .)28 :1393 ،این الیه در
کنترل نسبی هنرمند قرار دارد .هنرمند نیز تحت تأثیر
قدرتها و در زمینه فرهنگ و اجتماع معانی مورد نظر خود
را در این الیه منعکس میکند .در تعامل با معانی شکل
گرفته حول قطب کالبد فضا ،این الیه می تواند معنای
پیشساخته فضا را تقویت کند .هنرمند ،نهادها و قدرتهای
سیاسی و اجتماعی ،نقش مهمی در شکلگیری معنای هنر
از طریق استفاده از نمادها ،نشانه های فرهنگی و یادمانها
داشتهاند .تاریخ این نوع هنرها در شهر با تاریخ گروههای در
رأس قدرت مرتبط است ( .)Hall, 2007: 1378این نوع
معانی اگر بر مبنای زمینههای فرهنگی القاء شود ،برای
فضاهای شهری کیفیاتی نظیر تداوم تاریخی فراهم کرده و
اجتماعات را همپیوند میسازد (.)Januchta-Szostak, 2010: 83
بیشتر نوشتهها در این زمینه به نقش تولید اثر هنری،
معنی نمادین آن و مقاصد آثار میپردازند
(.)Hall, 2007: 1382
عناصر معماری و مجسمههای یادمانی ،عموماً با زمینه
فرهنگی مشترک ارتباط برقرار کرده و از این طریق در ذهن
افراد معناساز میشوند .اما فشار قدرتها در القای مفاهیم
مورد نظر خود گاه موجب تضاد میشود (عظمتی.)93 :1393 ،
شرانک ( )Schrank, 2011در کتابش نشان میدهد که

تصویر  .5ارتباط متقابل فضا و هنر شهری در بعد معنایی .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر  .6دیاگرام تعامل ابعاد سازنده هنر شهری با قطبهای شکلدهنده
معنای فضا .مأخذ  :نگارندگان.
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ظهور هنجارها و مقولههای فرعی مؤثر بودند.

الف) هنرمند و قدرتها /بعد کالبدی فضا (ابرهنجار زمینهگرایی
فرهنگی)
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انتخاب حامیان مدنی به همراه حمایتهای دولتی و نهادها
از انواع خاص هنر عمومی موجب انتقال پیامها و تصاویر
خاصی از شهر میشود که لزوماً با معانی مردم یکسان
نیست (.)Currid-Halkett, 2012: 241
بنابراین در ارتباط با هنر شهری عدم انطباق با زمینه
فرهنگی مشترک هنر و فضا میتواند موجب واگرایی معانی
یا عدم دریافت مناسب آنها شود (& Sharp, Pollock
 .)Paddison, 2005: 1001چیزی که لوفور 13درباره آن
هشدار میدهد توانایی بناهای یادمانی در پنهانکردن
اراده و خودکامگی قدرتها در زیر سطوحی است که
مدعی بیان افکار و خواست جمعی هستند .این خوانش
متضاد برای شهروندان میتواند معنی برابری یا حق دخالت
بیشتر یا کمتر در جامعه را داشته باشد (.)Ibid: 1002
اعمال وابسته به قدرت در فضای شهری غالباً با اهداف
سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد و بنابراین خواست مردم
به خطر میافتد .این تصاویر منتحب ،آرمانی ،کاالیی 14و به
شدت منتخب از زندگی شهری بوده و هرچند ،گاه دارای
مراجع تاریخی یا بیان فرهنگی هستند اما به ندرت اجازه
حضور فعال به مردم را میدهد.
ب) مخاطب فردی /شخص (هنجار تجربه روزمره)

ج) مخاطب جمعی/اجتماع (هنجار دموکراسی)

هنر شهری از طریق فرایندها و رویدادها مثل جشنواره
ها و فستیوالها که عموماً ارزشهای مشترک اجتماعی
را منعکس میکنند معانی جمعی را میسازند (& Hall
 .)Robertson, 2001: 11از دهه  ۱۹۹۰این موضوع که
هنرمند کار خود را در تعامل و گفتمان انجام دهد مورد
توجه قرار گرفته است .به گونهای که دیگر گذشته به
صورت بنای یابود نشان داده نشده بلکه به صورت بخشی
از یک گفتمان در حال بیان میشود (Papastergiadis,
.)2010: 17
یکی از راههای معناسازی حول قطب اجتماع ،بهمشارکتطلبیدن
مخاطبان در اثر هنری است (سیروس صبری.)62 :1391 ،
هنرمندان اجتماع محور به کمک نهادها و حامیان مالی،
میتوانند موقعیتهایی را به وجود آورند که در آن
اجتماع ،زمان و انرژی خود را در فرایند پروژههای جمعی
سرمایهگذاری کند .این نوع سرمایهگذاری «کار» حس
هویت و تشخیص را در «اثر هنری» ارتقا داده و حس مالکیت
نسبت به اثر را تضمین میکند .بنابراین ،اجتماع در اثر
هنری منعکس میشود ( .)Kwon, 2002: 37بدین ترتیب،
تجارب تکرارشونده ،فضاهای عمومی را به رگهایی برای
انتقال معانی اجتماعی مثبت تبدیل میکند (.)Amin, 2008
یک معنای مشارکت اجتماعی میتواند اشتراک عملکردی و
یا احساس مشترک یا کیفیات عمومی مورد عالقه یا احترام
همه باشد .یک راه دیگر تعیین هنر به وسیله شهروندان
است .این موضوع در ارتباط با هنرهای مفهومی و نمایشی
نیز که ظهور مادی مشخصی ندارند صدق کرده و در واقع
هنر بایستی بیان واقعی مردم یک اجتماع باشد .اگر اثر
هنری به عنوان یک دیالوگ و همکاری بین هنرمند و
گروههای اجتماعی در نظر گرفته شود ،تصویری از جامعه
را به نمایش درمیآورد ( .)Kwon, 2002: 36فرایندهای
مشارکتی ،در ایجاد مفهوم «شمول اجتماعی» نقش مهمی
ایفا کرده و حس مالکیت نسبت به اثر هنری را ارتقا
میدهند (.)Sharp, Pollock & Paddison, 2005: 1003
فرایندهای دموکراتیک نیز در شکلگیری معنای اجتماعی
هنر در ارتباط با فضای شهری اهمیت دارد (.)Ibid: 1006
فضای شهری میتواند این امکان را فراهم کند که از طریق

............................................................

در نظریات جدید تأثیر مخاطب بیش از معانی فرهنگی مورد
توجه قرار گرفته است ( .)Hall, 2007: 1389هنر میتواند
در تقویت ارتباط شخص و شکلدادن به تجربه زیسته او
در فضای شهری اثرگذار بوده و معانی را در ارتباط با فضا
در ذهن فرد نقش زند و حس «خویشتن» افراد را تقویت
کند ( .)Kwon, 2002: 38با قرارگیری هنر در فضای شهری
«لحظههای کوچک» یا کاملی وجود دارد که در آنها معنای
«روزمره» کمال یافته و این لحضات کامل میتواند از طریق
بیواسطگی ،تجربه شود و نه از طریق مرزهای روایی یا
مباحثات و نظرات شخصی هنرمندان (.)Hall, 2007: 1386
مقاصد تولیدکنندگان هنر و نمادگرایی نمیتواند نتیجهای
را داشته باشد که هنر شهری در تجربههای زندگی روزمره
افراد در پی دارد ( .)Ibid: 1382کیفیات مربوط به جو فضای
عمومی ،عملکرد اجتماعی آن و جنبههای ناپیدای فضا مانند
ارتباطات (ذهنی) از طریق خاطرات شخصی بر درک معنای
اثر هنری تأثیرگذار است ( .)Ibid: 1387بنابراین شخص
بایستی در ارتباط با فضای شهری بتواند با هنر درگیر شود.
درگیرشدن با اثر به این معنی است که مخاطب در مقابل اثر
نقش منفعل نداشته باشد (مظفریخواه و کفشچیان مقدم،
.)93 :1391
چیدمانهای شخصیسازی شده از عناصر بافت شهری،
نوعی وابستگی به محیط ایجاد میکند (.)Miles, 1998: 9
در این دیدگاه ،اثر شهری برای تکمیل خود (از بعد معنایی)

مشارکت مخاطب را میطلبد و هر چه جنبه اجتنابناپذیری
هنر بیشتر شود امکان درگیرشدن مخاطب با هنر و
معناسازی بیشتر خواهد شد (مظفریخواه و کفشچیان
مقدم .)93 :1391 ،تجارب شخصی از هنر میتواند در
تقویت معانی تشکیلشده حول قطب شخص بسیار مؤثر
بوده و حس تعلق افراد نسبت به فضا را افزایش دهد (Hall,
.)2007: 1387

..............................................................................
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اعمال و فرایندهای اجتماعی و فضایی افراد بتوانند در
خلق معنای هنر نقشآفرینی کنند (.)Hall, 2007: 1377
«هال» معتقد است که خصوصیسازی فضاهای شهری
در دهههای اخیر ،سلطه تبلیغات و نظام سرمایهداری،
دموکراتیکنبودن و کنترل بیش از حد فضا ،مفهوم
فضای عمومی را تحت تأثیر قرار داده و بنابراین
هنر عمومی را نیز متأثر کرده است (.)Ibid: 1376
به طور متقابل هنر نیز میتواند به این فرایندها کمک کند.
از نظر «دویچه» برقراری دموکراسی از طریق هنر شهری به
معنای پایدارکردن اختالفات است (.)Deutsche, 1996: 27
«هال» و «رابرتسون» هم معتقدند که هنر عمومی
باید درخواستهای متضاد جامعه را برآورده کند
(.)Hall & Robertson, 2001
تعامل فضا و هنر شهری از طریق تأیید تاریخ و هویت
گروههای اقلیت و طرد شده بسیار اهمیت دارد .برای این
کار باید به آنها کمک کرد که خواسته خود را بیابند ،تاریخ
و سنت خود را تأیید کرده و تجارب و امیال خود را پیدا
کنند (.)Sharp, Pollock & Paddison, 2005: 1007
تأکید بر فرایند و نه محصول ،تبدیلشدن هنرمند از یک
نابغه خالق به یک تسهیلگر خالق و یک تولیدکننده متفکر
میتواند در افزایش مشارکت مردم مؤثر باشد (.)Ibid: 1014
بنابراین اهمیت فرایندهایی که از طریق آنها هنر تولید و
اجرا میشود مشخص میشود (.)Ibid: 1016

تصدیق این مدل ،جنبه کارکردی دارند .سپس ذیل این سه
ابرهنجار ،هنجارهای فرعی نیز استخراج شدند.
مقوالت یا هنجارهای فرعی مرتبط با ابرهنجار زمینهگرایی
فرهنگی که منجر به بروز معانی فرهنگی میشوند استفاده
از نمادها ،عناصر یادمانی و نشانههای قابل خوانش برای
مردم است.
در ارتباط با ابرهنجار دموکراسی ،اجرای رویدادهای هنری
جمعی ،شمول اجتماعی همه اقشار و گروهها در هنر شهری،
وجود وجوه مشترک حسی و عملکردی و مشارکت فعال یا
غیرفعال مردم در عرصه هنر شهری به عنوان هنجارهای
فرعی استنتاج شدند.
مشارکت فرد در هنر شهری ،امکان شخصیسازی هنر،
ایجاد امکان برای درگیری ذهنی و فیزیکی مخاطب و
تجارب تکرارپذیر ،هنجارهایی هستند که در ارتباط با
ابرهنجار تجربه زندگی روزمره ظاهر شدند (تصویر .)7
از سوی دیگر میتوان نتیجه گرفت ازآنجاکه تعامل هنر و
فضای شهری ارتباطی دو سویه است ،هنجارهای پیشنهاد
شده بایستی هم در ارتباط با هنر شهری و اجرای آن و هم
در ارتباط با فضای شهری ارایه شوند .در جدول  1هنجارهای
معطوف به هنر و فضای شهری به تفکیک ارایه شده است.
همچنین نوع و تأثیرات معنایی که هر دسته از هنجارها بر
معنای فضای شهری میگذارد در سه گروه معانی فرهنگی،
معانی مشارکتی و معانی شخصی دستهبندی شده است
(جدول .)1

تحلیل محتوای متون مورد مطالعه در ارتباط با تعامل
معنایی هنر و فضای شهری موجب ظهور سه ابرهنجار
«زمینهگرایی»« ،تجربه زندگی روزمره» و «دموکراسی»
شد .این هنجارها که با مضامین استنتاجشده از مدل
ارتباط معنایی هنر و فضا (تصویر  )6متناظر هستند ،ضمن

بحث

...........................................................

یافتههای پژوهش

تصویر  .7مقولههای اصلی و فرعی در ارتباط معنایی هنر و فضای شهری .مأخذ  :نگارندگان.

..............................................................................
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پژوهش حاضر با این پرسش آغاز شد که هنر شهری از
چه طریق میتواند در ارتقای مؤلفة معنای فضای شهری
مؤثر واقع شود؟ پاسخ این پرسش از دو جنبه مورد بررسی
قرار گرفت  :یکی کشف سازوکار ارتباط معنایی دو پدیده و
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جدول  .1مضامین ،ابرهنجارها و هنجارهای معطوف به هنر و فضا ،در ارتباط با ساخت معانی محیطی در اثر تعامل دو پدیده هنر و فضا .مأخذ  :نگارندگان.
نوع معنا

مضامین اصلی تعامل

ابر هنجار

هنر و فضا

هنجارهای معطوف به هنر
شهری

هنجارهای

معطوف به فضای

معانی فرهنگی

هنرمند و قدرتها /کالبد

زمینهگرایی

عناصر نمادین ،یادمانها،

شهری
نمادپردازی در فضا

معانی مشارکتی

مخاطب جمعی /اجتماع

دموکراسی

فرایندهای مشارکتی

انعطاف فضا

مخاطب فردی /شخص

تجربه زندگی
روزمره

فرهنگی

نشانههای فرهنگی

تأثیرات معنایی

تقویت هویت مکان ،تداوم

تاریخی ،پیوند اجتماعی ،حس

هویت جمعی ،برابری اجتماعی،
حق دخالت در محیط /القاء

مفاهیم منتخب قدرتها ،تضاد

در معنی ،محرومیت از
تصمیمگیری
(جشنوارهها ،رویدادها،

فستیوالها) ،درگیرشدن

گروههای مختلف مخاطبین،
گفتمان هنرمند و مخاطب،

(زمینهساز هنر)،
اجتماعپذیری،
رویدادپذیری

تقویت حس هویت جمعی،

تعلق جمعی ،شمول اجتماعی،

کاهش اختالف طبقاتی

اشتراک حسی و عملکردی،

معانی شخصی

مشارکت مخاطب،

ایجاد موقعیت

احاطهکنندگی اثر (حرکت دورن

دسترسی فیزیکی

کمینهگرایی (امکان نسبتدادن

حرکتی انسانی)،

بیواسطگی ،اجتنابناپذیری،

فضای روزمره

اثر یا چرخش پبرامون آن)،

معانی مختلف توسط مخاطب)،

امکان شخصیسازی ،تکرارپذیری

(مقیاس کالبدی و

تقویت حس خویشتن ،هویت

شخصی ،حس تعلق

حضورپذیری،

(هنر موقت)

............................................................

دیگری کشف شاخصها یا هنجارهایی برای بهکارگیری هنر
شهری در ارتقای معنای فضای شهری.
همانگونه که در بخش پیشینه پژوهش ذکر شد؛ اهمیت
هنر در معنابخشی به فضای شهری در مطالعات پیشین از
ابعاد مختلف بررسی شده است؛ اما سازوکارها و ماهیت
ارتباط به صورت همهجانبه و کاربردی مورد بررسی قرار
نگرفته است .در این پژوهش از بررسی عوامل سازنده معنا
در هنر شهری و مقایسه آن با قطبهای سازندة معنا در
فضای شهری این نتیجه حاصل شد که در زمینه فرهنگ
و اجتماع و با درنظرگرفتن تأثیر زمان بر مؤلفه معنا ،هنر
شهری ،معنای فضای شهری را تحت تأثیر قرار میدهد .این
نتیجه به صورت مدلی ارایه شد که نشان میدهد همگرایی
معانی از طریق ارتباط ابعاد و شاخصهایی از دو پدیده
صورت میگیرد .یکی از ابعاد اصلی سازنده معنای هنر
شهری ،هنرمند ،نهادها و قدرتهای مرجع هستند که معانی
را در اطراف قطب کالبد فضا شکل میدهند .از سوی دیگر،

تأویل و تجربه مخاطب از هنر با تجارب روزمره اشخاص از
فضاهای شهری همگرایی پیدا کرده و معانی را حول قطب
شخص توسعه میدهد .همچنین پارهای از هنرها از طریق
درگیرکردن مخاطبان اجتماعی در شکلگیری معنای
مشترک از فضا مؤثرند .این هنرها بیش هر چیز از طریق
فرایندهای مشارکتی بر معانی حول قطب اجتماع تأثیر
دارند .بررسی این سازوکار نشان داد که برخالف مطالعات
و تجربیات گذشته که هریک بر جنبهای خاص از ارتباط
هنر و فضای شهری تأکید داشتند ،هنر شهری از طریق
ابعاد مختلف کالبدی ،ادراک شخصی و اجتماعی میتواند
در غنای معانی محیط مؤثر باشد.
پس از ارایه سازوکار تعامل معنایی دو پدیده ،با دیدی
کاربردیتر در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش با رویکردی
تحلیلی مجموعهای از هنجارها ارایه شد .سه ابرهنجار
دموکراسی ،تجربه زندگی روزمره و زمینهگرایی فرهنگی
در زمینه ارتباط دو پدیده مطرح شد .نکتهای که در

..............................................................................
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این بخش مورد تأکید بود ،رابطه تعاملی هنر و فضای
شهری در شکلگیری معانی بوده است به بیان دیگر به
منظور تحقق هدف هنر شهری در ارتباط با ارتقای معانی
محیطی همراهی و مساعدت هر دو پدیده الزم است.

...........................................................

نتیجهگیری

هنر شهری ماحصل ارتباط فضای شهری و هنر در عرصه
عمومی ،در رویارویی با مخاطب عمومی است .هنر از دو
جنبه زیباییشناسانه یا فیزیکی و معنایی یا ذهنی با فضای
استقرار خود مرتبط میشود .این پژوهش با تأکید بر لزوم
ارتباط عمیق و معنایی این دو پدیده به واسطه ادراک
مخاطب به دنبال اصول و سازوکارهای این ارتباط بوده است.
از بررسی فرایند معنایابی فضا این نتیجه حاصل شد که
معنای فضای شهری همواره تحت تأثیر قطبهای کالبدی،
اجتماعی و شخصی ،در زمینه فرهنگ و تحت تأثیر زمان
شکل میگیرد .از سوی دیگر در انتقال معانی از طریق هنر
شهری نیز نقش زمینههای اجتماعی و فرهنگی مهم بوده
و هنرمند و قدرتها ،مخاطب (فردی و جمعی) در خوانش
معانی اثرگذارند .تناظر این عوامل ،سازوکار اثرگذاری هنر
بر فضای شهری را نمایان ساخت .سه مضمون ارتباطی
هنرمند و قدرتها/کالبد ،مخاطب فردی/شخص و مخاطب
جمعی /اجتماع که از این مدل استخراج شدهاند .ارتباط
و تأثیر معنایی دو پدیده را نشان میدهد .از سوی دیگر،
حاصل بررسیهای صورت گرفته به روش تحلیل محتوای
متون مرتبط با زمینه پژوهش نشان داد که شکلگیری
انواع معانی در قالب معانی شخصی ،معانی مشارکتی و
معانی فرهنگی حاصل ارتباط مناسب و دوسویه دو پدیده
و درنظرگرفتن پارهای از هنجارها در تعریف و اجرای هنر
شهری است .برای تأمین این ارتباط همهجانبه سه ابرهنجار
دموکراسی ،زمینهگرایی فرهنگی و تجربه زندگی روزمره در
ارتباط با هنر شهری ارایه شده است.
براساس این هنجارها میتوان نتیجه گرفت در صورتی
که هنرمند و قدرتهای مرجع با پرهیز از القای معانی
ازپیشتعیینشده و بیارتباط با بستر فرهنگی ،از نشانههای
فرهنگی قابل خوانش ،نمادها و عناصر یادمانی منطبق بر
زمینه فرهنگی در تعریف هنر شهری و طراحی فضای مرتبط
با آن بهره گیرند .معنای هنر شهری میتواند در تقویت
هویت مکان ،تداوم تاریخی و ایجاد پیوندهای اجتماعی
مؤثر باشد .همچنین با ایجاد زمینه برای درگیری بیشتر
مخاطب با اثر از طریق امکان برقراری ارتباط فیزیکی و
ذهنی به صورت روزمره ،فرصت شکلگیری معانی شخصی
از طریق هنر در ارتباط با فضای شهری ایجاد و معنای فضا
در بعد شخص تقویت میشود که مهمترین نتایج آن تقویت

..............................................................................
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حس خویشتن و تعلق به فضای شهری است .از سوی دیگر،
فضای شهری و هنر دموکراتیک با فراهمآوردن فرصتهای
مداخله و مشارکت اجتماعی گروهها در فضای شهری تأثیر
به سزایی در شکلگیری معانی مشارکتی و اجتماعی دارند.
شرکت در رویدادهای هنری ،امکان درگیرشدن گروههای
مخاطب و ایجاد زمینههای مشترک عملکردی و حسی
میتواند تأثیرات معنایی عمیقی بر بعد اجتماعی فضای
شهری داشته باشد که تقویت هویت و تعلق جمعی به فضا
و افزایش شمول اجتماعی از مهمترین اثرات آن است.
پینوشتها

)City Planning According to Artistic Principles (1889 .1
Camillo Sitte .2
Public Art .3
Art Journal .4
Site-specific .5
 .6واژه هنر عمومی که بیشترین کاربرد را در این زمینه را دارد در واقع مفهومی
عامتر بوده و بیانکننده هر نوع هنری است که مخاطب عمومی داشته و توسط
فضاها و رسانههای عمومی به نمایش در بیاید.
Peter Hall .7
Enculturation .8
Self .9
Evolving identity .10
R. Jacobson .11
Jane Turner .12
Henri Lefebvre .13
Commodified .14
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