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 چكیده 

. توجه نشده است نهیریفرهنگ د نیبه ا دیو شا دیطور که با آن رسد، یبه نظر م رانیبا توجه به تمدن کهن و چند هزار ساله کشور ا

 نیتر و مناسب نیتر از ارزان یکی ستیصنعت تور نیهمچن. شهر و کشور باشند تیمعرف شخص توانند یم رانیا یو مراسم باستان ادیاع

نورپردازی . ها مورد توجه قرار گرفته است از کشور یاریموضوع در بس نیکشور است که امروزه ا یتوان اقتصاد ردنباال ب یراهکارها برا

 ییکشور ها. کند یم فایا ییجذب گردشگر نقش به سزا نیهای شهر و همچن های دیداری و نمایان کردن زیبایی در افزایش جذابیت

 یهاجشن. گردشگر را به خود جذب کنند ها ونیلیاند ساالنه م توانسته ینور پرداز یها والیفست یهمچون فرانسه و هند با برگزار

در این مقاله با استفاده . ستندموضوع را دارا ه نیانتخاب ا یبرا ییباال لیپتانس یهمچون جشن سده و چهارشنبه سور رانیا یباستان

  .شود حیموضوع تشر نیا تیطراحانه اهم و تر قیدق یسعی بر آن شده است تا با نگاه یلیتحلـ  یفیاز روش توص

  

 .یشهر یابیبازار ،یگردشگر ،ی، نورپرداز یباستان ادیاع: كلیدی گانواژ
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 مقدمه 

 ی و در همه ها لیا -ها  ها، قوم ملت ی ها تا به امروز، همه زمان نیتر ع است، از کهنجوام ی همه یفرهنگ یها یژگیاز و دیجشن و ع یبرگزاربه 

 ن،یمروزا یها ها و جشنواره تا جشن ،ییابتدا یها ها و قوم جامعه یها ها و پتالچ جشن نیتر از کهن. رندیگ یاز سال را جشن م ییروزها ها، نیسرزم

 نیدر ا. است نیادیبن یها و نقش ها یژگیروزانه از و یشغل یو برنامه ها یجد یسپردن کارها یه فراموشب زیغذا دادن و ن ،ییسور، گردهما ،یشادمان

بزرگ در  یها هیسرما نیشتر از ایب ییآنکه با آشنا دیبه ام. میپرداز یاند، م باستان که بر اثر مرور زمان رنگ باخته رانیآتش در ا یها مقاله به رشته جشن

مورد توجه قرار  اریبس یخاک ی کره نیا یدر تمام یامروزه صنعت گردشکر میدان یهمانطور که م. استفاده شود ینعت گردشگرباال بردن ص یراستا

تر هستند که بتوانند  موفق ییکشورها انین میدر ا. دهد یها  ارائه م به آن یباالتر بردن آمار گردشگران خود خدمات متفاوت یگرفته است و هر کشور برا

که در ـ کشورمان  ی کننده زیبر نقاط متما دیبا تاک میتوان یراستا ما م نیدر ا. به گردشگران عرضه کنند یمتنوع تر ی تر و برنامه امکانات خاص خدمات و

و آتش بنا  نور ی هیکه بر پا ادیاع نیبر ا دیو با تأک میکشورمان بهره بر یباال لیو پتانس یاز فرهنگ غن ـ آداب و رسوم و فرهنگ است یهر کشور

 رانیشهرها در ا یابیدر بازار ینقش اساس ،یموضوع عالوه بر ارتقاء گردشگر نیتوجه به ا. میعرضه دار انیکرده و به جهان یها را باززنده ساز اند، آن شده

 .خواهد داشت

 یچارچوب نظر - 

 یباستان ادیاع - - 

 :کرد یبه چند دسته رده بند توان یم -یگریمانند هر جامعه و کشور د -رانیرا در ا ها نییو آ ها جشن

 ؛یو فصل یا و اسطوره یباستان یها نییجشن ها و آ( الف

 ؛یو مذهب ینید(  ب

 ؛یحکومت ،یهنیم ،یمل( پ

 (.11, 1331 ینیروح االم) یخانوادگ( ت

 یها مانده از رشته جشن یباق یها نکه جش(یچهارشنبه سور)یرواج داشت، سده و سور زیکه بعد از اسالم ن یمقاله به دو جشن باستان نیدر ا

 ،یانسان ی¬و جامعه طیمح انیو ظلمت در م یکیزدودن تار یبرا نیبوده به طور نماد یجشن ها حرکت نیکه هدف از ا ؛شودپرداخته می آتش هستند 

 . گذاشت یم یمردم آن روزگار بر جا یجمع ی¬هیبر روح یمطلوب راتیتاث یاز نظر روح شک یکه ب یقاتفا

 سده نجش

زمستان و در  انهیاست که درم انیرانیا یمل یها از جشن یکیجشن سده . آتش، جشن سده است یها جشن نیتر تیو با اهم نیتر شکوه با

 : سیبو یمر ی به گفته. شود یروز بهمن ماه برگزار م نیدهم

ها  جشن گرم کردن آب نیشود و از اهداف ا رومندیدوباره نرا مدد دهند، تا  دیرا عقب زده، خورش یکیسرما و تار یروهایاست؛ ن نیاز آن ا تین"

که  داند یم انیرا زرتشت یسنت باستان نیا یقیمالک حق یو. آور خود بفشارد را در چنگال مرگ ایها را منجمد کند و دن نتواند آب خبندانی ویبود، تا د

جشن )جشن سده  یقیشک، وارث حق یکه ب دارد ینداشته و اظهار م ینظر نیامروز چن رانیکهن در ا یها و جشن ها نییدر کتاب آ ینیاالم روح

با توجه . رود یفراتر م یو زردشت یهودیو  یحیاسالم و مس انتیاز د اشنهیشیپ ،یچرا که از نظر زمان. اندانیرانیا ی،  نوروز و مهرگان، همه(آتش شیدایپ

 نیآمده است که ا هیبه نقل از اثار الباق رانیچند در فرهنگ ا یشاهنامه در کتاب جستاردر  یبدان اشاره شد، فردوس تر شیکه در پ ایهیبه وجه تسم

 (.1331بهار ) "است دهیبابکان منسوب گرد ریشدن آن به زمان اردش یدر آمده و رسم یرسم هایدیبابکان در عداد ع ریها تنها از دوره اردش جشن

 :سدینو یم "نوروز نامه"در کتاب  امیعمر خ میحک

 

 

 

 یجشن به دست فراموش نیآوردند، بعد از آن به امروز، زمان ا یو توران به جا رانیعهد در ا کیسال تا به امروز جشن سده را پادشاهان ن هر

 .داشتند یرا برپا م یجشن باستان نیا انیسپرده شد و فقط زرتشت

 .قرار داد یررسمورد ب یو اسطوره ا یعدد ،یعیطب ،ینیاز چند منظر د توان یسده را م جشن

 یعیطب جنبه

زمستان بزرگ که تابستان، هفت ماه  یگریتابستان بزرگ و د یکیدر روزگاران کهن، سال دو فصل داشته است،  میدان یچنانکه م ،یعیطب دید از

 انیرانیا د،ش یم یز از زمستان بزرگ سپرچون سد رو ندیگو. است دهیکش یاسفند به درازا م انیمهر و زمستان پنج ماه از آبان تا پا انیتا پا نیو از فرورد

است، توان و  منیو سکون که از کردار اهر ینابسامان یدهیپد نیشده و ا یکردند، چون بر آن بودند که اوج و شدت سرما سپر یجشن سده را برپا م

 دنیفراهم آورده و با فرا رس زمیخاشاک و هبزرگ از خار وخس و  یپس همگان در دشت و صحرا گرد آمده و تل. است یرو به زوال و کاست شیروین

 یها بازمانده ،ییجلوه گاه و فروغ اهورا نیو معتقد بودند که ا کردند یآتش ترنم م یژهیو سرود و کردند یم یکوبیو پا یو شاد افروختند یشب م یکیتار

 (.  312, 1311 یرض) سازد یسرما را نابود م
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و اما سبب نامش چنان : کرده است  ادی "میالتفه"از آن در کتاب  حانیجشن به عدد سد هست که ابور نیانتساب ا یدرباره گرید ایهیتسم وجه

 است،سدگاه  کیروز اسفند ماه که پنجاه شبانه روز و  یروز از بهمن و س ستیب یعنی "...تا نوروز پنجاه روز و پنجاه شب ( جشن سده)است که از او 

 :دیگو یم یامغاند یمنوچهر. پنجاه شب و پنجاه روز

. غله سد روز فاصله است یدهم بهمن تا هنگام گردآور ایروز سده  یعنیروز،  نیاز ا ندیگو یاست که م ه،آنیوجه تسم یدرباره گرید یتیروا و

 یضر)به دست آورد  نتوا یجو را نم ژهیغله، و به و بهشت،یارد ستمیب یعنی ن،یفرورد ایگرم و معتدل، روز پنجاهم از نوروز  یالبته جز در نواح

1311،311.) 

 یاسطوره ا جنبه

 یبر سر راه م یبزرگ اهیهمراه بوده، مار س یبه هنگام شکار که با گروه یروز یشدادیاست که هوشنگ شاه پ نیآورده چن یکه فردوس یداستان

مار . شود یم دهیشاک اطراف آن به آتش کشو خار و خا جهد یجرقه م ،براثر اصابت سنگ بر سنگ. کند یپرتاب م شیبا شدت به سو یسنگ. ندیب

 "سده"گاه، آن جشن را  از آن. خاموش شود گاه چیآتش ه گذارند یو شاه و همراهان به گرد آتش به جشن وسرور تا شب هنگام پرداخته و نم زدیگر یم

. آتش را در ضمن احوال هوشنگ آورده است شیدایشرح جشن پ یفردوس. کنند یم شیآن، بر پا ادگارینام نهاده و هر ساله به پاس حرمت آتش و 

که مظهر مرگ و  اهیمار س. شده است ریتصو یبه روشن ان،یرانیا یو متضاد جهت فکر یدو عامل اساس ،یپر معن یاستوره نیگذشت که در ا نیهمچن

 نکته نیبه ا یاشارات فردوس. زدیگر یدر آمده و مار م ییآتش و روشنا یبه جلوه یزدای فروغ بالفاصله اما– دیآ یم دیاست پد منیگاه اهر و جلوه یستین

 ان،یرانیا یقالب فکر ،یریو اساط یداستان اتیروا یبرابر با همه منیاست، چون اهر یپر معن اریبس زد،یگر یکه مار بر اثر پرتاب سنگ کشته نشده و م

 .جهان است انیمطلقش در پا یو نابود یهنگام تباه

راست گشت جشن سده  یهمان روز که ضحاک را بگرفت و ملک بر و)...( دونیافر»: جشن سده آورده است یبرگزار در "نوروزنامه"در  زین و

آن پادشاهان  نییو هر سال تا به امروز، آ یآن روز را جشن کردند کیوازجهت فال ن دند،یبنهاد و مردمان که از جور وستم ضحاک برسته بودند، پسند

 .1آوردند یم یه جاو توران ب رانیعهد در ا کین
 

 .2«دیروز به صد رس نیشمار فرزندان آدم ابوالبشر در ا»: آمده  زیو ن دند،یبه صد رس انهیو مش یروز فرزندان مش نیبر آنند که در ا یبرخ و

 تیآن و اهم ادیقدمت ز ینشان دهنده ها نیا یو تمام شود یم افتیجشن بزرگ فراوان  نیها در باب ا ها و اسطوره و داستان اتیدست روا نیا از

. است که نقل شد یوجه انتساب جشن سده آورده اند، موارد لیکه جهت تعل ییها زهیرشته از انگ کیبه هر حال . ها بوده است دوران یآن در تمام یباال

جه به احترام و تقدس آتش، با زمستان که تو انیجهت پا یمژده و بشارت گریآمدن و کشف آتش است و د دیجشن سده پد شیدایپ یعلت اصل گمان یب

و حوادث، به مردان  ها دادیها و رو جشن ریاس زیجشن را ن نیا انیرانیاما طبق معمول، ا. است شده یبرگزار م یکوبیو پا یو شاد ز،یآم تیکنا یمراسم

 .(311, 1311 یرض)د  گذاشته ان یکرده و باق ادیباره  نیدر ا زین ییها اند و علت خود نسبت داده یو داستان یخیبزرگ تار

 جشن سده  یبرگزار

 یو امروز  یطراح یو چگونگ یزیر در برنامه تواند یجشن سده م یبرگزار یها نییازمراسم و آ یآگاه گر،ید یبه عبارت ایجشن سده،  یبرگزار

 .رساند یاریجشن به ما  نیکردن ا

-ژهیو یکه کاالها گذارد یروزمره اثر م یاست و در زندگ جیچه حد را سده و نوروز تا یها که جشن شود یمالحظه م یششم هجر یآغاز سده در

و  نیو سپر چوب ریها عبارت از شمش بچه یآنکه اسباب باز گرید. شود یم یو چراغان یبند نیفروشند و شهرها آذ یها را در بازارها م جشن نیا ی

و  کنند یشرکت م یعموم( کارناوال) یها و در جشن نهند یبر صورت م است که یوانیح یچهره نماها ایجانوران و ماسک ها  یسهیو تند روسکع

 کردند یدر آن جشن، آتش بر پا م. اند شده یجشن با ساز و بوق مجهز م نیو آشکار است که جهت استقبال از ا سازند یسده که از سفال م ژهیو یها بوق

 یهاشم رض "یطبق گفته فیتوص نیا. دیبه وجود آ ییبایز یتا در شب منظره ردندک یبسته در آسمان رها م یمواد  سوختن یپرندگان مقدار یو به پا

پرواز کند تا  واندنرساند و بت یبیبوده که به پرنده آس یا گمان با فاصله یب یسوختن یرفتن پرندگان نبوده است، چون ماده نیاز سوختن و از ب یحاک "

افراد جامعه  یو شادمان یجشن و سرزندگ نیبودن ا جیرا ینشان دهنده یباال ذکر شده است، همگمراسم که در  نیبا توجه به ا. تمام شود یسوختن

اند که  بوده دهیقع نیمردمان بر ا رایاست؛ ز یهمگان یجشن، جشن نیا. مردم است یجشن سده، تعاون و همکار اتیازمشخصات و خصوص یکی. است

در کردار و عمل، هنوز در  شهیو اند دتیعق نیا یها مانده. بود یضرور منیاهر یضعف ونابود یراب یاشتراک مساع نیا آمد یهمگان گرد م یرویچون ن

شرکت  انیاد گرید روانیو پ یمردم از مسلمانان و زرتشت ی¬است و در کرمان همه یچون کرمان باق ییاز روستاها و شهرستان ها  و شهرها یاریبس

 .   کنند یم

                                                 
 
، قیام 11،ص 1313ه طهوری،نوروزنامه ،منسوب به عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری،به کوشش علی حصوری ،ناشر کتابخان 

 .کاوه و گرفتن ضحاک را در مهرگان نیز آورده اند
2
 .121،ص1313زین االخبار ،تالیف عبدالحی بن ضحاک بن محمود گردیزی،به تصحیح عبدالحی حبیبی ،نشر دنیای کتاب، 
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 یجشن سده و جشن سور ران،یمهم آتش در ا یها از جمله جشن. آتش بود، اشاره شد یها که جشن ران،یا یاه رشته از جشن کیابتدا به  در

از سنن  ییها زهیبه اعتقادات عامه با آم شود یداشته و مربوط م یجنبه مل شتریدو جشن نخست ب. باشد یم ورگانیو آذرگان و شهر( یچهارشنبه سور)

قرار گرفته شد و در  یجشن سده مورد بررس. رفته است یو به فراموش ستیمعمول ن گریداشته و امروزه د ینید یبهجن شتریب ریاما دو جشن اخ- ،ینید

 .میپرداز یم یجشن سور حیادامه به توض
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 ( یچهارشنبه سور)یسور جشن

 یب بهیارواح پاک و ط ای ها یشفرو یدرباره یو با مراسم شد یروز سال برگزار م 313شدن  یشب پنجه، پس از سپر نیدر نخست یسور جشن

 .  1تازه است یها یجشن کهن، از امور و نامگذار نیبه ا یمعتقد است که اطالق چهارشنبه سور" یهاشم رض"اشاره شود که  دیالبته با. ارتباط نبود

ماه  یاز روزها کیدر آن زمان هر. ستیاز اسالم ن شیکهن پ یها از رسم  یگمان چهارشنبه سور یب: دارد یاظهار م "ینیمحمود روح االم "اما و

 :سدینو یباره م نیاستاد پور داوود در ا. هفته را یبود ،نه روزها یرا نام

چهارشنبه سال، پس  نیبه شب آخر یآتش افروز نیکه افتادن ا ستیشک ن)...(است  نیرید یها نیینوروز از آ یشانیدر پ انیرانیا یآتش افروز"

و  محاسنجا حظ در ال. است یاالربعاء نزد عرب ها روز شوم و نحس ومی ایروز چهارشنبه )...(نداشتند نهیشنبه و آد انیرانیچه ا. از اسالم رسم شده است

 شیچهارشنبه انداختند تا پ نیسال خود را به شب آخر انیپا یآتش افروز نییآ انیرانیاست که ا نیا. ضنک و نحس ومیو االربعاء :االضداد آورده

 (.33:1313پور، میابراه) چون چهارشنبه بر کنار ماند یدیروز پل بیاز آسسال نو  یآمدها

 :دارد یگونه خاطر نشان م نیسوم، که ا یمورخ سده ی، ابوجعفر نرشح"بخارا خیتار "با استناد بهو  "یهاشم رض"با توجه به استنادات به 

جشن، در دوران قبل ار  نیا .2برقرار بوده است "یجشن سور"بخش به نام  نیچهارم، ا یسده یانهیم ،یدر زمان منصور بن نوح از شاهان سامان 

و  میتقوآنچه مسلم است آنکه چهارشنبه نبوده، چون در . سال، چه وقت بوده است انیدر پا یجشن سور یاما هنگام اجرا. است شده یبرگزار م زیاسالم ن

اما چون (. 113, 1311 یرض) شد ینداشته و چنانکه گذشت هرسال به دوازده ماه بخش م جمعه وجود ای نهیشنبه و چهارشنبه و آد ان،یرانیا یروز شمار

 یبه شکل شنج نیکه ا یسال گمان یب. شد یبرگزار نم یجشن نیچن قاًیصورت نبوده است، الجرم در شب چهارشنبه آخر سال تحق نیروز شمار به ا

به بعد  خیمحسوب بوده، از آن تار منیچهارشنبه نحس و نا مبارک و بد  ان،یتاز یوز شمارگسترده برپا بوده، مصادف با شب چهارشنبه شده و چون در ر

منوچهر  نندک یرا منتف یشب و روز نینحوست چن دندیکوش یم لهیوس نیپرداخته و بد یبه شادمان یآخر سال را با جشن سور ی¬شب چهارشنبه

 : دیگو یم یدامغان

 گذرد تیخور تا به عاف یم نیبسا تک              شنبه که روز بالست باده بخور    چهار

   .(همان)

 "کیسور"است کهن که از  یا واژه یپهلو یروز هفته است و سور که در زبان شناس نیشده از چهارشنبه که پنجم لیتشک یچهارشنبه سور واژه

گوله گوله چهارشنبه و در  زین النیان، آخر چهارشنبه؛ در گدر بندر عباس چهارشنبه آخر؛ در مازندر ؛یدر اصفهان چهارشنبه سرخ. گرفته شده است

 .کنند یم یو شاد دارند یم یجار دو چهارشنبه آخر سال را گرامیب
 

 جشن یو رسوم برگزار آداب

بر پا کردن هفت به عنوان مثال در خراسان  با  .رندیگ یروز را جشن م نیا یهر کدام به نحو متفاوت رانیمختلف ا یمردمان در شهرها و روستاها 

 یدر شهرها .سرچشمه گرفته است یرانیهفت کپه آتش از همان عدد هفت مقدس ا. دارند یم یرا گرام یکپه آتش مقدس چهارشنبه سور

 ندیو پر یو در همدان پس از آتش افروز شود یخوانده م یخاص یدر روستاها شعر محل یول شود یگفته م "تو از من یتو از من و سرخ یزرد"خراسان

احترام  اریرا بس یدر آستارا چهارشنبه سور. کنند یآسمان پرتاب م یو به سو زنند یو جاروها را آتش م کنند می پرتاب هوا به را آتش–آن  یاز رو

 یدست جمع یها ودهدر هنگام پرش همه سر.پرند یآن م یو سپس همه با فاصله از رو کنند یبنا م 3 ای 1 ای 3آتش را به تعداد  یها ها کپه آن. گذارند یم

 .    کنند یم یو شاد خوانند یم

و  یگردشگر تیدر ادامه به اهم. است... یمشکل گشا، فال کوزه وقاشق زن لیآج ،یمراسم اسفند دود کردن،کوزه شکستن، شال انداز گرید از

 :میپرداز یآن بر جذب گردشگران م ریو تاث ینقش نورپرداز

باال  یامر ارائه خدمات و امکانات برا نیا یالزمه. گذارد یکشور م یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع ،یبعاد فرهنگدر ا یبسزا و فراوان ریتاث یگردشگر

. فرا خواند قطهرا به آن ن یگردشگران فراوان تواند یها و شهرها است که م کشور گریخاص و متفاوت از د یها وجود جلوه. است یگردشگر یها بردن جاذبه

ها  آن ریکه متفاوت از سا رسد یتر به نظر م موفق یا یزیر و برنامه یطراح ها، یو رقابت در جذب گردشگران و هم سو شدن طراح یوزبا توجه به رشد امر

اقوام مختلف  نیماندگار ب یرتباطا یارزشمند برا اریبس یفرصت ،یرانیا یها راستا جشن نیدر ا. باشد و گردشگران آن را خاص و برند آن کشور بدانند

آتش، جشن  یها است و به طور خاص جشن رانیکه خاص کشور ا یرانیا یها ذکر شد، جشن تر شیهمان طور که پ. قرار داده است یو خارج یرانیا

بوده است و هدف آن ها،  راههم یبرپا شده و با افروختن آتش با سرور و شاد یعیعنصر طب نیو جشن سده که به احترام ا( یچهارشنبه سور)یسور

هاست را حفظ کرده و  که تمدن آن انیرانیا یهیاست و سرما یکه امروزه در دست فراموش تیموقع نیا توانند یو برزن بوده، م یبه کو دنیبخش ییروشنا

 :میپرداز یآن م یاند فرانسه و هند هستند که به بررس گذاشته  شیراستا قدم پ نیکه در ا ییاز کشورها. استفاده شود یدر جهت ارتقاء گردشگر

                                                 
 
  .رجوع شود به کتاب گاه شماری و جشن های ایران باستان بخش ششم 
.رجوع شود به  کتاب گاه شماری و جشن های ایران باستان برای اطالعات بیشتر 2   
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 (نگارندگان: منبع) یباستان یتوسط جشن ها یتوسعه گردشگر:   شماره  اگرامید
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 ینورپرداز - - 

می توان گفت این . های علوم انسانی و هنری سروکار دارد ای از انواع رشته های پیچید ه ای که با مفاهیم و حیطه مفهومی است میان رشته ینورپرداز

تا  داردیفی و هنرمندانه یک بنا یا فضا که به جنبه های کیفی، احساسی، فرمال و زیباشناختی بستگی بیشتری مفهوم عبارت است از طراحی نور ک

به هرحال دو مفهوم روشنایی و نورپردازی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و عمالً جدایی آنها در بسیاری . ستاندارد ها و اندازه های میزان روشناییا

 ( 13:1311 ی،غفارزاده وجدان. )رود طراحی نور نیز گاهی به جای نورپردازی به کار می ی واژه. باشد مواقع امکان پذیر و مطلوب نمی

ترین عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر  همواره به عنوان عنصری موثر در جوامع انسانی، از دو جنبه مادی و معنوی مطرح بوده است و یکی از مهم نور

فضا برجای  تکیفینور و روشنایی به خصوص درشب تاثیرات متفاوتی بر. ای در معماری و شهرسازی برخوردار بوده است کارکرد عملی از جایگاه ویژه

بخش عمدهای از درک هویت شهر وابسته به (. 1311 فر، یاعتماد) های مختلف کیفی تاثیر می پذیرد گذارد و یک فضا با نورپردازی ازجنبه می

 یزود و شهرتوان به خوانایی شهر کمک و در شهر نمادپردازی کرد، به ایمنی فضاهای شهری اف نورپردازی فضاهای شهری است که از طریق آن می

نور در طراحی سیمای شهر دارای کیفیات و ویژگی های متفاوت از قبیل اطالع رسانی، شناساندن . جذاب و قابل سکونت را برای شهروندان ایجاد کرد

به عبارتی هدف . ن استمناطق و محالت، افزایش بار هویتی مراکز، نمایان کردن نشانه ها، میراث فرهنگی و فضاهای شهری همچون پیاده راه ها و میادی

 (1311 ،یریرضوان و خ.)ها از نورپردازی، بازخوانی ویژگیهای منظر شهری در تاریکی شب است؛ نه پاک کردن و تغییر آن

 

 یو نورپرداز یگردشگر -3- 

از طریق صنایع تفریحی و گردشگری  توانند اقتصادهای خود را جهانی که فرهنگ تبدیل به کاال شده است، شهرهای سراسر دنیا کامالً آگاهند که می در

را  رفرانسواز چوی در کتاب شهرسازی، تخیالت و واقعیات یکی از عوامل اصلی عدم جذابیت شه(. 113:1311شورت، جان رنای ،)شهری تقویت کنند 

در همین خصوص کوین لنچ . کنند کمتر جهانگردی را به خود جلب می( خصوصاً در هنگام شب)عدم روشنی و وضوح زمینه و عوامل شهر می داند که 

توجه  هرسد ، چنین شهری چشم و گوش را ب شهری که دارای نمادهایی آشکار و با وضوح کامل باشد، بدین تعبیر به نظر خوانا و متشخص می: گوید  می

مروزه عدم توجه مناسب به نورپردازی شهری در با توجه به موارد ذکر شده ا(. 31:1311 ،ینارید)خواند  کند و افراد را به جانب خود می بیشتر دعوت می

فقدان نورپردازی مناسب در جهت افزایش زمان فعالیت شهری . طراحی و برنامه ریزی شهرهای ایرانی ، یکی از مسائل مهم و قابل بحث و بررسی است

شکالتی است که می تواند مستقیم و یا غیرمستقیم همواره از جمله مسائل و م( کاربرد جذابیتی )و ایجاد جذابیت افزوده شهری ( کاربرد عملی )

 (1313 گران،یو د ییتقوا. )موجبات نارضایتی گردشگران را فراهم آورد

های شهری از طول روز  کند که فعالیت های اقتصادی مرتبط با آن ایجاب می شهری و افزایش زمان گردشگری امروزه زندگی شهری و جریان نورپردازی

زمان کارکردهای شهری دانست، اما مسلماً  افزایشتوان شرط کافی در  هرچند نورپردازی شهری را نمی. سی از شب ادامه داشته باشدفراتر رفته، تا پا

نورپردازی شهری و به تبع آن افزایش زمان کارکردهای شهری، ضمن تداوم حیات شهری در شب و ایجاد یک . شرط الزم برای کار و فعالیت شبانه است

فراهم آورد؛ مقوله ای که در جهت توسعه  یزتواند موجبات افزایش زمان گردشگری شهری را ن رجع ذهنی مناسب در گردشگران میخاطره و م

تواند با انتقال بخشی از ترافیک گردشگری شهری به  افزایش زمان گردشگری شهری می. تواند از نقش ممتازی برخوردار باشد گردشگری شهری می

بکاهد و در نهایت کاهش ترافیک شهری را در  ینی شب از تداخل ترافیکی در فصول پر تردد از لحاظ گردشگری  تا حد بسیار زیادساعات میانی و پاپا

این امر می تواند ضمن جلوگیری از ایجاد یک خاطره ذهنی نامطلوب در ذهن گردشگران، بهبود کیفی زندگی شهری را برای شهروندان . پی داشته باشد

 (همان. )گردشگری به همراه داشته باشد ساکن شهرهای

 

 مكان یابیبازار -4- 

واژه بازاریابی شهری مفهوم مشابهی مثل بازاریابی مکان یا موقعیت مکانی دارد و . شهرها از ایده ها، مفاهیم و ابزارهای بازاریابی بهره می گیرد بازاریابی

بازاریابی شهری و  حولگذاران فعال در امور شهری  برخی از سیاست. ه همین واژه هستندهای دیگر معادل و مشاب ارائه موقعیت یک محل و برخی واژه

اکثر اوقات بازاریابی شهری به . کنند ولی توجه رو به رشد در این زمینه حاکی از آن است که همه درک مشابهی از این واژه دارند برندسازی فعالیت می

 (2:1313 گران،یو د یعتیشر)خاص در یک شهر بیان می شود عنوان یکی از دالیل اصل میزبانی یک رویداد

هایی چون جذابیت، کیفیت زندگی، امنیت و  جنبه. کنند رقابت می... شهرها، از لحاظ جذب نیروهای سرمایه گذار برای کار، خرید، گردش و  امروزه

ارزش  جدهایی چون نورپردازی رویدادها، بناهای تاریخی و وا الش ت. کند تصویر ذهنی مثبت از فضا، نقش مهمی در برتری شهرها نسبت به هم ایفا می

کارهایی هستند که از نظر طراحان برای شاخص نمودن  فرهنگی، تبلیغات شهری با نورپردازی، نورپردازی عناصر و فضاهای شهری، همه و همه، راه

 . گیرد انجام می عناصر و مکان های شهری در راستای تجارت شهری، رونق اقتصادی و کسب درآمد

 

 یدر شهر توسط نورپرداز یابیبازار یها فرصت -1-1-1

 رقابت در جامعه شیافزا •

 فرم دادن به شهرها وجوامع •



 

8 

 

 شهر ی توسعه ی زهیانگ جادیا •

 برقراری ارتباط با یک تصویر مثبت •

 تأکید بر شخصیت شهر •

 دماتبهبود کیفیت یک محل برای صنعت، تجارت و ارائه دهندگان خ •

 ارتقا حفظ قدرت خرید و گردشگری •

 ارتقا و افزایش سرزندگی به مراکز شهر •

 ( lich,2313.)جذابیت، کیفیت زندگی و امنیت ساکنان و بازدید کنندگان شیافزا •

ایجاد مناظر زیبا و بدیع از شوند، مانند  اول اقداماتی که به جذب گردشگر منجر می. مطلوب و صحیح از دو جهت در اقتصاد شهر موثر است نورپردازی

نورپردازی  چنین،هم. که امکان بازدید گردشگر را در ساعات شبانه نیز فراهم می سازد... کل شهر در شب، نورپردازی بناها و عناصر تاریخی و فرهنگی و 

بازاریابی شهر با نور . ستفاده از نورپردازی استاز دیگر راه های مناسب بازاریابی شهری با ا زیگیرد ن هایی که به مناسبت های خاص در شهر صورت می

. باشد را ایجاد می کند تهتواند شخصیت خاص خود را داش تأکید بر زیبایی هر مکان، تقویت هویت و یک تصویر مثبت به طوری که فضای عمومی می

 (1312زاده، یمجتب ،یسور)

 ینمونه مورد یبررس - 

 ونیجشن نور ل - -  

شهر در  نیشاخص ا یها از جاذبه یکیبه  لیتبد ،یگردشگر دگاهیاست، امروزه از د ونیساالنه در شهر ل یدادهایرو نیتر مهماز  یکیجشن که  نیا

 .کند یگردشگر را به خود جذب م ونیلیشده است و ساالنه حدود سه م زین یالملل نیب اسیمق

 

 جشن نور لیون:  شماره  ریتصو

 

مجسمه  ییاستقبال از رونما یشهر برا نیکه ساکن گردد یبر م 1112دسامبر سال  1در  یمردم یجشن به حرکت نیمعتب، شروع ا اتیطبق روا

 نیا افتاده و بدنبال آن مردم از قیبرنامه به تعو نیرودخانه ا انیهوا و طغ یناگهان راتییتغ لیاما بدل. شدند یآماده م ریتپه فورو یمقدس بر رو میمر

کوچک  یها خود را  با شمع یها خانه یگرفتند تا شب را همچون روز روشن نگاه داشته و نما میتصم نیاز ساکن یاما برخ. شدند دینا ام اریاتفاق بس

حرکت تا  نیا. در طول شب روشن نگه داشتند زیقرار گرفته بود که بر کل شهر مسلط بود را ن یشهر را که در محل یسایمنظورکل نیبد. روشن کردند

 11تا  1 یعنیچهار روز  نیواقعه هر ساله مردم ا نیبعد از ا. مقدس انجام گرفت میاز مجسمه مر ییدسامبر رونما 11کرد و در روز  دایچهار روز ادامه پ

در ( 1311 زاده، یمنش) .شده است اندسامبر عنو 1تا  1 خیتار نیاز منابع ا یدر برخ. داشتند یانتظار، شهر را روشن نگاه م نیا ادبودی یدسامبر را برا

را بعنوان شاخص انتخاب کرده و آنها را  ییو بناها ها تیشناخته شد و سا تیبه رسم ونیل یشهر تیریمد یجشن با سازمانده نیا 1111سال 

 یها شهر به همراه برنامه یخیتار یها ساختمان یبر رو یشینما ییها است و بصورت پرده افتهیتوسعه  اریجشن بس نیامروزه ا. کردند یم ینورپرداز

هر ساله با ابداع و  یاست تا اقتصاد گردشگر افتهیامکان را  نیا یشهر تیریجشن تحت نظارت مد نیهمان گونه که اشاره شد، ا. شود یبرگزار م کالیموز

بار در  کیاست که هر چند،  یا دهیپد ونیل ورجشن ن. کند یرا به خود جذب م یمخاطبان مختلف ک،یاجرا و تکن ،یطراح نهیدر زم دیجد یها تیخالق

 یینو، فضا یها دهیها و ا طرح رشیکرده است و با پذ یالملل نیب اسیبه مق لی،تبدیو شهر یا محله ،یگیهمسا اسیجشن را از مق یول افتد یسال اتفاق م

 یافتخار زبانیتا م شود یمتفاوت دعوت م یاز فرهنگ ها است که شهر هر ساله ییجشن تا جا نیتوسعه ا. ها فراهم کرده است تیرا جهت بروز خالق
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 نیرا به خود گرفته است بلکه مسئول یمتفاوت یجشن نه تنهارنگ و بو ،یتکنولوژ شرفتیبا گذشت زمان و پ. باشند شان یمحل یجشن با رنگ و بو

پنجره ها،  پشت روشن در یها با شمع ،یشهر بصورت سنت نینحال ساک نیهستند اما با ا زین نینو یها یها و فناور دهیاستفاده از ا یهمواره در پ

از سطح  یبوم ریو غ یبوم یا حرفه اتیتجرب یبه گردآور ونیل یشهر تیریمد زینور ن یطراح نهیدر زم. روند یبه استقبال جشن م هیاول یها همچون سال

آن  ها یو نوآور حوالتپالش ها و ت ،یشهر یمرتبط با نورپرداز یاه و کنفرانس نارهایسم یجشن به برگزار یجهان پرداخته است و در طول برگزار

 .کشور جهان حضور دارند 13از  یشهر ینورپرداز یالملل نیجامعه ب یها اعضا کنفرانس نیکه در ا پردازند یم

 
 جشن نور لیون: 2شماره  ریتصو

شده  یشهر یدادهایرو نیتر از مهم یکیبه  لیآغاز شده است، اما با گذشت زمان تبد یاتفاق مذهب کیبا  ونیلگفت، اگرچه جشن نور  توان یم جهیدر نت

 یعموم یضابه ف یخصوص یها را از فضا به مشارکت دعوت کرده و آن زیاش، شهروندان را ن یخیعالوه بر زنده نگاه داشتن سبقه تار دادیرو نیا. است

 تیریبهره جسته و با مد یواقعه به خوب نیاز ا ونیل یشهر تیریمد. شده است یتعامالت اجتماع یجهت برقرار ییفضا موجب خلق جهیکشانده و در نت

 .ممکن ساخته است یالملل نیامکان توسعه آن را در سطح ب حیصح

 دیوالیجشن  - - 

جشـن بـه هـزاره     نیـ قـدمت ا . شود یبا چراغ و آتش، روشن م روز ادامه دارد، شهر 1جشن که  نیدر ا. جشن ها در هند است نیتر یمیاز قد یکی یوالید

جشـن   نیتـر از بزرگ ،یوالیـ جشن د زیدر آستانه ظهور اسالم ن. کردند یم تیو در دوران باستان مرسوم بوده و حکام وقت از آن حما رسد یم الدیقبل از م

 .آمده است یهند به حساب م یها

 یو خـوب  ریـ هنـدوها رامـا را تجسـم کامـل خ    . شـمرند  ینشان داده شده است و مردم هند آن را مقدس مسمبل انسان خوب و وارسته  "راما"اسطوره  در

 روختنبرافـ  یبـه معنـا   یپـاول ید ایـ  یوالیـ جشن  د. از اوست ریراما و تقد داشتیگرام یاست که در هند برا ییها جشن نیتر از مهم یکی یوالید. دانند یم

قبل از جشـن،   یروزها یط. در آمد سال نو است شیجشن در واقع پ نیا. کنند یجشن را با شکوه تمام برگزار م نیهاست که مردم در سراسر هند ا المپ

 ،یوالیـ روز جشـن د  1از  کیـ در هر. شـوند  یگشوده م یابیو کام یالهه توانگر ،یبه الکشم ییخوشامدگو یها برا و مرتب شده و پنجره زهیها پاک تمام خانه

 یدر برخـ . متفاوت است گریکدیکه بعضاً با  کنند؛ یبرگزار م یمختلف یها جشن را به گونه نیمناطق مختلف هند ا نیساکن. شود یبرگزار م یا ژهیمراسم و

 نیتـر  یاصـل . جشـن اسـت   نیاز رسوم مشترک ا دیو بازد دیکوچک و د یروغن یها روشن کردن شمع نیو همچن خوابند یمناطق مردم شب را تا صبح نم

ورود الهـه بـه    منتظـر  و مردم در خـارج از خانـه   شوند یها روشن م با چراغها، فانوس و شمع ها، ابانیها و خ ست که هنگام غروب خانهروز جشن روز سوم ا

جشـن را کمرنـگ کـرده     نیا یذات ییبایاستفاده فراوان از انواع مواد محترقه و فشقشه، ز ر،یاخ یها در سال. ها هستند به آن دنیداخل خانه و برکت بخش

 .ستا
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 جشن نور دیوالی:  3شماره  ریتصو

 لیو تحل هیتجز -3

 ایبه صورت متمرکز و  گریکدیتجمع افراد جامعه در کنار  یبرا ییها فرصت توان یم یو مذهب یفرهنگ ،یمختلف اجتماع یدادهایمراسم و رو یبرگزار با

است و در کنار خود امکانات  یو اجتماع یکالبد رگذاریتأث اریتجمعات عامل بس گونه نیا. در شهر است یگنمود که خود باعث سرزند جادیپراکنده ا

 یزندگ لیبه دل حاتیتفر شتریموضوع که ب نیبا توجه به ا نیهمچن. شود یجوامع م نیدر ب یکه باعث تبادل فرهنگ و تکنولوژ طلبد یرا م یخاص

ن هدف برخوردار یبه ا دنیرس یبرا ییباال لینور از پتانس تیها با موضوع جشن گونه نیکه ا م،یهست یاز روزمرگافراد  ادیز اریبس یها و دغدغه یشهر

در شب و  یبصر تیجذاب نیو همچن تیافراد از فضا در شب، حضور نور است که با باالتر بردن امن ی استفاده یبرا رگذاریاز عوامل تأث یکی رایهستند؛ ز

 .دهد یم شیفضا را افزا تیفینسبت به روز، ک طیاوت از محمتف یها سکانس جادیا

 یریگ جهینت -4

ها با  جشن نیکه معموالً ا. شود یمختلف برگزار م یها و به مناسبت ایدر نقاط مختلف دن یمتعدد یها والیها و فست هر ساله جشن میطور که گفت همان

در . دارد طقهاعتقادات مردم ساکن در من نیگذشته و همچن خیدر تار شهیها اغلب ر جشن نیا یبرگزار. همراه است یقیموس یاجرا ایو  یباز مراسم آتش

هانوکا، جشن نور  یهودیدر هند، جشن  یوالیهمچون جشن نور در اروپا، جشن د شود؛ ینور برگزار م تیبا محور یمتعدد یسراسر جهان، جشن ها

 نیکه بهتر.کند یاشاره م یعیطب یها چرخه یادآوریو  یمذهب میمفاه وندیبه پ یا به گونهها  جشن نیا یکه تنوع فرهنگ ران،یو جشن سده در ا ونیل

. گردشگر را به خود جذب کرده است ونیلیجشن هر ساله حدود سه م نیا یاست که با برگزار «ونیجشن نور ل»کشور فرانسه ا،یدر دن یامروز ی¬نمونه

 نیتر از مهم یکی هی جیو  به تدر یاجتماع یدادیزمان به رو یدر ط یجامعه شکل گرفت، ولدر   یمذهب یبا اتفاق ون،یهرچند شروع جشن نور ل

اند و باعث  گردشگر شده ها ونیلیآن، موفق به جذب م یدرست در اجرا یزیر سنت و برنامه نیاز ا یریگ شده است و با بهره لیتبد  یشهر یدادهایرو

کرده اند که  یبرند جهان کیبه  لیرا تبد ونیاند و جشن نور ل کشور خود را زنده ساخته ی¬نهیریسنت داند و عالوه بر آن  کشورشان شده یرونق اقتصاد

 تیرضا تیافراد جامعه شده است که در نها شتریشهر و مشارکت هرچه ب در یو سرزندگ ینو در کشور و شاد یها دهیو حضور ا شرفتیآن پ ی¬جهینت

از ( یچهارشنبه سور)یاعم از جشن سده و جشن سور رانیا یباستان یها همان طور گفته شد جشن. ده استافراد و سالمت جامعه را به ارمغان آور

و  دیفرصت بهره جو نیاز ا تواند یم زین رانیشد، ا یبه برند جهان لیون تبدیشدن برخوردارند و همانطور که جشن نور ل یجهان یبرا ییباال لیپتانس

 .  دینما تیمورد توجه است، تقو ایدن یرا که در تمام یمتنوع جذب کند و صنعت گردشگر یرا با فرهنگ ها یادیگردشگران ز
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