
103
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تحلیل تأثیر هنر عمومی بر زندگی روزمره و کنش مصرِف خالقانه  ی فضا

شماره صفحه مقاله: 103-119
14

01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


تحلیل تأثیر هنر عمومی بر زندگی روزمره و کنش مصرِف خالقانه  ی فضا، 
مورد مطالعاتی: محدوده  ی تئاتر شهر تهران*

 رضا فرح  بخش دقیق ۱-مریم محمدی2**

1. کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. 
2. دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران )نویسنده مسئول(. 

 1401/06/31 انتشار:  تاریخ   1401/04/24 نهایی:  پذیرش  تاریخ   1401/03/03 اصالحات:  تاریخ   1399/03/30 دریافت:  تاریخ 

چکیده
جایگاه کنش مصرف فضا و کنش مقاومتی با تغییر نظریه  ی زندگی روزمره، از دوران کالسیک به مدرن، قابل بررسی است. 
کنش مصرفی فاعالنه و خالقانه فضا به منظور کسب هویت از طریق گوناگون محقق می  شود. در این میان هنر به عنوان 
نیرویی موثر و مولد، می  تواند در بستر زندگی روزمره به مثابه  ی کنش مصرف خالقانه و امر مقاومتی در نظر گرفته شود. با 
این توضیح، مسئله  ی پژوهش حاضر آن است که چگونه بهره  گیری از هنر عمومی در فضای تئاتر شهر، مقاومت و مصرف 
خالقانه در فضای زندگی روزمره، مجال بروز می  یابد. این مقاله با توجه به هدف، در دسته  ی پژوهش  های تحلیلی بوده 
و پس از استنتاج از مبانی نظری مطرح در این حوزه )با رویکردی کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی(، در نمونه  ی 
مطالعاتی )محدوده  ی تئاتر شهر( از روش تحلیل کمی و اکتشافی بهره برده و به آزمون فرضیات پرداخته است. به منظور 
جمع  آوری داده  ها در نمونه  ی مطالعاتی از ابزار پرسش  نامه استفاده شده و حجم نمونه 380 بوده است. تحلیل داده  های 
پرسش  نامه شامل آزمون همبستگی و تحلیل عاملی بوده و از نرم  افزار آماری اس.پی.اس.اس. استفاده شده است. نتایج 
تائید می  کند که هنر عمومی می  تواند کنش مصرف خالقانه در فضا را ارتقاء دهد و در این میان هنرهای پویا و تعاملی، 
بیش ترین تاثیر را دارند. عامل تعامل و یادگیری که به واسطه  ی هنر تعاملی شکل می  گیرد، پیامد استفاده ار هنر عمومی 
در فضا به عنوان گونه  ای از مصرف خالقانه فضا است؛ هر چند الزامات دیگری چون بستر گفتمانی و مشارکت نیز ضرورت 

دارند.

واژگان کلیدی: زندگی روزمره، هنر عمومی، کنش، مصرف خالقانه، محدوده  ی تئاتر شهر تهران.

* این مقاله برگرفته از پایان  نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول با عنوان »کاربست هنر عمومی در طراحی عرصه  های عمومی با تاکید 
بر کنش خالقانه استفاده کنندگان فضا- نمونه موردی: محدوده  ی تئاتر شهر تهران« است که با راهنمایی نویسنده  ی دوم در سال 

1398 دفاع شده است.
** E-mail: m.mohammadi@art.ac.ir

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2022.235850.2234



104

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


۱. مقدمه
می  دهد،  نشان  عمومی  حوزه  ی  در  مطرح  آراء  بررسی 
توسط  شهری  فضاهای  بازپس  گیری  به  دوباره  توجهی 
مردم وجود دارد. دیدگاه لفور به عنوان فیلسوف شهر در 
فضا؛  تولید  و  روزمره  زندگی  اجتماعی،  نظریه  ی  با  رابطه 
دیدگاه  های مطرح در ارتباط با نظریه  ی حوزه  ی عمومی از 
دید آرنت، هابرماس، تیلور و بن  حبیب و هم چنین رویکرد 
مقاومت و کنش مصرف خالقانه در دیدگاه دوسرتو و لفور، 
نشان از اهمیت توجه به این موضوع دارد. نظریه  ی لفور در 
خصوص فضای اجتماعی و زندگی روزمره که به تسخیر 
را طرح  ادعا  این  )لوفور 1394، 69(،  سرمایه  داری درآمده 
می  کند که رهایی زندگی روزمره تنها با کنش خالقانه و 
آگاهانه شهروندان و شاید به کمک هنر، امکان  پذیر باشد. 
دوسرتو نیز بر این باور است که مردم از طریق تاکتیک  های 
فضایی، دست به مقاومتی پنهان در مقابل استراتژی  های 
برنامه  ریزان و صاحبان قدرت می  زنند )محمدی، جهانگیری، 
و پاکدامن 1394( و فضای زندگی روزمره را طلب می  کنند. 
از  مصداقی  عنوان  به  عمومی  هنر  پژوهش،  این  در 
تاکتیک  های فضایی و مقاومت در نظر گرفته شده و هدف 
آن است که در محدوده  ی تئاتر شهر، تاثیرگذاری هنر بر 
و  تکرارها  و  عادات  بستر  عنوان  به  روزمره  زندگی  تغییر 

کنش مصرف خالقانه صورت پذیرد.
بررسی پیشینه  ی پژوهش  های انجام شده در رابطه با هنر 
عمومی، چون عظمتی )1393(، با تاکید بر هنر محیطی 
در معنابخشی به منظر؛ ترکی باغبادراتی )1393(، با تاکید 
بر نقش هنر محیطی در ارتقا تعامل با محیط؛ محمدیان 
)1392(، با تاکید بر بررسی ابعاد نشانه  شناختی فرهنگی 
رابطه  ی  بررسی  با   ،)1390( میرزایی  محیطی؛  هنر  در 
میان انسان با طبیعت و تکنولوژی در هنر محیطی؛ مرادی 
)1386(، با بررسی رابطه  ی هنر عمومی و فضای شهری؛ 
و  محیطی  هنر  پیدایش  بررسی  با   ،)1376( تیبرگین 
جنبش  های آن؛ شارپ و دیگران )2005( با بررسی ارتباط 
با   )2010( شافری  محور؛  عدالت  شهر  تحقق  برای  هنر 
آن؛  جامعه محور  و  آموزشی  ابعاد  و  عمومی  هنر  بررسی 
رمسار )2005(، با بررسی تاثیر هنر عمومی بر بازآفرینی 
شهری؛ و سایر پژوهش  های انجام شده در این حوزه نشان 
تاثیرگذاری  اهمیت  تبیین  بر  پژوهش  ها  بیش تر  می  دهد، 
هنر عمومی بر بهبود عملکرد فضای شهری تاکید دارند. 
در این میان برخی از آن ها جنبه  های خالقانه هنر را طرح 
ثابت  چون  پژوهش  ها  از  محدودی  تعداد  اما  نموده  اند. 
)1391( و یا پژوهش  هایی مرتبط با رویکرد پست  مدرنیتی 
منادی   ،)1393( الجوردی  چون  رومزه  زندگی  به 
و  دادجو  اربطانی،  روشندل   ،)1391( بنیامین   ،)1385(
نگین تاجی)1393( و غیره، نسبت هنر عمومی و زندگی 
تمایز  وجه  بنابراین  داده  اند.  قرار  بررسی  مورد  را  روزمره 
این حوزه  در  انجام شده  پژوهش  های  از سایر  نوشتار  این 
لفور  چون  نظریه  پردازانی  دیدگاه    بررسی  با  که  است  آن 

ارتباط میان این دو حوزه  و دوسرتو، به تبیین و تحلیل 
)زندگی روزمره و هنر عمومی( پرداخته و تاثیرگذاری آن 

بر مصرف خالقانه را تبیین نموده است.

2. مبانی نظری
روزمره،  فضای  نظریه  ی  ابتدا  در  ادامه  در  اساس  این  بر 
ارتباط آن با مقاومت و کنش به بحث گذاشته می  شود و 
سپس نسبت هنر عمومی با کنش مصرف خالقانه  ی فضا 

بیان می  گردد.

2-۱- نظریه  ی زندگی روزمره و مقاومت 
مطالعه  ی زندگی روزمره، تاریخی طوالنی دارد و ریشه  ی 
برنتانو  روان  شناسی  کانت،  فلسفه  ی  به  حوزه  این  نظری 
زندگی  به  توجه  می  گردد.  باز  هوسرل  پدیدارشناسی  و 
ایفا  فرهنگی  مطالعات  توسعه  ی  در  مهمی  نقش  روزمره، 
تولید  نموده )کهوند و حسینی 1394( و اصلی  ترین قلمرو 
معنا در مطالعات فرهنگی است )الجوردی 1388(. بررسی   
دسته  سه  در  حوزه،  این  با  رابطه  در  مطرح  نظریات 
پدیدارشناختی  نظریه  های  )الف(  است:  دسته  بندی  قابل 
و  دارند  توجه  آگاهی  نظام  و  معنا  قلمرو  به  بیش تر  که 
نهفته  اجتماعی  واقعیت  های  منظر  از  را  روزمره  زندگی 
انتقادی  نظریه  ی  )ب(   می  کنند.  بررسی  مفهوم  این  در 
و درصدد  دارد  مارکسیتی  ریشه  ی  که  روزمره  زندگی  به 
است تا با بررسی روابط سلطه، این مفهوم را از سلطه  ی 
عقل ابزاری و معرفت تکنولوژیک رها کند؛ و )ج(  دیدگاه 
پست مدرنیست  ها که از طریق تحلیل و تفسیر موضوعاتی 
هم چون تصاویر، ادبیات، ورزش و غیره به درک و تفسیر 
دیدگاه   .)1385 )احمدی  می  زنند  دست  روزمره  زندگی 
انتقادی به زندگی روزمره و توجه به آن از منظر دگرگونی 
اجتماعی و مفهوم مقاومت که مورد توجه این نوشتار است، 
فرانکفورت  مکتب  نظریه  پردازان  و  لوکاچ  مارکس،  آرا  در 
است  بررسی  قابل  مارکوزه  و  دوسرتو  بنیامین،  مانند 
)کاظمی 1392(. موضوع مقاومت از طریق زندگی روزمره 
با آرا دوسرتو )1984( و لفور )1992( پیگیری شده است. 
میشل دوسرتو برای اولین بار به بررسی جنبه  های خاص 
و ناشناخته  ی زندگی روزمره در شهر، به عنوان مصادیقی 
از مقاومت پرداخت و برای تحلیل آن از دو مفهوم راهبرد 
و تاکتیک بهره برد. وی بر این باور بود که عادت  واره  های 
پیِش   پاافتاده که بیرون از شبکه  ی قدرت هستند، به   نوعی 
)مورن  هستند  غالب  فرهنگ  برابر  در  مقاومت  روش  های 
نفس  در  و   )1394 حسینی  و  کهوند  از  نقل  به   90  ،1387
و  دادجو  اربطانی،  )روشندل  دارند  وجود  روزمره  زندگی 
نگین تاجی 1393، 48( و امر روزمره، از دید وی، قلمرو 
 .)112  ،1384 )کاظمی  است  عملی(  و  )مجازی  مقاومت 
خلق فضا، نیز حاصل کوشش ناخودآگاه برای مقاومت در 
برابر نهادها و گفتمان رسمی است )محمدی جهانگیری و 
پاکدامن 1394(. این مقاومت نوعی عمل نخبه  گرا نبوده و 
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در بطن زندگی روزمره وجود داشته و قابل ردیابی در متن 
رفتارهای عادی شهروندان است )روشندل اربطانی، دادجو، 

و نگین تاجی 1393(. 
لفور هم در کتاب نقد زندگی روزمره بر ماهیت دیالکتیکی 
اجتماعی  مقاومت  اصلی  محل  را  آن  و  کرده  تاکید  آن 
معنادار می  داند )مریفیلد 1394، 222(. از دید وی، زندگی 
روزمره، نقطه  ی شروع تمام فعالیت  های انسانی است و آن 
بخشی از فعالیت  ها و اعمال انسانی را شامل می  شود که نه 
ساختار یافته هستند و نه ناشی از گفتمان قدرت. اهمیت 
آن  از  انتقادی  تحلیل  و  روزمره  زندگی  موضوع  به  لفور 
اجتماعی منجر  تولید فضا و فضای  نظریه  ی  به  است که 
نظریه،  این  در  فیلسوف شهر  این  )لوفور 1384(.  می  شود 
از منظر  فضا  از دید وی،  و  مقاومت می  پردازد  مفهوم  به 
نقش عملیاتی بودن آن قابل تعریف است، اما در عین حال 
این امکان نیز در آن وجود دارد تا اقدامات رهایی  بخش به 
عنوان محل منازعات ایجاد شود )Brenner 2000, 373( و 
فضا تصاحب گردد. از دید او، موضوع زندگی روزمره، موکد 
و  برنامه  ریزان  آن که  بنابراین علی  رغم  است.  تفاوت  حق 
از  و  می  زنند  فضا  برنامه  ریزی  به  دست  قدرت،  صاحبان 
تاکتیک  های شهروندان غفلت می  کنند، اما عمل آن ها در 
به  به   صورت ظریف و پنهان  یافته و  بروز  شکل مقاومت 
نظام یکپارچه قدرت و سلطه  ی انظباطی، رخنه می  کنند و 

آن را به چالش می  کشد )شفیعی 1393(. 

2-2- کنش و مصرف فضا در زندگی روزمره
برای  بستری  عنوان  به  روزمره  زندگی  از  که  توضیحی  با 
مقاومت و یا کنش بیان شد، بررسی مفهوم مصرف فضا که 
با گذر از دوران کالسیک به مدرن، رخ نمود را باید اندکی 
مجموعه  ی  مفهوم  به  فضا،  مصرف  داد.  قرار  مداقه  مورد 
عملکردهایی است که به فرد اجازه می  دهد، هویت خود را 
ابراز کند، خود را به گروهی منتسب کند و در فعالیت  های 
این  با  بنابراین   .)1395 )جین  نماید  مشارکت  اجتماعی 
تعریف، مصرف فضا، نوعی از کنش است. اگر در دهه  های 
60 و 70، مصرف فضا، به مفهوم کنش اجتماعی معنادار 
در زندگی روزمره تلقی می  شد؛ از دهه 80 و 90 میالدی 
با تاکید بر اندیشه  ی انتقادی و بر اساس مکتب فرانکفورت، 
و  گرفت  قرار  تاکید  مورد  فضا،  مصرف  در  عاملیت  نقش 
هستند  منفعلی  مصرف کننده  های  کاربران،  که  شد  بیان 
و نیازهای واقعی آن ها برطرف نمی  شود و بنابراین در این 
دوران الگوهای مصرف خالقانه و مقاومتی به عنوان مصرف 
زندگی  سبک  های  گوناگون  اشکال  در  و  طرح  فرهنگی، 
مقاومتی تجلی یافت. بنابراین مصرف از حوزه  ی اقتصادی 
در   .)1395 )جین  داد  موضع  تغییر  فرهنگی  حوزه  ی  به 
مصرف  که  نمود  بیان  نیز  استوری  جان  ارتباط،  همین 
به  مثابه  ی عمل اجتماعی است و متاثر از دو عامل تقلید و 

سلیقه فردی می  باشد )مهری 1390(. 
ماکس  دورکیم،  )امیل  مختلف  نظریه  پردازان  دیدگاه  های 

وبر، تالکوت پارسونز، هانا آرنت، یورگن هابرماس و آنتونی 
گیدنز( در مورد مفهوم کنش قابل بررسی بوده و بررسی 
از نظریه  پردازان،  کلی آراء آن ها نشان می  دهد که برخی 
مفهوم کنش اجتماعی را طرح می  کنند، در   حالی   که در 
نگاه پدیدارشناسانه آرنت و انتقادی هابرماس، کنش عامل 
تحقق عرصه  ی عمومی به عنوان حیات اجتماعی و سیاسی 
است. در این میان دیدگاه گیدنز، بینابینی بوده است. از 
دید وی، کنش نه مجموعه  ای از اعمال جدا از هم، بلکه 
جریان پیوسته  ی رفتار است. کنش از منظر وی مفهومی 
بنیادی  قدرت  با  تقابل  بر  مبتنی  و  زمان  مند  نیت  مند، 
کنش  متعارف  تعریف  از  را  گیدنز  دیدگاه  چه  آن  است. 
جدا می  کند، تفاوت در برداشت مفهوم نیت و قصد است. 
نیات  از  مجموعه  ای  تنها  هدف  دار  کنش  وی  دیدگاه  در 
و مقاصد نیست و تمام قدرت در دستان فاعالن نیست، 
فاعالن می  توانند شروع کننده باشند، اما الزاما پایان  بخش 
نیستند )عزیزخانی 1387(. در این مقاله، بر کنش به  مثابه  ی 
دیدگاه  ارتباط  این  در  است.  شده  تاکید  اجتماعی  عمل 

آرنت و هابرمس مورد بررسی قرار می  گیرد.
در نگاه آرنت )1906-1975(، کنش فرآیند آشکار کردن 
)کنش(  عمل  با  »انسان ها  می گوید  او  است.  خویشتن 
کردن و سخن گفتن نشان می دهند که هستند و هویت 
یگانه ی شخصی خویش را آشکار می سازند و بدین   ترتیب 
در جهان انسانی حضور می یابند.« این کنش، یعنی حضور؛ 
واقعیتی  و دیگران. همان  به دیگری  یعنی عرضه  ی خود 
به  تماشاگران  برابر  در  شدن  ظاهر  با  نمایش  بازیگر  که 
اساسی  ترین  انعکاس دهنده ی  کنش،  می یابد.  دست  آن 
»دنیا  آرنت  قول  به  یا  تکثر  یعنی  است،  انسانی  جنبه ی 
با  اما  است«.  انسان ها  جایگاه  بلکه  نیست،  انسان  جایگاه 
این حال آرنت معتقد است که کنش بنا به طبیعت خود، 
در خطر بیهودگی است. کنش بر خالف کار، هیچ محصول 
نهایی ملموسی ندارد. چون کنش، همواره کنش و واکنش 
یک عامل آزاد با دیگران است. ذاتا غیریقینی است و به 
  ندرت می  توان آن را کال پیش  بینی کرد و شاید هم هرگز 
نتوان این   کار را کرد )لسناف 1391(. به عقیده ی هابرماس 
در  آزادی  برای  انسان  صالحیت  و  توانمندی   ،)1929(
گرو یادگیری یا فراگیری انبوه )انباشتی( در فعالیت های 
نظری و عملی است. از طریق این نوع یادگیری، شناختی 
ایجاد می شود که سلطه و مهارت فنی بر دنیای طبیعی و 
اجتماعی و سازماندهی و اصالح مناسبات اجتماعی، یعنی 
بسط و گسترش حوزه ی »فعالیت حسی انسان« یا همان 
را  پراکسیس  هابرماس،  می سازد.  میسر  را  »پراکسیس« 
می داند  اصلی  بخش  دو  از  مرکب  پیچیده ای  مجموعه ی 
کنش  یا  ابزاری،  کنش  )یا  کار   :)71  ،1393 )نوذری 
عقالنی هدفمند(/  تعامل، کنش متقابل )یا کنش متقابل 
مفاهمه ای یا ارتباطی(. عالوه بر این به نوع سومی از کنش 
اشاره می کند: کنش استراتژیک یا راهبردی که هم ابزاری 
است )معطوف به وسیله- هدف یا ابزاری- اهدافی( و هم 
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وابسته به بستر تعاملی. 

و  خالقانه  مصرفی  کنش  ویژگی  های   -۱-2-2
عوامل موثر بر بروز آن

مفهوم  انتقادی،  دیدگاه  در  بیان شد،  مطالب  به  توجه  با 
و  کنش  در  انسان  فاعالنه  جایگاه  و  اجتماعی  کنش 
مصرف فعال مورد تاکید قرار گرفته است. در این دیدگاه 
تجارب  تعامالت،  محصول  فضا،  خالقانه  ی  مصرف  کنش 
قالب  در  که  است  کاربران  روزمره  زیسته  ی  رفتارهای  و 
مقاومت با گفتمان غالب و در جریان زندگی روزمره اتفاق 
از  سطح  این  معیارهای  تا  است  الزم  بنابراین  می  افتد. 

تجارب روزمره شناسایی شوند.
)کنش  اجتماعی  در کنش  پیرامون: خالقیت  با  تعامل   -
تجارب  انتقال  نوعی  مثابه  ی  به  فضا(،  خالقانه  ی  مصرف 
پایدار توسط افراد عادی است که به صورت روزمره انجام 
می  گیرد. از همین   روست که هنر عمومی، به عنوان فعالیتی 
ظریف و خالق، بر کنش مقاومتی موثر است. کنش مصرف 
خالقانه  ی اجتماعی، به معنی برقراری ارتباط با عده  ای از 
ایده  ها )مانند هنر عمومی(  انتقال  بیان و  مخاطبان برای 
تجربه  ای  آن  نتیجه  در  که  است  آن ها  بر  نهادن  تأثیر  و 
حاصل شود. بنابراین این نوع از کنش اجتماعی خالق و 
مقاومتی، فرآیند درگیر شدن و تعامل با پیرامون در اعمال 
خالق است، بدون توجه به این که نتیجه، بدیع، مفید و 
 Drazin, Glynn, and Kazanjian 1999,( یا خالق باشد
287(. برقراری تعامالت میان افراد با سایرین و نیز تعامل 
نیازمندی  های  و  الزامات  از  پیرامون،  اشیاء  با  فرد  میان 
میان  رابطه  ی  از  خالق  عمل  است.  فضا  خالقانه  مصرف 
فرد با محیط پیرامونی و سایر افراد سرچشمه می  گیرند و 
نتایج خالقانه اغلب حاصل تعامل و برهم  کنش و همکاری 
به »خالقیت  اهمیت دادن  با دیگران هستند.  افراد  میان 
روزمره« به جای تمرکز بر ایده  هایی که تغییرات اساسی 
می  شوند،  بزرگ  نوآوری  های  سبب  یا  و  می  کنند  ایجاد 
که  می  دهد  را شکل  متوسط«  نام »خالقیت  به  مفهومی 
تمرکز تحقیقات خالقیت بر روی افراد برجسته )نوابغ( را 
رد کرده و معتقد است که در این نوع نگرش افرادی که 
دستاوردهای خالقانه کوچک  تر یا کم تر دارند، دست کم 
 .)Kilbourne and Woodman 199, 131( گرفته می  شوند
از  از بخشی  به غفلت  نادیده گرفتن خلق  کنندگان منجر 
 Amabile( انسان  ها می  شود که در خالقیت درگیر هستند
1995(، حفظ و تداوم »خالقیت روزمره« منجر به خلق و 
ارتقاء محیط  ها و بسترهای موجود و تداوم آن ها می  گردد. 
- پذیرش اجتماعی: هیچ ایده  ای به خودی خود خالقانه 
نیست، مگر این که در فرآیندهای اجتماعی مورد داوری 
رویکرد  در  شود.  پنداشته  و خالق  گرفته  قرار  قضاوت  و 
اقناع  محور به خالقیت، قضاوت و داوری ذهنی در رابطه با 
بداعت و ارزش، یک عمل منحصر به   فرد است که خالق 
»فورد«  می  کند.  تعریف  اجتماعی  منظر  از  را  آن  بودن 

اقدامات  و  عمل خالق  بین  تنش  روی  بر  را  خود  تأکید 
بستر  او  منظر  از  زیرا  می  دهد.  قرار  معمول  و  روزمره 
)زمینه( بر روی خلق  کنندگان تأثیر گذاشته و در قضاوت 
تاثیرگذار است )Ford 1996(. بنابراین نتایج خالقیت در 
کنش اجتماعی تحت تأثیر اجتماع قرار دارد و قضاوت در 
زمینه  ی خالق بودن یک نتیجه منوط به اقناع و یا تغییر 
آن چه  میهایلی«  عقیده  ی »چیکسنت  به  است.  سیستم 
خالق نامیده می  شود، هرگز نتیجه یک اقدام فردی نیست؛ 
بلکه حاصل سه نیروی اصلی است که عبارت   هستند از: 
نهادهای اجتماعی که ارزش  ها را تعیین می  کنند، حوزه  ی 
فرهنگ که ایده  های جدید را انتقال می  دهد و افرادی که 
 Csikszentinihalyti( می  دهند  تغییر  را  حوزه  دامنه  ی 

 .)1988, 325
ثبت  معنی  به  مشترک  یادگیری  مشترک:  یادگیری   -
دانش حاصل از تجربه و در اختیار دیگران قرار دادن آن، 
یادگیری  اصلی  اجزای  از  یکی  است.  فاعالنه  صورت  به 
وجود  تنها  اما  است.  مشترک  حافظه  ی  وجود  مشترک، 
کند.  تضمین  را  یادگیری  نمی  تواند،  مشترک  حافظه  ی 
دادن  اصلی،  مشکل  بلکه  نیستند،  کم  اطالعات  امروزه 
به  و  روش صحیح  به  مطلوب  زمان  در  مناسب  اطالعات 
اجتماعی، محصول  است. خالقیت در کنش  مناسب  فرد 
یکدیگر  کنار  در  فاعالنه  جوامع،  است.  جمعی  یادگیری 
از شرایط  می  آموزند و خاطرات جمعی را در مجموعه  ای 
ایده  آل به   دست می  آورند. فرآیند خالقانه توسط واحدهای 
سامانه  های  قالب  در  افراد  از  جمعی  مانند  اجتماعی 
فعالیتی انجام شده و نتایج ساخته شده اجتماعی را تولید 
می  نماید. از سوی دیگر ورود خالقیت در کنش اجتماعی 
در بستر شهرسازی نیازمند توجه به تجارب پایدار روزمره 
و ارتقای تعامل و درک مشترک و یادگیری مشترک است 

 .)Engestron 1999(
پیش  تا  است  الزم  خالقانه،  کنش  ویژگی  های  از  فارغ 
نیز شرح  مقاومتی خالقانه  اصلی تحقق کنش  شرط  های 
عامل  سه  صورت گرفته  بررسی  های  اساس  بر  داده   شود. 
گفتمان، مشارکت و فرآیند ارتباطی و همکارانه بر این امر 

موثر هستند.
خالقیت،  که  داشت  توجه  باید  گفتمان:  شرایط  ایجاد   -
فرآیندی گفتمان محور است. اگر در یک موقعیت ایده  آل 
و  برابر  قدرت  لحاظ  از  گفت  وگو  طرف  دو  گفتگو،  برای 
ابراز وجود داشته باشد و در عین حال هر  هر دو آزادی 
آن گاه  باشند،  داشته  اعتقاد  گفتگو  بودن  مفید  به  دو، 
گفتمان شکل گرفته و زمینه  ی بروز خالقیت پدید می  آید 
این  آمدن  فراهم  بدون شک   .)Engestrom 1999, 382(

بستر، نیازمند آگاهی و آموزش است.
دستاوردی  خالقیت،  فرهنگی:  و  اجتماعی  مشارکت   -
اجتماعی است و مشارکت و همکاری میان افراد جامعه، 
گفتمانی خالقانه است. در واقع این شرط، شرط پیشین را 
محقق می  کند. خالقیت در کنش اجتماعی نیازمند ایجاد 
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بستر و زمینه برای مشارکت تمامی ذی  نفعان و مورد توجه 
قرار گرفتن ایده  های مختلف برای دست  یابی به ایده  های 

 .)Kasl, Marsick, and Dechant.1997( ترکیبی است
نیازمند  خالقیت  همکارانه:  و  ارتباطی  فرآیند   -
فردی،  کنش  گران  اجتماعی  بسیج  و  فعال  درگیرسازی 
گروه  ها و سازمان  های مختلف در تنظیم و تدوین چارچوب 
و  مساعی  تشریک  و  همکاری  کلی  به   طور  و  راه  حل  ها، 
فرآیند ارتباطی است )Engestrom 2001, 137(. در فرآیند 
و  می  گیرد  شکل  گفتمان  که  است  همکارانه  و  ارتباطی 
ممکن است که تجربه  ی خالقه و نوآورانه رخ دهد. در این 
تشویق  و  مشورت  حمایت،  هدایت،  نقش  دولت  رویکرد 
نهادهای محلی را بر عهده دارد و هیچ  گونه سیاستی را از 
باال به پایین دیکته نمی  کند. چنان چه »ازبرن« و »گابلر« 
فراهم  بر  مبنی  دولت  سنتی  نقش  به  رابطه  همین  در 
کرده  اند  اشاره  مردم  بین  میانجی  گری  امکانات  آوردن 

)اقتصادی 1392، 85(. 

2-3- هنر عمومی، مصداقی از مقاومت و کنِش 
مصرفِی خالقانه

این پژوهش هنر عمومی را نوعی از کنش   مقاومتی می  داند 
آراء  بررسی  می  شود.  منجر  فضا  به مصرف خالقانه  ی  که 
لفور نیز نشان می  دهد که هنر از چنین ظرفیتی برخوردار 
است )لوفور 1384(. از آن جا که هنر در شهر، خود را در 
مفهوم  این  ادامه  در  می  سازد،  نمایان  عمومی  هنر  قالب 
تبیین  بهتر  وضع  ترسیم  بر  آن  تاثیرگذار  ویژگی  های  و 
مباحث  در  بار  اولین  عمومی«1  »هنر  اصطالح  می  شود. 
برده شد  به  کار  اواخر دهه  ی 60 میالدی  در  نظری هنر، 
)Radišić 2007(. هنر عمومی در مفهوم عام، برای عموم 
قابل دسترس بوده و می  تواند به   طور دائم در کالبد، طراحی 
یا عناصر ثابت یک ساختمان یا مکان گنجانده شود و یا 
پروژه  ی موقتی مانند چیدمان  ها و وقایع هنری باشد. این 
عموم  به  متعلق  فضاهای  در  که  همان  طور  می  تواند  هنر 
قرار گرفته، در مناطق عمومی از توسعه  های خصوصی نیز 
وجود داشته باشد )Brisbane City Council 2011, 6(. از 
ویژگی  های مهم هنر در رویکردهای اخیر به هنر عمومی، 
یا  هنری  اثر  یک  ساخت  در  اجتماعی2  مشارکت  میزان 
میزان مداخله  ی اجتماعی در طول یک پرفورمنس است. 
در این صورت، به   جای محصول نهایی بر »فرآیند اجرای 
اثر  با  مردم  درگیری  و  گفتگوها  میزان  افزایش  و  اثر«3 
پرفورمنس تاکید می  شود. به   طور کلی هنگامی که عامل 
مشارکت اجتماعی وارد می  شود، می  توان از اصطالح »هنر 

.)Miles 1997; Kester 2004( ارتباطی«4 استفاده کرد
بررسی پارادایم  های مربوط به هنر عمومی در آمریکا نشان 
مکان  های  در  »هنر  نخست  جنبش  دارد.  پارادایم  سه  از 
عمومی« نام داشت و با »ایسامو ناگوچی«5، »هنری مور«6 
تحت  زمانی    دوره  ی  یافت.  ظهور  کالدر«7  »الکساندر  و 
سلطه  ی این جنبش متعلق به سال  های دهه  ی 60 و اواسط 

به  »هنر  رویکرد  دوم،  پارادایم  است.  میالدی  دهه  ی 70 
مثابه  ی فضای عمومی« بود که توسط مجسمه  های شهری 
مری  ارمجانی9،  سیا  برتون8،  اسکات  که  محوری  طراح 
معرفی  بودند،  کرده  تولید  دیگران  و  هالت  نانسی  میس، 
معمارانه  اجزای  مبلمان خیابانی،  عنوان  به  آثار  این  شد. 
طبیعی  محیط  در  منظرسازی  المان  های  یا  ساختمان، 
به  نظر  این  از  عمومی  هنر  می  شود  گفته  شدند.  ارائه 
عمل  مدرنیسم  شهری  طراحی  و  معماری  پادزهر  عنوان 
به  که  است  مردم  محور«  »هنر  سوم  جنبش  است.  کرده 
نام  گذاری شد  است  هنری  منتقد  که  راون  آرلین    وسیله 
هنر  جدید  »گونه  ی  عنوان  تحت  لیسی  سوزان  توسط  و 
انواع  از  عمومی« نظریه  پردازی شد )Kwon 2002(. یکی 
بود:  موقت  هنر   ،1980 دهه  ی  در  عمومی  هنر  محبوب 
مشخصی  زمان  مدت  برای  که  عملیاتی  با  چیدمان  ها 
ساخته می  شد. باربارا گلداشتاین معتقد است آثار دائمی 
ممکن است نشان  دهنده  ی تعهدی نسبت به فضای شهری 
باشند، در حالی   که آثار موقت، کم تر چنین ویژگی دارند 
هنر  از  نوع  این  دیگر  طرف  از   .)Goldstein 2005, 96(
با گذر  باشد و مناسبت بیش تری  انعطاف  پذیرتر  می  تواند 
رویدادهای  و  پایدار  ارزش  های  بین  و  باشد  داشته  زمان 
 .)Philips 1992, 304( کنونی ارتباط مناسبی برقرار کند
بنابراین ویژگی گونه  ی سوم هنر، مشتمل بر تعاملی بودن 
هنر و مشارکت در فرآیند شکل  گیری است، هم چنین در 
ارتباط با مسائل روزمره، و هویت و سنت  های مردم محلی 
است. در عین حال، در ارتباط با خاطرات جمعی است و 

نقادانه نیز هست.
دسته  بندی  ها  تفاوت  از  نشان  عمومی،  هنر  انواع  بررسی 
نظر  در  را  عمومی  هنر  از  شکل  سه  مایکل10  چار  دارد. 
عملکردی  و  زیبایی  شناختی  هنر  تاریخی،  هنر  می  گیرد: 
رازلیقی،  صمدی  از  نقل  به   Ozsoy and Bayram 2007(
دیگری  دسته  بندی  در   .)1400 گودرزپروری  و  مریدی 
می  توان انواع هنر عمومی را شامل: هنرهای نمایشی مانند 
موسیقی، رقص، مسابقات و یا تئاتر )یا به عنوان هنرهای 
تجسمی  هنرهای  برنامه(12؛  اجرای  و  برنامه  ریزی نشده11 
هنرهای  و  محیطی  هنر  مجسمه  سازی،  مانند  سه بعدی 
ثابت13؛ هنرهای دو بعدی بصری مانند نقاشی در فضای 
باز از جمله نقاشی  های دیواری )دیوارنگاره  ها( و گرافیتی؛ 
و در نظریه  های اخیر شامل هنرهای غیربصری معاصر را 
هنر  یا  و  صدا  هنر  مانند  عمومی،  هنر  اشکال  عنوان  به 
معطر دانست )شهابیان و حقیقی 1393(. در این میان برخی 
طبقه  بندی  ایستا  و  پویا  دسته  ی  به  را  عمومی  هنرهای 
کرده  اند. گروه دیگری، دو دسته  ی کلی مانا )دائمی( و میرا 
)موقت( را مدنظر قرار داده  اند. در اصلی  ترین دسته  بندی 
یادمان  های  چون  مواردی  دائمی،  عمومی  هنر  برای 
و  مجسمه  ها  یادمان  ها،  ویژه،  ساختمان  های  تاریخی، 
عناصر  و  سبز(  )فضای  تزیینی  هنری  فعالیت  های  سایر 
از  فارغ   .)Remesar  2005( شده  اند  بیان  شهری  مبلمان 
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و  دیجیتال  تکنولوژی  تاثیر  شده،  بیان  دسته  بندی  های 
هنر  برای  را  واسطه  های جدیدی  و  فرم  ها  اینترنت،  عصر 
شکل  به  می  تواند  هنر  این  است.  کرده  ایجاد  عمومی 
 Goldstein 2005,( فیزیکی یا غیر از آن خود را نشان دهد
کامپیوتری  هنر  قالب  در  ابتدا  در  هنر  از  نوع  این   .)96
 .)1385 )قاسمی  شد  طرح  چندرسانه  ای  هنر  سپس  و 
صورت  به  سیستم  یک  در  که  دیجیتال  هنر  محصول 
دیجیتال تولید می  شود، خواه از طریق مشاهده از مانیتور، 
یا پرینت یا محصول هنری سه بعدی مانند مجسمه  سازی 
خلیلی  و  )معین  الدینی  می  دهد  نشان  را  خود  معماری  یا 
زیدانلو 1394(. به   جز موارد بیان شده در برخی از تجارب 
جهانی هنر عمومی از طریق گیاهان و فضای سبز خود را 
نشان می  دهد. یکی از روش  های هنر عمومی در زمینه  ی 
زیست محیطی، افزایش استفاده از فضای سبز برای نمونه 
جداره  های  در  رونده(  سبز  )گیاهان  سبز  تکنولوژی  های 

سالنگور14  و  کواالالمپور  شهرهای  در  است.  ساختمان  ها 
در مالزی می  توان پروژه  های هنر عمومی را در این قالب 
مشاهده نمود. انواعی از این نوع هنر را می  توان در قالب 
درخت آرایی، گیاهان زینتی و گیاهان رونده مشاهده نمود 

.)Abu Bakar, Mansor, and Harun 2014(

2-4- تدوین چارچوب مفهومی پژوهش
از  شرحی  و  پژوهش  مسئله  ی  به  توجه  با  بخش  این  در 
زندگی  آزادسازی  در  هنر  اهمیت  باب  در  که  مباحثی 
رومزه بیان شد و هم چنین با ارائه  ی مفهوم کنش خالقانه 
و الزامات و معیارهای آن، مدل مفهومی پژوهش که در آن 
نحوه  ی تاثیرگذاری هنر عمومی بر کنش مصرِف خالقانه  ی 

فضا را نشان می  دهد، شرح داده خواهد شد. 

جدول ۱: نحوه تاثیرگذاری هنر بر کنِش مصرف خالقانه   فضا

مصادیق اثرگذاری هنر عمومی بر کنش خالقانهزیرمعیارهامعیارها

ش خالقانه
الزامات بروز کن

ایجاد شرایط 
گفتمان

آزادی/  وجود  برابر/  قدرت  وجود 
فهم از مفید بودن گفتگو/ پذیرش 

متفاوت ایده  های 

-

مشارکت 
اجتماعی- فرهنگی

هنر عمومی، نه در ارتباط با طبقه  ی خاص هنرمند، بلکه متعلق به جامعه مشارکت همه  ی گروه  ها
و عموم مردم است.

فرآیند ارتباطی و 
همکارانه

هنر عمومی، به واسطه  ی ماهیت آن، ضمن هدف قراردادن همه  ی گروه  ها، -
سعی در جذب و درگیر کردن همه  ی اقشار به واسطه  ی طیف متفاوت 

هنرهای عمومی دارد.

ش خالقانه
معیارهای بروز کن

ارتباط با محیط/ ارتباط با دیگران تعامل با پیرامون
برای بیان ایده/ توجه به ایده  های 

روزمره و خالقیت متوسط

تعامل با پیرامون یا تعامل از طریق هنر عمومی که منجر به انتقال ایده در 
محیط می  شود، هم از طریق هنر پویا و هم از طریق هنر ایستا امکان  پذیر 

است.

فعال/ یادگیری مشترک صورت  به  دانش  کسب 
و  مشترک  حافظه  ی  وجود 

جمعی خاطرات 

هنر عمومی، از ویژگی آموزشی نیز برخودار است. نمونه  های هنرهای اجرا 
در فضا، که با هدف ایجاد حساسیت در افراد اتفاق می  افتند و یا هنرهای 
ثابت چون مجسمه، دیوارنگاری و غیره که ضمن انتقال مفاهیم، در ارتقا 
سواد بصری کاربران فضا تاثیر دارند تا انواع هنرهای پویا که حاوی مضامین 
انتقادی، اجتماعی و غیره هستند، همه بر ابعاد آموزش  دهندگی و یادگیری 

از طریق هنر تاکید دارند.

بستر  روزمره،  زندگی  فضای  بیان شده،  موارد  اساس  بر 
استراتژی  های فضایی در قالب گفتمان قدرت و تاکتیک  های 
مردم در قالب مقاومت در فضا است. مقاومت و کنش در 
این مقاله، از طریق هنر عمومی اعمال و به کنِش مصرف 
زندگی  فضای  در  کنش  اگر  می  شود.  منجر  فضا  خالقانه 
روزمره شکل نگیرد و فضا به سلطه  ی گفتمان غالب قدرت 
درآید، فضای زندگی روزمره تسخیر و در نتیجه نوع حضور 
و کنش مصرفی در فضا، غیرفاعالنه و منطبق با گفتمان 
غالب خواهد بود. نقطه  ی مقابل این اتفاق، مقاومت   در فضا 
است که به  شیوه  های نوآورانه و خالق توسط مردم، منجر 
با توجه  ارتباط  این  از آِن خودسازی فضا می  شود. در  به 

به ماهیت هنر عمومی و ویژگی  های آن، انواع هنر عمومی 
بستر کنش خالقانه  مقاومت، می  تواند  از  نوعی  به عنوان 
بروز پیامدهایی چون  به  در فضا را فراهم نموده و منجر 
تعامل، یادگیری، مشارکت و غیره   شود. اما در میانه این 
دو وضعیت، سطحی از کنش مصرفی فضا مشاهده می  شود 
گفتمان  با  کامل  تعارض  در  نه  و  کامل  تطابق  در  نه  که 
سطح  اولین  بیان شده،  مطالب  به   ترتیب  است.  قدرت 
مصرف، غیرفاعالنه و صرفا مشتمل بر حضور غیرفعال در 
یا میانی، کنش مشتمل بر سطوح  فضا است. سطح دوم 
پایین مشارکت است و سطح سوم، کنش مصرفی خالق 

فضا است.
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شکل ۱: مدل مفهومی پژوهش )جایگاه هنر عمومی بر بروز مقاومت و کنش مصرِف خالقانه  ی فضا در بستر زندگی روزمره(

3. روش پژوهش
نوشتار  این  در  است.  کاربردی  پژوهشی  حاضر،  پژوهش 
در گام اول بر مبنای مطالعات اسنادی و با بهره  گیری از 
روش تحلیل استنتاجی و استفهامی، برهم  کنش حوزه  های 
رویکردی  با  پژوهش  مفهومی  چارچوب  و  بررسی  نظری 
این چارچوب، فرضیه  هایی  به  با توجه  کیفی تدوین شد. 
طرح و به   وسیله  ی آزمون  های آماری در نمونه  ی مطالعاتی 
این  به  پژوهش  فرضیه  های  بررسی شد.  فرضیه  ها  آزمون 

شرح هستند:
الف- انواع هنر عمومی در محوطه  ی تئاتر شهر، بر مصرف 
فضا موثر هستند )از آن جا که همه  ی انواع هنر عمومی، 
این  در  است  الزم  نیستند،  تاثیرگذار  مقاومتی  کنش  در 
بخش با توجه به سطوح سه گانه تعریف شده برای مصرف 

فضا، ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته بررسی شود.(.
ب- از آن جا که فارغ از ماهیت و ابعاد هنر عمومی، بستر 
هم نقشی تاثیرگذار دارد، فرضیه  ی دوم این پژوهش آن 
متغیر  عنوان  به  فضا  در  محیطی  کیفیت  انواع  که  است 

مداخله  گر، بر بروز هنر عمومی در محدوده تاثیر دارند.
به   منظور جمع  آوری داده  ها از روش  های برداشت میدانی 
مشتمل بر مشاهده و پرسش  نامه استفاده شد. حجم نمونه 
مبتنی  اتکا  قابل  پاسخ  های  به  دست  یابی  برای   )380(
از  اطمینان  برای  است.  شده  محاسبه  کوکران  روش  بر 
زمانی،  لحاظ  از  داده  ها  مثلث  سازی  مناسب،  نتیجه  ی 
بخش  در   .)2 )شکل  شد  انجام  پاسخ  دهندگان  و  مکانی 

تحلیل داده  ها، از نرم  افزار آماری استفاده شده است.

شکل 2: انواع مثلث  سازی داده    ها در پژوهش

4. یافته  های پژوهش
انتخاب   شود  محدوده  ای  باید  پژوهش،  هدف  به  توجه  با 
بپیوندد. محوطه  ی  به   وقوع  آن  در  هنر عمومی  انواع  که 
تئاتر شهر با دارا بودن خصلت  هایی نظیر تعاملی بودن فضا، 
بستر تعامل فرد با دیگران و محیط و مشارکت اجتماعی و 
فرهنگی را فراهم می  کند. بررسی انواع هنرهای عمومی در 
این محدوده نشان از طیف بسیار زیادی از هنرها دارد و 
از این   رو این محدوده،   به عنوان نمونه انتخاب شده است.

- بررسی روابط کلی: نتایج نشان داد، مقدار پی.ولیو بین 
محوطه  ی  از  استفاده  کنندگان  خالقانه  ی  مصرف  کنش 
تئاتر شهر و هنر عمومی برابر با 0.831 و مستقیم است 
نشان می  دهد.  را  این دو متغیر  بین  که همبستگی قوی 
و  خالقانه  مصرف  کنش  بین  پی.ولیو  مقدار  هم چنین 
است.  مستقیم  و   0.754 با  برابر  شهری،  فضای  کیفیت 
کیفیت  ارتقا  و  عمومی  هنرهای  وجود  که  معنی  این  به 
ابعاد کنش  بر  عمومی،  هنر  بروز  بستر  عنوان  به  محیط، 
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خالق در فضا تاثیر می  گذارد. 
)حضور(  غیرفاعالنه  مصرف  کنِش  میان  رابطه  بررسی   -
حضور   ،2 جدول  اساس  بر  عمومی:  هنر  انواع  و 
با  به   ترتیب  شهر  تئاتر  محوطه  ی  در  استفاده  کنندگان 
هنرهایی هم چون انواع نمایش خیابانی )شدت همبستگی 
فستیوال  و  جشنواره  انواع  مستقیم(،  رابطه  ی    و   0.776
انواع  و  مستقیم(  رابطه    ی  و   0.737 همبستگی  )شدت 
مستقیم(  رابطه    ی  و   0.701 همبستگی  )شدت  مبلمان 
رابطه  ی همبستگی از نوع قوی دارد. هم چنین بین حضور 
با  ترتیب  به  شهر  تئاتر  محوطه  ی  در  استفاده  کنندگان 

معیارهایی هم چون انواع هنر شنیداری، انواع ساختمان  ها، 
انواع  نقاشی،  انواع  سبز،  فضای  انواع  دیجیتال،  هنر  انواع 
مسابقات، و انواع المان، رابطه  ی همبستگی از نوع متوسط 
وجود دارد. به این معنی که هر چه انواع هنرهای عمومی 
ذکر شده افزایش یابد، کنش ابتدایی کاربران در محوطه  ی 
بین  میان  این  در  یافت.  خواهد  افزایش  نیز  شهر  تئاتر 
انواع  با  شهر  تئاتر  محوطه  ی  در  استفاده  کنندگان  حضور 
هنر بویایی، رابطه  ی همبستگی از نوع ضعیف و کم وجود 

دارد.

جدول 2: رابطه  ی میان سطوح ابتدایی کنش )حضور غیرفعال( در محوطه  ی تئاتر شهر و انواع هنر عمومی

ضریب همبستگی متغیرهای مستقل
اولویت بر اساس ضریب همبستگی )پی. ولیو(اثبات/ ردسطح معناداری)پی. ولیو(

ضعیف متوسط قوی 

1+0.7760.000انواع نمایش خیابانی

9+0.3950.002انواع مسابقات

2+0.7370.003انواع جشنواره و فستیوال

6+0.5690.005انواع هنر دیجیتال

10+0.3550.009انواع المان

5+0.6420.004انواع ساختمان  ها

3+0.7010.000انواع مبلمان

7+0.5310.008انواع فضای سبز

8+0.3960.000انواع نقاشی

4+0.6350.004انواع شنیداری

11+0.2270.000انواع بویایی

)مشارکت(  کنش  میانه  ی  میان سطح  رابطه  ی  بررسی   -
بین   ،)3 )جدول  نتایج  اساس  بر  عمومی:  هنر  انواع  و 
نمایش  انواع  هم چون  معیارهایی  با  ترتیب  به  مشارکت 
مستقیم(،  رابطه  ی    و   0.775 همبستگی  )شدت  خیابانی 
انواع مبلمان )شدت همبستگی 0.763 و رابطه  ی   مستقیم( 
انواع جشنواره و فستیوال )شدت همبستگی 0.748 و  و 
دارد.  وجود  قوی  همبستگی  رابطه  ی  مستقیم(  رابطه    ی 

محوطه  ی  از  استفاده  کنندگان  مشارکت  بین  هم چنین 
تئاتر شهر به ترتیب با معیارهایی هم چون انواع مسابقات، 
انواع ساختمان  ها، انواع نقاشی، انواع هنر دیجیتال و انواع 
شنیداری، رابطه  ی همبستگی از نوع متوسط وجود دارد. 
از محدوده  استفاده  کنندگان  بین مشارکت  نیز  نهایت  در 
با انواع هنر بویایی و انواع المان رابطه همبستگی از نوع 

ضعیف و ناچیز وجود دارد.

جدول 3: رابطه  ی سطح میانه  ی کنش )مشارکت( و انواع هنر عمومی

اولویت بر اساس ضریب همبستگی )پی. ولیو(اثبات/ ردسطح معناداریضریب همبستگیمتغیرهای مستقل

ضعیف متوسط قوی 

1+0.7750.001انواع نمایش خیابانی

4+0.6480.009انواع مسابقات

3+0.7480.007انواع جشنواره و فستیوال
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اولویت بر اساس ضریب همبستگی )پی. ولیو(اثبات/ ردسطح معناداریضریب همبستگیمتغیرهای مستقل

ضعیف متوسط قوی 

8+0.3730.000انواع هنر دیجیتال

11+0.1620.002انواع المان

6+0.3940.003انواع ساختمان  ها

2+0.7630.001انواع مبلمان

5+0.4890.001انواع فضای سبز

7+0.3770.000انواع نقاشی

9+0.3580.008انواع شنیداری

10+0.2450.006انواع بویایی

انواع  و  خالقانه  مصرِف  کنش  میان  رابطه  ی  بررسی   -
سطح  این  میان  رابطه  ی   )4 )جدول  نتایج  عمومی:  هنر 
به  نشان می  دهد که مشارکت  با متغیر مستقل  از کنش 
ترتیب با معیارهایی هم چون انواع نمایش خیابانی )شدت 
همبستگی 0.714 و رابطه  ی   مستقیم( و انواع جشنواره و 
رابطه  ی مستقیم(،  و  فستیوال )شدت همبستگی 0.691 
رابطه  ی  و   0.686 همبستگی  )شدت  مسابقات  انواع 
دارد.  وجود  قوی  نوع  از  همبستگی  رابطه  ی  مستقیم( 

محوطه  ی  از  استفاده  کنندگان  مشارکت  بین  هم چنین 
هنر  انواع  هم چون  معیارهایی  با  ترتیب  به  شهر  تئاتر 
دیجیتال،  هنر  انواع  نقاشی،  انواع  المان،  انواع  شنیداری، 
از نوع متوسط وجود دارد. در نهایت  رابطه  ی همبستگی 
نیز بین مشارکت استفاده  کنندگان از این محدوده با انواع 
نوع  از  همبستگی  رابطه  ی  بویایی  هنر  انواع  و  ساختمان 

ضعیف و ناچیز وجود دارد.

جدول 4: رابطه  ی کنش مصرِف خالقانه و انواع هنر عمومی

اولویت بر اساس ضریب همبستگی )پی. ولیو(اثبات/ ردسطح معناداریضریب همبستگیمتغیرهای مستقل

ضعیف متوسط قوی 

1+0.7140.000انواع نمایش خیابانی

3+0.6860.007انواع مسابقات

2+0.6910.001انواع جشنواره و فستیوال

6+0.3980.014انواع هنر دیجیتال

4+0.4510.024انواع المان

7+0.3630.045انواع ساختمان  ها

----0.7630.451انواع مبلمان

7+0.3590.038انواع فضای سبز

5+0.4020.008انواع نقاشی

4+0.4410.009انواع شنیداری

----0.2450.546انواع بویایی

و  خالقانه  کنش  میان  معنادار  رابطه  ی  وجود  بررسی   -
داد،  نشان  بررسی  ها  که  همان  طور  فضایی:  کیفیت  های 
هنرهای تعاملی بیش ترین تاثیر را بر بروز کنش در انواع 
مختلف آن دارند. در ادامه با توجه به این که، صرفا هنر 

قابلیت  های محیط و  تاثیر ندارد و  بر بروز کنش خالقانه 
فرضیه  این  دارند،  تاثیر  عالیه  کنش  بر  محیطی  کیفیت 
 )5 )جدول  بررسی  این  نتایج  گرفت.  قرار  آزمون  مورد 
نشان داد، بین کنش خالقانه استفاده  کنندگان به ترتیب 
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همبستگی  )شدت  حضورپذیری  هم چون  کیفیت  هایی  با 
)شدت  مشارکت  پذیری  مستقیم(،  رابطه  ی  و   0.747
اجتماع  پذیری  و  مستقیم(  رابطه  ی  و   0.731 همبستگی 
رابطه  ی  مستقیم(  رابطه  ی  و   0.706 همبستگی  )شدت 
خالقانه  کنش  بین  دارد.  وجود  قوی  نوع  از  همبستگی 
ترتیب  به  شهر  تئاتر  محوطه  ی  از  استفاده  کنندگان 
زیبایی،  هویت،  سرزندگی،  هم چون  کیفیت  هایی  با 

همبستگی  رابطه  ی  فضا،  خالقیت  پذیری  و  همه  شمولی 
مشارکت  بین  نیز  نهایت  در  دارد.  وجود  متوسط  نوع  از 
تنوع  کیفیت  با  تئاتر شهر  از محوطه  ی  استفاده  کنندگان 
رابطه  ی  انتخاب،  آزادی  کیفیت  و  فعالیت  ها  گوناگونی  و 
همبستگی از نوع ضعیف و ناچیز وجود دارد. نتیجه نشان 
و  مشارکت  پذیری  حضورپذیری،  کیفیت  سه  که  می  دهد 

اجتماع  پذیری بیش ترین تاثیر را در کنش خالقانه دارند.

جدول 5: رابطه  ی میان کنش خالقانه  ی استفاده  کنندگان و کیفیت  های فضایی محوطه    ی تئاتر شهر

اولویت بر اساس ضریب همبستگی )پی. ولیو(اثبات/ ردسطح معناداریضریب همبستگیمتغیرهای مستقل

ضعیف متوسط قوی 

5+0.5940.004هویت

1+0.7470.000حضورپذیری

3+0.7060.000اجتماع  پذیری و همه  شمولی

4+0.6030.006سرزندگی

9+0.2790.005تنوع و گوناگونی فعالیت  ها

7+0.4580.003همه شمولی

10+0.1320.009آزادی انتخاب

2+0.7310.000مشارکت  پذیری

8+0.4450.000خالقیت  پذیری فضا

6+0.4760.001زیبایی

4-۱- بازشناسی عوامل موثر بر کنش خالقانه از 
طریق هنر در نمونه  ی مطالعاتی

در این بخش، هدف آن است تا با استفاده از آزمون تحلیل 
کنش  بر  موثر  عوامل  سطح  بندی  و  شناسایی  به  عاملی، 
بررسی  این  شود.  پرداخته  مطالعاتی  نمونه  ی  در  خالقانه 
)جدول 6( نشان می  دهد از میان شاخص  های تبیین شده 
از دید کاربران فضا مهم  تر  برای کنش خالقانه، کدامیک 
هستند. در ابتدای امر، برای حصول اطمینان از این که آیا 
انجام تحلیل عاملی ممکن است یا خیر، از تعداد و تناسب 
داده  ها باید اطمینان حاصل نمود. مقدار عددی کی.ام.اُ.15 
و آزمون بارتلت، نشان از کفایت داده  ها برای انجام آزمون 
را دارد. در اولین اجرای نرم  افزار، بدون درخواست دوران 
عوامل، با استفاده از روش تجزیه به مولفه  های اصلی، تعداد 
عامل  هایی که قابل استخراج هستند، مشخص شد. برای 
تعیین تعداد عامل  هایی که باید برای مجموعه  ی داد  ه  ها در 
این تحلیل استخراج شوند، از معیار کایسر استفاده شد. بر 
اساس این معیار، تنها عامل  های دارای مقدار ویژه  ی یک 
یا بیش تر از یک، به عنوان منبع ممکن تغییرات در داده  ها 
مقدار عددی، سه  که  داد  نشان  نتایج  پذیرفته می  شوند. 
عامل بیش تر از 1 بوده و این عوامل تجمعاً 60.3 درصد، 

تغییرات داده  ها را تبیین می  کنند. هم چنین اولین عامل 
به تنهایی 36.261 درصد از واریانس، عامل دوم 13.770 
قرار  تاثیر  تحت  را  درصد   10.271 سوم  عامل  و  درصد 
امتیاز  و  دوران  یافته  ماتریس  بعد،  مرحله  ی  در  می  دهند. 
ارائه  سه  گانه  عوامل  برای  شاخص؛  هر  به  مربوط  عاملی 
ماتریس، هر شاخص ممکن است در  این  شده است. در 
در  اما  باشد،  مختلفی  امتیازات  دارای  مختلف  دسته  های 
قرار  دسته  ای  در  نظر  مورد  شاخص  نام  گذاری،  مرحله  ی 
می  گیرد که بیش ترین امتیاز را در آن کسب نموده است 
)در این ماتریس، طبق تنظیمات اولیه نرم  افزار برای اجرای 
از 0.4 نمایش داده  امتیازات عاملی کم تر  تحلیل عاملی، 

نمی  شوند(.
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جدول 6: عوامل دوران یافته و بار عاملی آن ها در دسته  بندی عوامل موثر بر کنش خالقانه

عاملشاخص
123

0.807خالقیت و بداعت در هنر عمومی1
0.782هنر عمومی، بستری برای معرفی ایده  های مختلف و بیان ایده  های ترکیبی 2
0.744هنر عمومی، زمینه  ساز آموزش و یادگیری 3

هنر عمومی، بستری برای برقرای تعامل میان فرد با محیط پیرامون و افراد 4
0.6040.502)برای بیان و انتقال ایده  ها( 

0.815هنر عمومی، زمینه  ساز مشارکت همه  ی گروه  ها 5
0.780تعامل و همه  شمولی هنر 6
0.551هنر عمومی، نشان دهنده  ی آزادی و قدرت انتخاب 7
0.4990.535هنر عمومی، زمینه  ساز آگاهی جمعی 8
0.698هنر عمومی به مثابه  ی هنر تعاملی و مشارکتی 9
0.660تنوع هنر عمومی و پذیرش ایده  های متفاوت 10
0.608هنر عمومی، موثر بر خلق خاطرات جمعی 11

گام بعد، نام  گذاری عامل  ها است. برای نام  گذاری عوامل از 
بار عاملی استفاده می  شود، که نشان  دهنده  ی همبستگی 
بین عوامل و متغیرها است. در نام  گذاری عوامل، امتیازهای 
باالی 0.4 مالک عمل قرار می  گیرند )زبردست و شادزاویه 
1390(. در عامل اول، چهار شاخص بارگذاری شده  اند. در 
عامل دوم، سه شاخص و در نهایت در عامل سوم، چهار 
شاخص، بارگذاری شده  اند. بر اساس شاخص  هایی که در 
هر عامل قرار گرفته  اند و مبانی نظری این حوزه، عوامل 

نام  گذری شدند )جدول 7(. عامل اول، با توجه به فهوای 
عامل  است.  شده  نام  گذاری  تعامل،  عنوان  با  شاخص  ها، 
دوم، با عنوان الزامات کنش خالق )مشارکت و گفتمان( 
نام  گذاری شده و عامل سوم، یادگیری نامیده شده است. 
سطح  بندی عوامل نشان می  دهد که عامل اول، مهم  ترین 
واقع  در  دوم  عامل  و  است  خالق  مصرفی  کنش  ویژگی 
عامل سوم  و  گرفته  بر  در  را  بروز کنش  الزامات  و  بستر 

مترتب بر ویژگی یادگیری از طریق هنر عمومی است.

جدول 7: عوامل استخراج شده، بار عاملی و نام  گذاری آن ها

بار عاملیشاخصعنوان عاملرتبه

تعامل1

10.807

20.782

30.744

40.604

الزامات کنش )گفتمان و مشارکت(2

50.815

60.780

70.551

یادگیری3

80.535

100.660

110.608

90.698
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5. بحث 
انواع  تاثیر  بررسی  قالب  در  ارتباط  این  مقاله  این  در 
مختلف  سطوح  در  فضا  مصرف  نوع  بر  عمومی  هنرهای 
بررسی و نتایج آن در قالب یک مدل ارائه گردید )شکل 
3(. همان  طور که مشاهده می  شود، کنش مصرف خالقانه 
در فضا به عنوان متغیر وابسته، قابلیت بروز به واسطه  ی 

نظر گرفته شد.  به عنوان متغیر مستقل در  هنر عمومی 
بروز  بر  متداخل  گر  متغیر  عنوان  به  محیطی  کیفیت  های 
کنش و هنر عمومی لحاظ و پیامد  های این نوع از مصرف 
تبیین  نیز  آن  بروز  الزامات  و  زمینه  ای  عوامل  و  خالقانه 

شدند. 

شکل 3: مدل تاثیرگذاری هنر عمومی بر ارتقا کنش مصرِف خالقانه فضا

الف- تاثیر انواع هنرهای عمومی بر کنش و مصرف فضا: 
از  بیان شد، مصرف فضا  ادبیات نظری  همان  گونه که در 
دید جین )1395(، نوعی از کنش است و این نوع از کنش 
ضمن آن که کنشی اجتماعی است، به واسطه  ی ماهیت 
هنر، خالقانه نیز هست. با این توضیح تاثیر هنر بر مصرف 
خالقانه  ی فضا بررسی شد. نتایج نشان داد که همه  ی انواع 
هنر عمومی در کنش مصرفی خالقانه موثر نیستند. در این 
و  نمایشی  هنرهای  شامل  تعاملی،  و  پویا  هنرهای  میان، 
فستیوال  ها که امکان ارتباط بیش تر فرد را با محیط برقرار 
می  کنند و هم  زمان بستری برای تعامل و یادگیری هستند، 
تصور  فضا  خالقانه  ی  مصرف  و  مقاومت  از  نوعی  به  مثابه   
فضای  در  رسمی  و  غالب  جریان  مقابل  در  که  می  شوند 
تئاتر شهر، مردم را به فضا مرتبط نموده و به مثابه  ی کنش 
معارض خود را نشان می  دهند. در همین راستا هنرهای   
سبز،  فضای  انواع  و  مسابقات  انواع  دیگری چون  عمومی 
تاثیرگذاری کم تری بر کنش خالق دارند. هنرهای ایستا 

به  پاسخ  گویی  ارتقا  به   دلیل  نیز  در فضا چون مبلمان  ها، 
و  شنیداری  هنرهای  از  بیش تر  کاربران  عملکردی  نیاز 

معماری ساختمان  ها، در مصرف فضا موثر هستند.
بر مصرف خالق  روزمره  زندگی  تاثیر کیفیت فضای  ب- 
نیارمند  فضا  خالق  مصرف  شد  بیان  که  همان  طور  فضا: 
تعامل )Drazin, Glynn, and Kazanjian 1999(، گفتمان 
 Kasl, Marsick,( مشارکت  و   )Engestron 1999(
جز  که  عوامل  این  از  فارغ  است.   )and Dechant 1997
از مصرف هستند،  این نوع  پیش    شرط  های محتوایی بروز 
بستر فضایی و قابلیت  های آن نیز بر مصرف خالق فضا موثر 
است. به این معنی که کیفیت محیط، امری تسهیل کننده 
است. با این توضیح این فرضیه نیز بررسی و کیفیت  های 
محیطی به  مثابه   متغیر متداخل  گر بر نوع کنِش مصرف در 
نظر گرفته شدند. نتیجه  ی بررسی آزمون فرضیات، ضمن 
تائید این رابطه، نشان داد که ارتقاء کیفیت حضورپذیری، 
مشارکت  پذیری و همه  شمولی، سه کیفیت با تاثیرگذاری 
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و  هویت  محیطی،  سرزندگی  چون  کیفیاتی  هستند.  باال 
اصالت و زیبایی تاثیرگذاری کم تر بر متغیر وابسته دارند. 

ج- شناسایی عوامل زمینه  ای و پیامدها: بر اساس یافته  ها، 
مهم  ترین پیامد مصرف خالقانه  ی فضا، تعامل است که در 
فضای مورد بررسی به واسطه  ی هنرهای تعاملی و پویا در 
فضا، بستر آن محقق شده است. شاخص تاثیرگذار بعدی، 
که به   نوعی الزامات و بستر بروز کنش خالق است، بستر 
گفتمانی و مشارکت می  باشد که امکان وقوع فعالیت  ها و 
کنش  ها را در قالب ساختار قدرت فراهم می  کند و نفوذ و 
رخنه  ی خالقانه  ی کاربران فضا در جهت از آِن خودسازی 
فضا را فراهم می  آورد. اولویت بعدی به مقوله  ی یادگیری 
به  جمعی(  خاطره  ی  و  جمعی  آگاهی  )ارتقاء  مشترک 
امری  مثابه  ی  به  عمومی  هنر  از  استفاده  پیامد  عنوان 

مقاومتی برمی  گردد. 

6. نتیجه  گیری
از  استفاده  با  و  کمی  روش  بر  تاکید  با  پژوهش  این 
انواع  تاثیرگذاری  میزان  بررسی  به  فضا،  کاربران  نظرات 
قطعا  چند  هر  پرداخت.  فضا  خالقانه  ی  مصرف  بر  هنرها 
به  می  توانست،  نیز  داده  بر  مبتنی  و  تفسیری  روش  های 
صورت عمیق  تر به الیه  ها و عوامل موثر بر بروز این مقوله 
بپردازد. یافته  های پژوهش، ضمن تبیین تاثیرگذاری هنر 
عمومی بر مصرف خالقانه  ی فضا، به طراحان شهری کمک 
می  کند تا در روند طراحی محیط، به مقوله  ی هنر عمومی 
و بسترسازی برای بروز برخی از انواع آن توجه ویژه داشته 
باشند و یا با طراحی انعطاف  پذیِر فضا که خود به صورت 
غیر برنامه  ریزی شده می  تواند بستر فعالیت  های خالقانه و 
هنری باشد، در خدمت کاربران فضا برای تجربه  ی فضای 
و  متفاوت  به شیوه  ی  فضا  امکان مصرف  و  باشند  زیسته   
خالق را برای کاربران فراهم آورند. در نهایت در این بخش 

توصیه  هایی نیز ارائه شده است.
- از آن جا که فضای زندگی روزمره، بستر ارتباط صاحبان 
قدرت با هدف تصرف فضا و ساختاربخشی؛ و مردم با هدف 

تحقق امر زیسته از طریق رویکرد مقاومتی است. به   نظر 
می  رسد امکان امر مقاومتی به   شیوه  ی نوآور و خالق در 
گفتمان  از  متفاوت  به   شیوه  ای  فضا  کردن  مصرف  قالب 
غالب قدرت، نیازمند بسترها و الزاماتی است. برای نمونه 
اتکا به رویکرد همکارانه و ارتباطی که خود نیازمند ایجاد 
تاثیر  امر  این  در  می  تواند  است،  تعامل  و  گفتگو  فضای 
داشته باشد. در عین حال آگاهی و یادگیری غیررسمی و 
مشترک که می  تواند به   طرق متفاوت و در این جا توسط 
هنر عمومی محقق می  شود، تاثیر مطلوبی بر سوژه  بودگی 

انسان و مطالبه  گر بودن او دارد.
عنوان  به  که  خالقانه  شیوه  ی  به  فضا  مصرف  کنش   -
از  مردم  که  می  گردد  سبب  شد،  تعریف  مقاومتی  امری 
و  نمایند  آن خود  از  را  فضا  و عمل خود،  رفتارها  طریق 
دست به شخصی  سازی فضا زده و بنابراین هویت خود را 
طلب نمایند. بنابراین قابلیت  های فضا برای بروز انواع هنر 
داشته  تسهیل  گر  نقشی  باید  که  طراح  نگاه  )در  عمومی 
شهروندان  وجود  و  -پرورش  عالیه  سطح  در  یا  و  باشد( 
مطالبه  گر- فضای زندگی روزمره را به   عرصه  ای از آن مردم 

و قابل مصرف به  شیوه  ی آن ها می  کند.
انواع  مقایسه  ی  تعاملی:  و  پویا  عمومی  انواع  بر  تاکید   -
هنرهای عمومی در فضا نشان می  دهد که هنر عمومی از 
نوع پویا و تعاملی که به ارتباط بیش تر افراد با هم و ارتباط 
فرد با محیط می  شود، ضمن ایجاد بستر گفتمان و ارتباط، 
به یادگیری از طریق تعامل، منجر شده و فرد را در مقام 

عامل و فاعل قرار می  دهد.
- در کنار عوامل بیان شده، باید بستر فضایی از کیفیت  های 
محیطی مناسبی برخوردار باشد. در واقع برای بروز فعالیت 
و عمل غیرضروری، حدی از کیفیات و قابلیت  های محیطی 
الزم است. از میان طیف متعدد کیفیات محیطی، کیفیاتی 
فراهم  را  آن ها  مشارکت  و  گروه  ها  همه  بستر حضور  که 
می  آورند و هم چنین فضا را سرزنده و پویا، واجد معنا و 

زیبایی می  نمایند، موثر و تاثیرگذار هستند.

پی نوشت
1. Public Art
2. Public Involvement Participation
3. On the Process 
4. Relational Art
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