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ــن        88شماره چهارم الگوهاى ايرانى ديوارنگارى، شكل گرفته در طول زمانبهم

شــهروند تحت سلطه بوروكراسى و ســازمان هاى پيچيده زندگى مدرن، سنديت  
 (authenticity)خــود را گــم مى كنــد و در جريان بازيابى خود هــم به دنبال نمود

 (appearance) و هم شبه رخدادها (pseudo-events) مى گردد. 
اين مسئله كه معمارى و معمارى منظر قابليت پذيرش ساختارى روايى و داستان گونه را 
داشــته باشد، مورد ترديد است. در طراحى منظر مى توان از جاى گشت ها و تركيب هاى 

بى شمارى استفاده كرد، اما نمى توان اين روايت فراتر از داستان را به گونه اى خطى جهت دهى كرد. 
هنر شهرى (public art, urban art) به طور عام و «ديوارنگاره شهرى» به عنوان مصداقى از آن، عينيتى 
مولد است كه توانايى خلق كيفيت روايت گرى خطى و تداعى گرى را - كه ضامن سرزندگى و حس تعلق 
شهروند اســت - داراست. نوعى خوانش بينامتنى ميان ادبيات، معمارى، منظر شهرى، فرهنگ فولكلور، 

هنرهاى تجسمى و ... است كه مى تواند مرز ميان فرهنگ و زندگى را كمرنگ كند.

پيشينه حضور  هنر ديوارنگارى در خلق منظر ايرانى
ــى ديوارى حماسه «سوگ سياووش» متعلق به قرن دو و سه  نقاش
ميالدى، يافت شده درحفارى هاى «پنجكند» (پنجيكنت) تاجيكستان 
ــت. هنر  ــى- روايى ايرانى اس ــن ديوارنگاره هاى حماس ــز  ء كهن تري ج
ديوارنگارى بيشتر در قالب سنگ تراشى، به عنوان عنصرى «هم بافت» 
در خلق منظر – و نه تنها در خدمت معمارى- به كار رفته است. اين 
هنر با مبدأ حجارى هاى نقش رستم در عصر هخامنشى، دوران اوج خود 
را از اواسط دورة ساسانى و دورة سلجوقى در پيوند با نگارگرى و ادبيات 
نمايشى تا ميانه دورة صفويه سپرى كرد. در دورة قاجاريه نيز، نقاشى 
قهوه خانه اى در پاتوق ها، فضاهاى جمعى و معابر عمومى به عنوان يكى 

از مشتقات اين هنر با پايه اى مردمى تر پديد آمد.
ــى شكلى و محتوايى  هنر پس از دوره قاجار يك مرحله از دگرديس
خود را گم كرد. در اين فرايند سخت شدن (solidification) انعقادى در 

جريان ارتباط پديد آمد و هنر به يك باره گرته بردارى نابهنگامى از انگاره 
ــاز كرد، كه در دوره معاصر بدون  ــد» و «واال بودن» مدرن را آغ «تجري
سپري كرِد آرام و عميق دوره گذار، وارد قلمرو عمومى شهر شده است. 
شايد اين پيوند يافت، دوباره سازى و به روزآورى «الگوها» با اعتبارى باالتر 
از تجديد نقش مايه ها ممكن باشد. الگوهايى كه در طى سالها در خاطره 

جمعى ايرانى ثبت شده است. 

ديالكتيك هنروشهر
ديوارنگارى شهرى در جستجوى هويت جمعى

Email: marjan.zandy@yahoo.comمرجانه زندي / كارشناس ارشد معماري منظر

واژگان كليدى : ديوارنگاره، نقاشى ديوارى، هنر شهرى، رسانه جمعى، هويت جمعى.

دوره  از  پـس  هنـر 
قاجـار يـك مرحله از 
و  دگرديسـى شكلى 
محتوايى خـود را گم 
كـرد. در ايـن فرايند 
سخت شـدن انعقادى 
در جريان ارتباط پديد 
آمد و هنـر به يك باره 
گرته بردارى نابهنگامى 
از انـگاره «تجريـد» و 
«واال بودن» مـدرن را 
آغاز كرد، كـه در دوره 
معاصر بدون سپري كرِد 
آرام و عميق دوره گذار، 
وارد قلمرو عمومى شهر 

شده است. 
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ــد الگوهاى زير در خلق منظر ايرانى، در طى سال ها  به نظر مى رس
پايدار شده باشند :

ــاير اركان منظر  ــنجى مكان اثر و ارتباط ميان س  الگوى امكان س
ــات بازخوانى- منظر  ــى- فراوانى دفع ــاهراه كاروان ــاورت با ش (مج
طبيعى، منظر انسان ساخت، خط، آيين، نمايش و ...) براى خلق يك 

مكان مولد «رويداد».
 (semantic) و ذهنى  (syntactic)ــتفاده از ابعاد عينى  الگوى اس
ــى از نقش   (ornament) گرفته  عاليم، در درجات مختلف محتواي
ــرام) و نماد كه امكان قياس مفهومى در  تا عالمات صريح (پيكتوگ
ــطوح مختلف فكرى و حتى كيفيت روحى مخاطب در زمان هاى  س

متفاوت را فراهم مى آورد. (رويكرد كثرت گرا)
 الگوى بهره گيرى از تداعى، روايت، پويانمايى (با حركت ناظر و نه 
حركت تصوير)، پتانسيل هاى نور، سايه و اتفاقات بداهه و خلق يك 

خلوت خيال انگيز در اجتماع، كه كاراكتر مكان مى طلبد.
 ايجاد يك قرارگاه رفتارى كه قابليت تداوم جريان تاريخ را فراهم 
ــويق به دريافت و ادامه  آورده و دوره هاى تاريخى بعد از خود را تش

بيان پيام منظرين آن نموده است.

ديوارنگارى شهرى و بازآفرينى هويت جمعى در دوره گذار 
ــناس موج نو فرانسوى  «هالبواكس» (Halbwaches) جامعه ش
ــود را روى پديده تداوم تاريخى  ــتم مطالعات خ در اوايل قرن بيس
ــه جمعى»  ــوم «حافظ ــن بار مفه ــراى اولي ــاخت و ب متمركز س
(collective memory) و «هويت جمعى» را به عنوان ماحصل 

آن مطرح ساخت. (خسرو خاور،1383)
هويت جمعى مبتنى بر اركانى است. براى مثال يكى از اركان آن 
«زبان» است. يكى ديگر از اركان قدرتمند آن «آيين» است. ايرانيان 
ــدت آيين محورند. به چنين تجاربى به صورت جمعى  مردمى به ش
متكى بوده اند و اين مراسم آيينى در ايران شالوده نمايشى و روايى 
ــرو خاور،1383). نمى توان اين نياز كهن را به بهانه  داشته اند. (خس
ارتقاى سواد، سليقه بصرى و تجسمى عام ناديده گرفت. بايد توجه 
ــت و عينيتى چون  ــت قابليت روايت و تداعى  نوعى كيفيت اس داش
ــيلى شود براى عبور  ديوارنگاره مى تواند بدون اينكه دچار حالت فس

از دوره گذار از نو شكل زايى كند.
ــعاع هويت فردى  ــه همين هويت جمعى تحت الش ــا زمانى ك ام
ــته  ــرار گيرد، مى تواند روندى بحران  زا داش ــا زير گروهى خاص ق ي
باشد. پديده اى به نام «آنومى» كه در آن شهروند دچار حالت خالء 
ــود و نسبت به خود و اجتماع حس بيگانگى مى كند، مى تواند  مى ش
هم حاصل ضعف جريان تداعى و هم تأكيد زياد بر «وااليى» و تكرار 
ــايى از يك مفهوم «ارزشى» باشد كه  مكرر فرايند خوانش و رمزگش

به رفتار واكنشى نسبت به آن ارزش منجر مى شود.
ــدن به عنوان يك رسانة تبليغ  ــهرى قابليت مطرح ش اگرچه هنر ش
فرهنگى و ارزشى را داراست، اما ظرف شهر براى اين هدف محدود 

نقاشى ديوارى لبه بزرگراه مدرس، كه به نحوى موثر از الگوهاى روايتگر هنر ايرانى براى خلق آشنايى زدايى و صور خيال بهره برده است.

عكاس : طيبه رحيمى 



ــهرى سبب اخالل در روند  ــت و تكرار بيش از حد ارزش ها در هنر ش اس
رمزگشايى از اين مفاهيم شده و منجر به بى تفاوتى شهروند به آنها مى شود. 
 (theme به نظر مى رسد رويكرد مناسب تر، بهره گيرى از پارك هاى موضوعى
(parks و پارك موزه هايى نظير پارك موزة دفاع مقدس در تپه هاى عباس آباد 

باشد كه امكان استفاده وسيع تر از اين مفاهيم در شهر را فراهم مى آورد.

 امكان تقابل رويكردهاى تكنوكرات و دموكرات در هنر شهرى
ــاى جاى آن مملو  ــهرى صحبت مى كنيم، ج وقتى از منظر ش
ــانى است كه طى سال ها درآن زندگى كرده اند.  از صور خيال كس
ــد و  ــت هنرمند يا معمار آن را نشناس ــور خيالى كه ممكن اس ص
ــنگچين گذرى،  ــد. نبش كهنه ديوارى، س ــم به زوال آن بده حك
دريچه سقاخانه اى و يا ويترين بزرگ عطارى، همه ديوارنگاره هايى 
ــهر حذف مى شوند و جاى  ــتند كه از منظر ذهنى و عينى ش هس
ــى هاى بعضاً ناخوانا و شيك مى دهند. تجربه نشان  خود را به نقاش
داده است كه ذايقه عمومى اغلب ميانه است و البته اين به معناى 
ــائل به جريان هاى تجارى مآب و عامه پسند  واگذارى راه حل مس

نيست. 
ــند  ــى كه هنرمندان و طراحان مى كوش ــت؛ در حال جالب اينجاس
جنبه هاى «ادراكى» مردم از محيط را تجزيه و تحليل كنند، مردم بيشتر 
از «تداعى ها» لذت مى برند؛ «صميمى بودن»، «واال بودن»، «سرپناه»، 
ــرات كودكى» و... . از گوناگونى و غناى اين تداعى ها مى توان در  «خاط

خلق هنر شهرى بهره برد. (راپاپورت،1384) 

ديوارنگاره و خلق صور خيال و آشنايى زدايى در شهر
در زير برخى از روش هاى خلق بداعت و آشنايى زدايى در هنر شهرى 

به طورعام و ديوارنگارى به طورخاص ذكر شده است : 
 كژنمايى كه در حقيقت نوعى اخالل آگاهانه در فرستادن پيام است. 
اين در حقيقت عكس پديده بازشناخت ذهنى «اين همانى» است كه 

در ابتدا با نوعى عكس العمل غيرارادى ذهنى روبرو مى شود.
ــود،  ــنايى زدايى مى ش ــل ديگر خطاى ادراكى كه منجر به آش  عام
ــتم ادراكى و بيش از ظرفيت  تحميل زياده از توان اطالعات بر سيس
ــپارى انسان است و منجر به تشكيل «طرح واره»  دريافت و به ياد س

مى گردد. (گروتر، 1375)
ــوس و حذف عنصر  ــتن از غيبت محس ــاى ديگر، بهره جس  "از راه ه
كليدى براى تأكيد بر نقش آن و تغيير شكل يا مقياس است كه اثرى 

چون ضربه و ماوراء طبيعت دارد". (كالن، 1382)
در چند سال اخير، به ويژه در ديوارنگاره هاى شمال شهر تهران، 
ــوق بوده ايم كه منجر  ــاهد نوعى تكرار در به كارگيرى تكنيك ف ش
ــتى و نوعى مد انحصارى پارادوكس نما شده  به طرح هاى سورئاليس

است.
ــنجى  ــت كه به كارگيرى مداوم و بدون امكان س نكته مهم اين اس
اين پتانسيل خلق بداعت سبب نوعى عكس العمل ناخودآگاه و دائمى 
ــهروند در برابر آن مى شود و مثل بازى شعبده اى كه لو رفته  ذهن ش
باشد، اثر ضربه اى خود را از دست داده و نوعى پرت اطالعاتى محسوب 

مى شود.
رعايت مقياس حركت در نقاشى ديوارى و ديوارنگارى شهرى

ــاده، خلق حس بى  ــاس حركت پي  حركـت پيـاده : "در مقي
ــه در مقابل،  ــراى پذيرش اين واقعيت ك ــطگى (اينجايى)، ب واس
ــر از بينايى را  ــان غي ــك آنجا نيز وجود دارد، حواس ديگر انس ي
ــاخص  ــطگى نيازمند ش ــز با خود درگير مى كند. حس بى واس ني
ــل ديوار كوچه هاى  ــت"(كالن،1382). مث بودن (typicality) اس
ــه و  قديمى خودمان كه ديوار بيرونى خانه هايش را با خرده شيش
ــنگ ريزه هاى رنگى تكه چينى (كوالژ) مى كرديم كه ساعت ها  س
ــت كه  ــودكان را فراهم مى كرد. واقعيت اين اس ــباب تخيل ك اس
ــمان آگاه آنها  ــى هنرمندان مدرن به ديدن آنچه چش قدرت حس
ــاخت  ــت و به بافت و س ــد همه ببينند كاهش يافته اس مى خواه

 استفاده تكرارى و شعارى از مفاهيم ارزشى، سبب اخالل در رسانش پيام مى گردد.

عكاس : طيبه رحيمى 

وقتى از منظر شـهرى 
صحبت مى كنيم، جاى 
جاى آن مملـو از صور 
خيال كسـانى اسـت 
كه طى سـال ها درآن 
زندگـى كرده اند. صور 
خيالى كه ممكن است 
هنرمند يا معمار آن را 
نشناسد و حكم به زوال 

آن بدهد. 



ــن        88شماره چهارم بهم

جمع بندى
در سدة اخير ديالكتيك و دو  انگارى مدرن تقابل ميان هنر 
و زندگـى روزمـره را دچار بحران كرد. هنر شـهرى يكى از 
ابزارهاى غنى «فرهنگ رسـانه اى» پس از دوره مدرن براى 
آوردن هنـر درون زندگـى و كمرنـگ كردن مـرز فرهنگ 
تجريدى و زندگى مردم است كه در آن هر عينيت شهرى به 
رسانه اى براى ارتباط مبدل مى شود. ديوارنگارى از مصاديق 
هنر شـهرى معاصر با سـابقه طوالنى و موفق ارتباط جمعى 

است كه مى تواند با قابليت هاى گوناگونى نظير :  
عنصـرى «هـم بافت» با سـاير اجزاء در خلق بسـتر يك 

قرارگاه رفتارى شهرى
يـك رسـانه جمعى و ابـزارى بـراى تبليغـات فرهنگى، 

اجتماعى و سياسى و افزايش حساسيت شهروندى
يـك ابزار تداعى ذهنـى و نوزايـى و بازآفرينى نمودهاى 

«هويت جمعى» در دوره گذار تاريخى 
نمايـش صور خيـال و خلـق كيفيت هايى چـون هيجان، 

(defamiliarization)يكبارگى و آشنايى زدايى
زمينه اى براى بازخورد آرا و تالقى رويكردهاى تكنوكرات 
و دموكرات به مسائل منظر شهرى و آموزش هم زمان دانش 

مشاركتى شهرى
يك نشانه شـهرى و ابزارى براى سكانس شمارى و ايجاد 

نقشه ذهنى شهر براى شهروند
 در عرصه جمعى شهر معاصر حضور يابد.
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نمونه  از ديوارنگارى با ارتباط حساب شده اجزاى زمينه در محدوده ونك

نمونه اى از ديوار نگارى، زير پل تجريش، با صرف هزينه زياد كه زمان تأثيرگذارى آن به علت عدم امكان سنجى و مناسبت با شرايط زمينه از جمله نور، زاويه ديد و مقياس 
حركت استفاده كننده،به نور شديد مصنوعى شب محدود شده است. 

ــود. جداره كمتر توجه مى ش
 حركت سـواره : در مقياس حركت سواره يكى از مسائل مهم هنر 
ــت. "از ايرادات بزرگ گرافيك شهرى ايران،  شهرى «خوانايى اثر» اس
ــى از نوعى تقليد از مجالت خارجى  ــيكي فانتزى آن است كه ناش ش
است. در صورتى كه خوانايى شكلى و محتوايى شان بسيار اندك است". 

(الخاص،1381)

ضرورت امكان سنجى و ارتباط ارگانيك اجزا در هنر شهرى تهران
در واقع هر هنر شهرى داراى يك ديالوگ فرمى و مفهومى با بستر 
حضور خود است. منظور از زمينه (context) ارتباط و هم نشينى ميان 
اجزاء يك سكانس شهرى است. هر عنصرى كه به شهر اضافه مى شود به 

تناسب نوع ارتباطاتى كه در فضا مى سازد، هاله اى نامرئى پيرامون خود 
منتشر مى كند و براى اجزاء بعد از خود زمينه سازى مى كند.

ــى ديوارى» زيرنظر سازمان  ــكيل «اداره نقاش ــال 1380 با تش در س
زيباسازى شهرى موج تازه اى از نقاشى هاى ديوارى كه كمتر شعارگونه و 
تبليغى بودند، شكل گرفت. دو سال پيش در مصوبه اى، افزايش 35 هزار 
ــى ديوارى به فضاى شهرى مطرح شد. اين نوعى رويكرد  متر مربع نقاش
موزه اى به شهر است كه كميت آثار را جايگزين ارتباط طرح ريزى شده 
براي اجزاء نموده است. در بسيارى از موارد براى زوايد يك صحنه و كاهش 

اغتشاش بصرى، نيازى به پوشاندن هر ديوارى با يك سطل رنگ نيست.

عكاس : طيبه رحيمى 

هنر شـهرى ابزار غنى 
رسـانه اى»  «فرهنـگ 
پس از دوره مدرن براى 
آوردن هنـر در زندگى 
و كمرنـگ كـردن مرز 
و  تجريـدى  فرهنـگ 
زندگى مردم است كه در 
آن هر عينيت شهرى به 
گونه اى به رسانه اى براى 

ارتباط مبدل مى شود.


