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  چکیده

 ا سوانح طبیعیبا توجه به باال بودن فرسودگی بافت موجود در کشورهای در حال توسعه، حفظ سالمت شهرها در مواجهه ب    

 ای ویههه و گردیده که حفظ سالمت جامعه به مرحلهه در تعیین سرنوشت اجتماعی نقش حیاتی ایفا می نماید. این امر موجب

ه را قلهب پراهمیت در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهری راهبردی بدل شود . به گونه ای که میتهوان حفهظ سهالمت جامعه

روی  فرآیند تاب آوری محسوب نمود. در این پهوهش نخست شدت اهمیت امنیت و احساس امنیت و تاثیرگهااری محهیب بهر

زد و سم می پهرداد مورد بررسی قرار میگیرد .سپس این پهوهش به بیان تفاوت سیر اندیشه در دوران مدرنیسم و پسامدرنیافرا

اکیهد تفراد مورد ابرتری امر محسوس بر معقول را تثبیت میکند ، و آنگاه میزان تاثیر گااری هریک بر عکس العمل ناخودآگاه 

ر ااری محهیب بهپس از تبیین برتری محسوسات نسبت به معقوالت با توجه به تاثیر گهواقع میگردد. که نهایتا در این پهوهش 

، نقهش هنرهمگهانی در حفهظ سهالمت  شههری منظر های مؤلفه اساس بر امنیت احساس سنجش های شاخصروی افراد و 

ین حمردم در  ر بازخوردجامعه در زمان سانحه را مورد سنجش قرار میدهد. هدف این پهوهش بیان تاثیر گااری هنر همگانی ب

 وقوع سانحه میباشد .

 

 

ی طبیعی، هنرهمگانی.ایمنی،  مدرنیسم، پسامدرنیسم، مخاطرهکلیدی: واژگان
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 مقدمه :

در دهه گاشته با گار از دانش مدرنیسم به پسامدرنیسم ، اندیشه کانت و سایرین رو به افول قدم نهاد ، لاا سرشت رادیکال و 

نمایان شد. در قرون اخیر فلسفه و با مدرن (  –) پیشامدرن امدرن در مقایسه با اندیشه دو دوره پیش شالوده شکن اندیشه پس

نگاهی جامع تر کلیه حوزه های تمدن بشری دست خوش چنان تحوالت عظیم و سریعی گردیده اند که در طول تاریخ نظیری برای 

ن برتری امر محسوس  نسبت به معقول را رقم زد ، که این امر موجب توان یافت. گار از عصر مدرنیسم به پسامدرنیسم بیاآن نمی

گردید عوامل بسزایی که تاثیر گاار بر حواس پنچ گانه هستند مورد بازنگری قرار گیرند و تعامل و ارتباط آنها با مولفه های دیگر در 

بررسی قرار میگیرد صرفا تاثیرات گار از مدرنیسم  سایه قلمروهای علمی مورد بحث و نقد قرار گیرد .لاا آنچه در این پهوهش مورد 

ی علمی طراحی شهری میباشد. به پسامدرنیسم در حیطه  

ی مردم میباشد همواره آنچه در حیطه علمی طراحی شهری از نظر بیان احساس بیش از سایر مباحث مدنظر و تاثیر گاار بر عامه

از هنر است ، که نصیب گروه خاصی از شهروندان در هنر معاصر نبوده و  ی مشخصیهنر همگانی گونهامر بدیع هنر همگانیست . 

 مکانش در فضای باز شهری میباشد و در رابطه ی تنگاتنگی با شهر میباشد . 

از سوی دیگر با توجه به این امر که جهان نسبت به آنچه سابقاً و پیش از این بوده مخاطره انگیزترشده است.)1(   و احساس امنیت 

گاه شاخصی را به خود اختصاص داده است . در این پهوهش به توصیف و تحلیل احساس امنیت و هنر همگانی پرداخته و با جای

سنجش نظری تاثیرگااری امر محسوس بر معقول  ، به تبیین جایگاه و بیان تاثیرگااری هنرهمگانی بر ادراک ما از احساس امنیت 
 بر منظر شهری در زمان سانحه پرداخته میشود . 

 چارچوب نظری: 

 امنیت/ احساس امنیت:

 راب، هراس،، اضطدید، آسیبامنیت در لغت به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است و همچنین موضوعاتی چون، رهایی از خطر، ته

 (2)اطمینان، آسایش، اعتماد، تامین، ضمانت، را در بر میگیرد.

 اساسی نیازهای مهمترین از یکی عنوان به نظران صاحب و اندیشمندان طرف از امنیت امروزه شده، ارایه تعاریف به توجه با رو این از

 بهرتبه دوم را نیانسا نیازهای مراتب سلسله پیشنهادی هرم در مازلو چنانچه .میشود مطرح انسانی اجتماعات و شهرها در انسان

 مورد(  1ول)شمارهجد در که اند داشته اشاره موضوع این به متفاوت های شکل به نیز محققان سایر البته .دهد می اختصاص امنیت

 .است گرفته قرار اشاره
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 مازلو نظریه پرداز

(1987) 

 استیلی

(1973) 

 کنتریل

(1965) 

 لگتون

(1959) 

 جهت و گرایش ها در جامعه امنیت و نظم تماس اجتماعی ایمنی و امنیت های انسانیرتبه دوم نیاز

 ی و امنیت در نظرات مختلف جایگاه ایمن -(1جدول)

 (1384،72)عباس زادگان، مصطفی، 

 سنجش مهم ایه شاخص از و کیفیت اصلی معیارهای از یکی عنوان به امنیت همواره شهری، پهوهشهای و مطالعات در اساس براین

 (4). است گرفته قرار نظران صاحب توجه مورد شهری زندگی کیفیت

 اصلی عامل و ودهب برخوردار انسانی زیستی الگوهای تکامل و گیری شکل در اساسی نقشی و گاار اثر جایگاهی از امنیت مجموع در

 در آغاز، فرد از )امنیت ( موضوع این .باشد می بشری حیات تاریخ طول رد ها انسان یکجانشینی و اجتماعی جمعی، زندگی پیدایش

 محیب در فرد و شده نتأمی شهری فضاهای در ایمنی امن، شهر در .یشودم ختم الملل بین نظام نهایت در و جامعه خانواده، به ادامه

 (5)کند.  می حس خوبی به را خطر وجود فقدان و خاطر امنیت احساس

 :احساس امنیت 

 رفتاری و محیطی ینیع پارامترهای که ست( اعینی )  بعد یکی .گرفت نظر در باید را هم از متمایز بعد دو امنیت، تعیین مفهوم در

 نیز بعد دو هر لبتها .شود می درک جمع از امنیت احساس اساس بر که باشد می(  ذهنی)  بعد دیگری و گیرد می قرار ارزیابی مورد

 توأمان عمومی امنیت ایجاد در را دو هر به توجه ضرورت موضوع این که گاارند برجای منفی یا مثبت تأثیرات یکدیگر بر توانند می

 در امنیت حساسا سطح ارتقاء در شهری منظر های مؤلفه نقش بررسی ماکور اشاره به توجه با همچنین .دهد می قرار تأکید مورد

 انسان مت جسمانیسال به بیشتر ایمنی که کرد جستجو مقوله این در توان می زنی را امنیت با ایمنی تفاوت شهری عمومی فضاهای

 امنیت و ملموس لمسای واقع در .اندازد خطر به را انسان فیزکیی سالمت تواند می که گردد می اطالق تهدیدهایی از جلوگیری و

 حس ایجاد باعث چیزی چه که باشیم این دنبال به دبای .دارد روانی و ذهنی جنبه بیشتر امنیت که حالی در .میشود شامل را بیرونی

 (6)کرد. تقویت را آن توان می چگونه و شود می جامعه در امنیت

 ادراک از پس و شده حاصل محیب فعال مؤلفه های از که میشود  قلمداد درونی آسایش و آرامش احساس نوعی امنیت اساس این بر

 به عبارتی محیطی بشرای در انسان قرارگیری از نیز ( امنیت ) احساس  .می آورد ودوج به را بودن امان در احساس ای گونه ذهنی

 لاا .میشود زمتمای دیگر اجتماعی -فرهنگی ساختار با خاص فرهنگی و شهری ساختار از که میشود حاصل ( روانی )ادراک نوعی

 (7)است.  کیادرا سطوح و برداشت نوع دیگر یسو از و محیطی شرایب به وابسته روانشناختی لحاظ از امنیت احساس گیری شکل

 سوانح طبیعی )زلزله( : 

برخی این موضوع را طرح میکنند که جهان نسبت به آنچه سابقاً و پیش از این بوده مخاطره انگیزترشده است. اما به هر حال دوران 

ما در جهانی زندگی میکنیم که   (23)رده است.و زمان ما خطرناک تر از گاشته نیست ، بلکه تعادل بین مخاطرات و خطرات تغییر ک

در طول تاریخ ، شهرها به عنوان عظیم ترین و پیچیده ترین ساخته درست بشر، اوج و فرود و تحول شگرفی را داشته و به حیات 
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انچه حائز اهمیت است اما  (24)خود ادامه داده اند و برخی نیز در برابر حوادث طبیعی تاب نیاورده و از صحنه تاریخ پاک شده اند. 

زمانی که رویداد و فاجعه ای رخ داده و در حال گسترش است ، اغلب پیشنهادات مقامات مسئول ، تخلیه محل خطر و رفتن به 

 (25)محل امن تر است هرچند مردم همیشه به این دستور توجه نمیکنند.

اد فاجعه مردم دچار تشویش و سردرگمی شده و قابلیت عدم توجه این دستور امری دور از ذهن نمیباشد. چرا که در زمان رخ د

تفکر خود را از دست میدهند. حال این امر که خوانایی محیب در زمان بروز زلزله از شدت آسیب دیدگی سالمت جامعه می کاهد 

 حائز اهمیت می گردد . 

 هنرهمگانی : 

باز شهری  ی مشخصی از هنر است ، که نصیب گروه خاصی از شهروندان در هنر معاصر نبوده و مکانش در فضایهنر عمومی گونه

ناهای ببه صورت  نوز وظیفه هنر چههمچنین آرگان در مورد روابب تنگاتنگ بین هنر و شهر بیان می دارد که ه  (8)میباشد. 

یست ، بلکه از نهنرعمومی مفهوم جدیدی  (9)یادمانی و چه به صورت اشیا متحرک ، اصطالح بافت محیب زندگی مدرن میباشد. 

نر همچنین ه، این زمان های دور وجود داشته است ،این هنر و سنت هایش ریشه تاریخی در فرهنگ های ادوار مختلف داشته اند

فی علی از طر (10)قدرت های سیاسی ماهبی و اقتصادی مرتبب بوده و استفاده و عملکردش با گاشت زمان تغییر کرده است. با 

 رد.کجمع بندی  کل زیرالحسابی بیان می دارد با مرور تاریخی و تحلیلی میتوان سیر تحول هنر عمومی را در غالب نموداری در ش

 

 .م1990وم هنر عمومی معاصر از ابتدای شکل گیری تاتغییر پارادایم آن در آغاز دهه (، سیرتحول و تکامل مفه1نمودار )
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شهری با شاخصه های ارزیابی هنر  منظر های مؤلفه اساس بر امنیت احساس سنجش های بررسی شاخص

 عمومی :

 منظر گیری شکل در ( )فرمو لیت(( ،)فعا )ادراک بعد سه که موضوع این همچنین و شهری منظر بودن ذهنی-عینی به توجه با

 شهری منظر سنجش معیارهای هایی جهت عنوان شاخص پهوهش این در شده انجام مطالعات اساس بر دارند؛ دخالت مطلوب)زیبا(

حدوده های ممیزان احساس امنیت در  سنجش امکان آنها از گیری بهره با که است آمده و زیبا بدست  بخش آرامش ، مطلوب

ابی هنر اخص های ارزیدر ذیل به بیان  نمونه ای از این معیارهای احساس امنیت می پردازیم و با ش (11)ست، شهری قابل انجام ا

 عمومی در مکان می سنجیم :

 معیارهای سنجش امنیت :

 متناسب بودن خصوصیات بصری منظر با عملکرد و معنی محیب   سازگاری : .1

 یت در محیب اثربخشی: وجود مناظرمتناسب با عملکرد و نوع فعال .2

 روشنی و وضوح: تصویری روشن از فضا در ذهن هر ناظر  .3

 وجود نشانه : وجود عناصر شاخص منظر و نشانه برای شناسایی محیب  .4

 انطباق فرم با عملکرد: سهولت خوانش فضا در انطباق فرم و عملکرد  .5

 ابعاد و مقیاس: رعایت و توجه به مقیاس انسانی  .6

 در فضا  رنگ: وجود رنگهای آرامش بخش  .7

 (12)رامسار شاخصه های ارزشیابی هنر عمومی در مکان را به صورت ذیل ارائه میدهد : 

 شاخص ها پارامترهای ارزیابی 

 تمایز ،موجودیت مستقل،تمامیت،استقالل از زمینه هویت 

 رنگ،شکل،مقیاس،فرم،مصالح ساختار

نه، بت داشتن با زمیعملکردی بودن ، مفید بودن ،قابل شناسایی بودن ، مناس معنا 

 یکپارچه بودن 

 ( شاخصه های ارزشیابی هنر عمومی در مکان 2جدول)

 یباشند .رتبب مملاا بنا بر آنچه گفته شد میتوان بیان داشت شاخص های سنجش امنیت با پارامترهای  ارزیابی هنر عمومی 

 شاخص های سنجش احساس امنیت  پارامتر های ارزیابی هنر عمومی 

 سازندگی یتهو-معنا

 اثر بخشی  معنا

 روشنی و وضوح  ساختار 

 وجود نشانه معنا 

 انطباق فرم با عملکرد  معنا

 ابعاد و مقیاس  ساختار

 رنگ ساختار 

 ( منبع : نگارنده3جدول )
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 سنجش تاثیر گااری محسوسات و معقوالت :

ا ت که عقل رر آن اسگروهی از طالبان معرفت را عقیده باز جمله مباحث پر ماجرا در تاریخ معارف بشری بحث عقل و دل است ، 

فت رابن عربی مع  به حریم معرفت حقیقی راهی نیست و تنها ابزار الزم دل است ، پس تالش معرفتی باید تالشی قلبی باشد .

و االب است . طیا را حقیقی را رویت اشیا میداند و طبق حدیث نبوی که : ) رب ارنا االشیاء کما هی ( رویت و شهود حقیقت اش

  ( 13)بیان می دارد این امر کار دل است و از عهده عقل خارج است . 

ارادایم ما پ 3وان از ایع بتروی هم رفته میتوان تاریخ اندیشه در مغرب زمین را را به سه دوره بسیار بزرگ تقسیم کرد . شاید به ش

خش جامعه شناسی و انسان بدوره طولی یا تاریخی در  3در نتیجه میتوان با در آمیختن قبل از مدرن ، مدرن و پسا مدرن نام برد . 

موضوع  وجه به اهمیتتدوره به ژرفای سرشت ناهمسانی و برتری امر محسوس بر معقول پی برد . لاا با  3شناسی و مقایسه ی این 

 . در جهش از عصر مدرن به پسامدرن به بیان دو دوره ی آخر بسنده میکنیم

 ویهگی های اندیشه مدرن :

 ت مصادف بار حقیقدگفته میشود که پس از قرون وسطی عصر مدرن فرا رسید اما این اشاره بسیار کلی و نارساست، دوران مدرن 

ان شناسی دوران تکمیل شده است . بدیعی است انس 19آغاز و در سده  16زایش جهان فکری و شناختی و عینی بود که از سده 

ز این انجر شده . ا آن مثر از معرفت شناسی آن به پدیداری ) سوژه آگاه ( و قاعل شدن به آزادی انسان و آگاهی توام بمدرن متا

وجه میکند ید و تمنظر اندیشه مدرن بر خود مختاری و فعالیت و آسودگی انسان به مثابه موجودی خودشناس و جهان شناس تاک

ی ه حکم ذوقکنم بلک نمیخواهم قواعد و قرارداد های زیبایی را به شکل ابهکتیو تعییناز همین رو کانت بیان میدارد من  (14).

ن پرنیکی ( معروف شد ایلاا آنچه از زمان انتشار نقد عقل محض به ) انقالب کو( 15)سوبهکتیو در مورد زیبایی را به بحث میگاارم

م یق همین حکاز طر را سوژه است که داوری و حکم میکند وبود که کانون توجه فلسفه را از ابهه به سوژه تبدیل می کند . زی

 سوبهکتیو با اعتبار کلی است که زیبایی شناخته میشود . 

ورا ) هیچ دالمیراند ن پیکواین نگاه ابتدا متاثر از بینش اومانیستی پس از رونسانس بود که در این بینش از دید افراد بسیاری چو

که  یان میدارد : از آنجاالزام اندیشه مدرن در زمینه ی فردگرایی یا فرد محوری ب(  16)نبود.( چیز شگفت آور تر از معجزه انسان 

با  و میتواند یستادهانسان از عقلی منفصل و مستقل برخوردار است و اکنون با امکان سلطه بر طبیعت بر فراز جهان و طبیعت ا

ن شناسی میتوان بنای فردگرایی هستی شناختی مربوط به بحث انساچنانکه از م(  17)قوانین موانع را از پیش روی بردارد . 

عطوف به مجنبنده و  ، خود استخراج کرد ، هابز ، الک ، بیکن و سایر تجربه گرایان لیبرال جهان ، انسان و جامعه را قائم به ذات

 ( 18)خود تفسیر کردند .

 ویهگی های اندیشه پسامدرن : 

ه های روان شناختی و فلسفی بیشتر به جانب اجزا / مولفه های ساختار کل گرایش دارند ، بی آنکه امروزه در جوامع پسامدرن نظری

، پسا مدرنیسم به محور  )D.robinns(به باور درونی رابینز  (19)را مد نظر داشته باشیم . )holism(سرشت ماهوی کل گرایی 
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اهمیت این نگره تا ( 20)ور عمودی سلسله مرتبب پدیده ها میسازد . افقی ارتباط به صداهای برابر توجه دارد و آن را جانشین مح

از سوی دیگر  (21)حدی است که رولند رابرتسون ، پسامدرن را به معنای ) وضع جدید مرتبب به امور دنیای ما خطاب کرده است.( 

ن مدرن و پیشامدرن نشان دادیم ، قزلسفلی نیز در حیطه معرفت شناختی بیان میدارد ، چنانکه در مواضع معرفت شناسی دورا

دیدیم که در اندیشه پیشامدرن بر عقل کلی و استدالل قیاسی در شناخت و وصول به حقیقت تاکید میکرد . در عصر مدرن با 

ه عقالنی ، فهم و ادراک از این منظر ممکن شد ، اما به طور کلی در مواجهه پسامدرنی اگر نگویی با توجه به اینک -رویکرد تجربی

معرفت شخصی شهودی است و بر دیدگاهی بودن واقعیت و منظر انگاری متناسب به آن تاکید میشود اساسا شاهد ناممکن پنداری 

معرفت شناسی هستیم . از همین سو پایرش عدم قطعیت در فرآیند شناخت ، دیدگاهی بودن واقعیت و باور به عدم وجود جوهر 

یه هایی است که میتوان برای نظریه های شناخت شناسانه ای که در نیمه دوم قرن بیستم علمی ثابت ، مهمترین ساختار یا بن ما

در اکثر پارادایم های مدرن از جمله نقد معرفت  ( 14)رواج پیدا کردند و با صفت پسامدرن نیز شهرت یافتند ، در نظر گرفت . 

بود ، به این دلیل که انسان در مرکز عقل گرایی و سوژه شناختی ،غایت شناختی و انسان شناختی اساسا انسان در مرکز توجهات 

تجربی قرار داشت ، ایده ) انسان در مرکز عالم ( مدرنیته ، با آثار متفکران پارادایم پسامدرن  -آگاه در حوزه معرفت علمی

این جریان  پساساختگرا به رادیکالمیشل فوکو در چهارچوب مفاهیم انتقادی  پاشید : ژاک الکان ، ژیل دالوز ، لیو تار ، دریدا وفرو 

( به تاسی از نیچه ایده ) 1970وارد شدند ، در راس این متفکران اثار میشل فوکو قرار دارد . میشل فوکو در کتاب کلمات و اشیا )

نسان به زمانی فرایند فروپاشی ا( 22)پایان انسان ( را اعالم کرد و طبق آن شاهد حاف فاعل شناسا از صحنه اجتماعی و علم شدیم. 

بازمیگردد که در سایه ی آرای مارکس ، فروید و نیچه ، سنت اصالت ذهن ) سوژه ( و یا خود مورد تردید قرار گرفت . برای مثال 

مارکس و فروید نشان دادند خود متکی بر مرکزیت و محوریت نیست و حاصل یا ناظر بر شرایب ویهگی ها و ساختار هایی است که 

 (14)است . بر او حاکم شده

د و نیچه ا نقد فرویمدرن بلاا با گاز از  سنت اصالت ذهن ) سوژه ( که در دوران مدرن اولین بار توسب کانت بیان گردید و در پسا

حال  ل در دورانر معقوبمورد تردید و حاف قرار گرفت و آنچه بیان شد ،  با گار از سوژه به ابهه میتوان به برتری امر محسوس 

بوده ایم  ره شاهد اینآوریم : هموام( اشاره داشت . برای پی بردن به فحوای کالم آنچه گفته شد مثالی از بعد غریزه می)پسامدرنیس

مله واضح جر این که در پی برخورد دست با یک جسم داغ به صورت ناخودآگاه و غریزی دست خود را سریع کشیده ایم ، آنچه د

ه مصداق شمرد کب دریافت حس المسه است. از همین رو موارد بسیاری را میتوان براست عدم تفکر و بازخورد غریزی در جوا

 د است .بازخور لحاظ بیان میداریم در زمانی که زمان تعقل نیست احساس حکم اجبار ی باال را داشته باشند از همینجمله

 نتیجه گیری :

نسانی مطرح اهای اساسی انسان در شهر و اجتماعات نیاز امنیت از طرف اندیشمندان و صاحب نظران به عنوان یکی از مهمترین

رد . از ر میگیمیشود ، که به عنوان یک معیار اصلی کیفیتی و از شاخص های مهم سنجش کیفیت زندگی شهری مورد توجه قرا

حساس آرامش انوعی شود ، که بعد ذهنی سوی دیگر در تعیین مفهوم امنیت دو بعد متمایز از هم عینی و ذهنی در نظر گرفته می

حاظ ت از لو آسایش درونی قلمداد شده که از مولفه های فعال محیب حاصل میشود و از همین رو شکل گیری احساس امنی

 روانشناختی وابسته به شرایب محیطی و از سوی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی است . 
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ین بوده مخاطره انگیزتر شده و اغلب پیشنهادات مقامات مسئول تخلیه با توجه به این امر که جهان نسبت به آنچه سابقا و پیش از ا

محل خطر و رفتن به محل امن تر است که با توجه به تشویش و و سردرگمی مردم در زمان زلزله مورد توجه قرار نمیگیرد، 

 خوانایی محیب در زمان بروز زلزله امری حائز اهمیت است .

ا جهت ش بسزایی رواند نقدر فضای باز شهری بوده و همواره بر خوانایی محیب اثر گاار است میتلاا این امر که هنرهمگانی مکانش 

 ارتقا خوانایی محیب ایفا نماید.

ر ظر قراناز همین سو شاخص های احساس امنیت بر اساس مولفه های منظر شهری با شاخص های ارزیابی هنر همگانی مد 

 ین دو واقع میگردد.گیرد که در نهایت به بیان ارتباط امی

ائم به ذات قجامعه را  نسان وابا گار از اندیشه مدرن متاثر از بینش اومانیستی و انقالب کوپرنیکی که تجربه گرایان لیبرال جهان ، 

ب وکو در کتافمیشل  خود جنبنده و معطوف به خود تفسیر کردند که با آثار متفکران پارادایم پسامدرن فروپاشید، از همین رو

که با  تماعی شدیمحنه اجلمات و اشیا به تاسی از نیچه ، ایده پایان انسان را اعالم کرد و طبق آن شاهد حاف فاعل شناسا از صک

ورد مید و نیچه قد فروگار از سنت اصالت ذهن )سوژه( که در دوران مدرن اولین بار توسب کانت بیان گردید و در پسا مدرن با ن

س بر ی امر محسوه برتربنچه بیان شد یا گار از اندیشه مدرن به پسامدرن )ابهه به سوژه( ، میتوان تردید و حاف قرار گرفت و آ

 معقول در دوران حال )پسامدرنیسم( اشاره داشت.

تشویش  ه دور ازانه بگلاا با توجه به آنچه بیان گردید هنر همگانی در زمان سانحه با تاثیر گااری بر حواس پنج 

 د .خورد غریزی ما اثر گاار بوده و ما را به سوی مکانی ایمن رهنمون میسازو سردرگرمی بر باز

  ی نماید. می جدیدی را نیز در تکامل مفهوم هنرهمگانی معاصر به شکل ذیل ایجاد از سوی دیگر این امر نقطه
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