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چکیــده | شــهر جامعتریــن مجموعــه از دســتاوردهای بشــر در طــول تاریــخ
اســت کــه از حاصــل جمــع آثــار او در عرصههــای فرهنــگ ،معمــاری ،صنعــت،
هنــر ،ارتباطــات اجتماعــی ،دانــش ،اخــاق و سیاســت بــه وجــود آمــده اســت.
مبیــن کیفیــت ارتبــاط ایــن عرصههــا
منظــر شــهری بــا ایــن وصــف میتوانــد ّ
بــا یکدیگــر و افــاده معنــای آنهــا در کالبــد شــهری باشــد .هنرهــای شــهری
در پدیدارشــدن منظــر شــهری همچــون زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی،
فرهنگــی و سیاســی آن نقشــی بســزا دارنــد.
پژوهــش حاضــر بــا ایــن فــرض کــه هنــر بهعنــوان یکــی از متنوعتریــن
و غنیتریــن ســرمایههای معنــوی جوامــع ،میتوانــد در پیدایــش منظــر
انســانگرا در شــهرها ایفــای نقــش کنــد ،بــا روش توصیفی-تحلیلــی صــورت
«چیســتی» کارکردهــای هنرهــای شــهری در
گرفتــه و درصــدد پاســخ بــه
ِ
ـی» ایفــای نقــش دیوارنــگاری شــهری در
رابطــه بــا منظــر شــهری و «چگونگـ ِ
دســتیابی بــه منظــر شــهری مطلــوب و انســانگرا اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد؛ هنرهــای شــهری هــم بــر رویکــرد عینــی
منظــر شــهری و هــم بــر رویکــرد ذهنــی آن تأثیــر میگذارنــد و ظرفیتهــای
ایــن هنــر بهطــور بــارز در خصوصیــات بنیادیــن منظــر شــهری شــامل
«خوانایــی»« ،هویتمنــدی» و «زیبایــی» اثرگــذار اســت .کارکردهــای دهگانــه
شناساییشــده هنــر دیوارنــگاری در منظــر شــهری در تحقــق خصوصیــات
منظــر مطلــوب شــهری دخالــت دارنــد و کاربســت ایــن تأثیــرات در خوانایــی
منظــر شــهری و هویتمنــدی آن ،بیــش از زیباســازی شــهری اســت .ایــن
مســئله نشــاندهنده تأثیــرات عمیــق و پایــدار دیوارنــگاری در منظــر شــهری
اســت کــه حکایــت از اعمــال اثــر هنــر از طریــق صــورت و ســیمای شــهر ،بــر
الیههــای ذهنــی آن دارد.
واژگان کلیدی | هنر ،شهر ،هنرهای شهری ،دیوارنگاری ،منظر شهری

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا

مقدمــه | شــهر را میتــوان بزرگتریــن دســتاورد تمــدن
بشــر دانســت .ایــن جایــگاه و مرتبــه از طریــق تجمیــع
دســتاوردهای حوزههــای مختلــف فعالیــت بشــر در
محــدوده شــهرها بهدســتآمده اســت .شــهر جامعتریــن
مجموعــه از دســتاوردهای بشــر در طــول تاریــخ اســت کــه
از حاصــل جمــع آثــار او در عرصههــای فرهنــگ ،معمــاری،
صنعــت ،هنــر ،ارتباطــات اجتماعــی ،دانــش ،اخــاق و
سیاســت بهوجــود آمــده اســت .محیــط شــهر حیطــه تجلــی
و تعامــل عرصههــای نامبــرده اســت .شــهرها همانگونــه
کــه میتواننــد زمینهســاز تعامــل ایــن حوزههــا باشــند،
ممکــن اســت بــه منازعــات داخلــی آنهــا نیــز منجــر شــوند.
منظــر شــهری بــا ایــن وصــف میتوانــد مبیــن کیفیــت
ارتبــاط ایــن عرصههــا بــا یکدیگــر و افــاده معنــای آنهــا در
کالبــد شــهری باشــد.
نیازهــای بنیادیــن بشــر اعــم از امنیــت ،تعامــات اجتماعی،
تجــارت و تولیــد او را بــه ســمت زندگــی جمعــی در
محیطــی فراتــر از کلونیهــای کشــاورزی و شــکار ســوق
داد و منجــر بــه پیدایــش شــهرها شــد .پدیدارشناســی
شــهرها در ادوار مختلــف تاریــخ ،نیازهــای نســبتاً مشــابهی
را بــرای شــکلگیری آنهــا بــر مــا روشــن میکنــد .ایــن
نیازهــا ترکیبــی از مســائل مــادی و فرامــادی بشــر در طــول
تاریــخ را شــامل میشــوند.
غفلــت از هــر یــک از دو گــروه نیازهــای منجــر بــه گرایــش
انســانها بــه شهرنشــینی میتوانــد موجــب بــروز
ناهنجاریهــای زندگــی شــهری شــود و فضــای شــهر را بــه
محــل منازعــه عرصههــای مختلــف فعالیــت در آن تبدیــل
کنــد .صورتبنــدی درک مــا از فضــای پیرامــون مرهــون
دو عامــل کالبــد فیزیکــی و معنــای حاکــم بــر آن اســت.
معنــای موجــود در فضــای پیرامــون مــا میتوانــد ناشــی از
تجربــه مــا از فضــا یــا هــر نــوع اثــر و ســاختاری ازجملــه
آثــار هنــری کــه درصــدد بیــان و انتقــال معنــا اســت و هــر
نــوع جاذبــه طبیعــی و مصنوعــی باشــد.
«جاذبههــای [مصنوعــی] انسانســاخت  :همانطــوری
کــه از عنوانــش پیداســت ،بــه دســت انســان ســاخته
شــدهاند و بــه دو گــروه ملمــوس و غیرملمــوس تقســیم
میشــوند.
الــف) جاذبههــای انسانســاخت ملمــوس  :ماننــد
پارکهــای موضوعــی ،شــهربازیها ،بازارهــا و

فروشــگاههای خریــد ،مجتمعهــا و رویدادهــای ورزشــی،
رویدادهــای مکانــی ،رویدادهــای تقویمــی ،یادمانهــای
تاریخــی و باســتانی ،نمایشــگاهها ،مناطــق باســتانی ،مناطــق
صنعتــی ،معمــاری ســنتی ،گنجینههــا ،آرامگاههــای
مذهبــی و زیارتگاههــا ،آرامگاههــای مشــاهیر علمی-ادبــی،
هنــری و غیــره .ب) جاذبههــای انسانســاخت غیرملمــوس :
ماننــد میــراث معنــوی ،ادبیــات ،فرهنــگ ،خردهفرهنگهــا،
فرهنــگ عامــه ،موســیقی ،رقــص ،فرهنــگ آشــپزی ،آداب
معاشــرت و الگوهــای رفتــاری ،قوانیــن نانوشــته ،آیینهــا
و مراســم ملــی و مذهبــی ویــژه جامعــه ماننــد نــوروز ،شــب
یلــدا ،ورزشهــای پهلوانــی و زورخانــهای ،عزاداریهــای
مذهبــی و ســنتی ،مراســم عروســی و ازدواج و غیــره»
(نصیریــان.)13 : 1392 ،
پژوهــش حاضــر بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه هنــر
بهعنــوان یکــی از زمینههــای مهــم فعالیــت بشــر در طــول
تاریــخ و یکــی از متنوعتریــن و غنیتریــن ســرمایههای
معنــوی جوامــع ،میتوانــد در پیدایــش منظــر انســانگرا
در شــهرها چــه بهعنــوان روش و چــه بهعنــوان هــدف،
نقــش ســازندهای ایفــا کنــد .بــا ایــن فــرض ،پژوهــش حاضــر
درصــدد پاســخ بــه پرســشهای زیــر اســت :
 .1هنرهــای شــهری در رابطــه بــا منظــر شــهری چــه
کارکردهایــی دارنــد؟
 .2نقــش دیوارنــگاری بهعنــوان یکــی از هنرهــای شــهری،
در زمینــه دســتیابی بــه منظــر شــهری مطلــوب و انســانگرا
چیســت؟

ضرورت تحقیق

جامعــه امــروز ایــران بــر بســتری از تمدنــی تاریخــی و غنــی
اســتوار اســت کــه هنــر و فرهنــگ را میتــوان از بنیانهــای
اصلــی آن بــه شــمار آورد .گسســتگی جامعــه امــروز ایــران از
ارزشهــای نهادینــه فرهنگــی گذشــته خــود هــر چــه عمــق
بیشــتری بیابــد ،زمینههــای بــروز ناهنجــاری و بیهویتــی
فرهنگی-اجتماعــی نیــز تقویــت خواهند شــد.
تجربــه تاریخــی و دســتاوردهای فنی-مهارتی ایرانیــان در دو
مؤلفــه «معماری-شهرســازی» و «هنــر» امــروزه مــا را ملــزم
بــه برقــراری ارتبــاط و پیوند درســت و کارســاز ایــن دو مؤلفه
میکنــد .از ســوی دیگــر ،رشــد جوامــع شــهری ،بخشــی
از دســتاوردها و رشــتههای هنــری را ذیــل واژه «هنرهــای
تابستان  ۱۳۹۵شماره ۳۵
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شــهری» گــردآورده اســت کــه ایــن هنرهــا در محیــط
عمومــی و فضــای کالبــدی شــهری میتواننــد ایفاگــر نقــش
فرهنگــی ،هنــری ،هویتــی ،ارتباطــی و اجتماعــی باشــند.
بهرغــم اســتفاده وســیع از هنرهــای شــهری در ایــران و
بــا توجــه بــه اهمیــت و تأثیــرات آنهــا در منظــر شــهری،
تاکنــون کمتــر بررس ـیهای علمــی در مــورد آنهــا صــورت
گرفتــه و عمــده پژوهشهــای مربــوط بــه ایــن موضــوع
معطــوف بــه مباحــث تاریخــی یــا هنــری صــرف بــوده اســت.
نقــش هنرهــای شــهری در پدیدارشــدن منظــر شــهری
همچــون زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و
سیاســی آن بهطــور شایســته موردتوجــه پژوهشــگران واقــع
نشــده اســت و بــا توجــه بــه وســعت اســتفاده از ایــن هنرهــا
در محیــط شــهری و تأثیــرات مســتمر آنهــا بــر محیــط
و منظــر شــهری ،ضــرورت پژوهــش دربــاره آنهــا آشــکار
میشــود.
پژوهــش دربــاره کارکردهــا ،پیامدهــا و پیوســت فرهنگــی
هنرهــای شــهری و بررســی تأثیــرات هنرهــای شــهری در
هــر یــک از قلمروهــای فرهنــگ ،سیاســت و اجتمــاع کــه
درنهایــت منجــر بــه نقــش آنهــا در شــکلدهی بــه منظــر
شــهری و معنــا بخشــی بــه آن میشــود ،نیازمنــد بازگشــایی
مباحــث بینرشــتهای متعــددی اســت کــه ارتبــاط و پیونــد
هنــر را بــا زمینههــای مختلــف زندگــی شــهری روشــن
ســازد.
ایــن پژوهــش بــه روش تحلیلــی انجــام شــده و گــردآوری
اطالعــات آن از طریــق کتابخان ـهای صــورت گرفتــه اســت.

تأثیرات هنرهای شهری و دیوارنگاری شهری بر محیط

هنرهــای شــهری طیــف گســتردهای از عملکــرد فرهنگــی-
هنری ،اطالعرسانی-رســانهای ،آموزشــی-تربیتی ،زیباســازی-
هویتبخشــی ،اقتصادی-تبلیغاتــی و سیاســی-حاکمیتی را
پوشــش میدهنــد و ایــن تنــوع و گســتردگی عملکــرد،
ناشــی از خصوصیــات ایــن هنرهــا در زمینــه ارائــه و مواجهــه
بــا مخاطبــان اســت .در میــان هنرهــای شــهری ،دیوارنــگاری
از ظرفیــت خوانــش چشــمگیری برخــوردار اســت و ارتبــاط
آن بــا شــهروندان ،عمومیتیافتهتــر ،مســتمر و دامنــهدار
اســت و «میتــوان آن را شــکل اجتماعــی هنــر نقاشــی
قلمــداد کــرد .جنبــه کارکــردی دیوارنــگاری در دورههــای
مختلــف تاریخــی ،دچــار فــراز و فرودهایــی بــوده اســت
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کــه انطبــاق ایــن فــراز و فرودهــا بــا تحــوالت اجتماعــی
و تأثیــرات متقابــل آنهــا بــر یکدیگــر ،دلیــل روشــنی بــر
رویکــرد اجتماعــی دیوارنــگاری و آگاهــی رهبــران جامعــه
و مجریــان ایــن هنــر از قابلیــت اجتماعــی آن اســت».
(زنگــی ،آیتاللهــی ،فهیمــی فــر .)86 : 1391 ،زیربنــای
تاریخــی هنــر دیوارنــگاری و نقــش آن در تجلــی و انتقــال
معنــا در دورههــای مختلــف تاریخــی پشــتوانه خوبــی
بــرای کارکردهــای شــهری امروزیــن آن بــه شــمار م ـیرود.
«دیوارنگارههــا در گــذر زمــان نقــش یــک عنصــر نمادیــن
را بــر عهــده میگرفتنــد؛ عنصــری نمــادی کــه در ترکیــب
بینظیــر خــود بــا طبیعــت ،منظــرهای بدیــع و بیهمتــا را
بهوجــود آورده و در هــر قلمــرو و ناحیــهای ،از مشــترکات
فرهنگــی مردمــان آن محــدوده بهشــمار میرفتــه
اســت .ایــن موضــوع امــروزه بــا عنــوان «توجــه بــه منظــر
فرهنگــی» یــاد میشــود و جهانیــان بــر حفاظــت و توجــه
بــه آنهــا تأکیــد دارنــد»( .شــیخالحکمایی و میرشــاهزاده،
 )638 : 1393از نظــر پییــر دونادیــو« : 1جوهــر منظــر
فرهنگــی ،ادارک مخاطــب بهعنــوان یــک گــروه اجتماعــی
خــاص از فضــا در ظــرف زمانــی خاصــی اســت» (منصــوری
وآتشــینبار)13 :1393،؛ و اثــر هنــری عاملــی بــرای
برانگیختــن و هدایــت ادراکات شــهروندان و بازتابدهنــده
فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه و آثــار و تبعــات آن اســت.
بهطــور طبیعــی ،آثــار هنــری کــه بــا هــدف ارائــه عمومــی
ـتی
در فضــای شــهری پدیــد میآینــد ،برآینــد تجربــه زیسـ ِ
هنرمنــد در آن محیــط و متأثــر از پیوندهــای او بــا جامعهانــد
و از ایــن طریــق میتواننــد متناظــر بــر ویژگیهــای جامعــه
و ارزشهــای حاکــم بــر آن باشــند (تصاویــر 2،1و« . )3آثــار
هنــری شــهری در ارتبــاط بــا فرهنــگ غالــب جامعــه
بهوجــود میآینــد .عــدم ســازگاری یــک اثــر هنــری
بــا فرهنــگ عمومــی باعــث میشــود مکانیســم ســاخت
فرهنــگ در یــک مجموعــه شــهری و درنهایت در یک کشــور
مختــل شــود ،فضــای شــهر میتوانــد بــه تقویــت فرهنــگ
عمومــی و تثبیــت آن کمــک کنــد ،آثــاری ازایندســت،
مســیر ارزشهــای فرهنــگ یــک قــوم را ســاماندهی و مســیر
تحــول یــک جامعــه را جهتیابــی کــرده و باعــث طــراوت
روح ســاکنین آن میشــوند» (اســکندری.)73 : 1392 ،
خاسـتگاه اجتماعـی هنرهـای شـهری باعـث شـده اسـت که
تنـوع آثـار هنـری آن بهنوعـی بـا تنـوع فرهنگها و سـاختار
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اجتماعـی در هماهنگـی باشـد .درواقـع معیارهای شـخصی و
ذهنـی هنرمنـدان کـه موجب خالقیـت و تنـوع در آثار هنری
میشـود ،در زمینـه هنرهـای شـهری آمیختـه بـا اصـول و
ارزشهـای اجتماعـی اسـت و ایـن مسـئله باعث میشـود که
هنرهـای شـهری در وضعیـت پاسـخگویی بـه جامعه شـهری
باشـند (تصاویـر 4و .)5بنابرایـن ،هنرهـای شـهری را ضمـن
حفـظ عناصـر بنیادین هنـری میتـوان تابعی از پدیده شـهر
و حیـات اجتماعـی انسـان و امـور وابسـته بـه آن دانسـت.
«شـهرها به آدمهـا میمانند ،اگـر با آنها ارتبـاط صادقانهای
برقـرار نکنیـم ،همچنان یک اسـم ،یک شـکل خارجـی باقی
میماننـد و کوتـاه زمانـی بعـد ،از ذهنمان خارج میشـوند و
بـرای چنیـن ارتباطـی بایـد بتوانیـم شـهر را مشـاهده کنیم
و خصوصیـت ویـژه آن ،مـن آن ،روح آن ،هویـت آن و اوضاع
و احوالـی را کـه زندگـیاش بهتدریـج در فضـا شـکل گرفتـه
اسـت درک کنیـم» (کلیمـا .)191 :1378 ،برای دسـتیابی به
کاربسـت هنرهـای شـهری در تحقـق منظر شـهری مطلوب،
شـناخت ظرفیتهـا و ضمایـم ایـن هنرهـا و محیطشـان
الزم اسـت« .شـناخت اجتماعـی و بررسـی جامعهشـناختی
محیـط بـرای تولیـد و ارائـه اثـر هنـری کـه با هـدف ارتباط
عمومـی بـا مخاطـب طراحی و تولید میشـود ،امـری بدیهی
و ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت» (زنگـی.)166 : 1395 ،
در ایــن میــان ،خوانــش آســانتر آثــار دیوارنــگاری
بهعنــوان روشــی از نقاشــی ،باعــث شــده اســت کــه ایــن
هنــر در ترکیــب و تعامــل بــا معمــاری ،در هویتمنــد
ســاختن فضــای شــهری ایفــای نقــش کنــد و بــا توجــه بــه
ایــن کــه خوانــش عنصــر معنــا از طریــق تصویــر ،ســادهتر و
عمومیتیافتهتــر از فهــم آن از طریــق حجــم و فــرم معماری
اســت ،شــهروندان را در دریافــت و شــناخت هویــت فرهنگی
و اجتماعــی محیــط و در نتیجــه ســازماندهی ذهنــی منظــر
شــهری یــاری میکنــد .میتــوان دیوارنــگاری شــهری را
عاملــی مؤثــر بــرای معنابخشــی بــه فضــا و درک بهتــر آن
توســط شــهروندان دانســت« .معمــاری ،خــود مجموع ـهای
از فضاهــا و حجمهــای رنگــی بــا ویژگیهــای گوناگــون
بصــری میباشــد و بهواســطه همیــن ســطوح رنگــی،
اجســام رنگــی و فرمهایــی کــه بهخــودیِ خــود یــک اثــر
هنــری مســتقل محســوب میگردنــد ،بــا دیوارنــگاری در
ارتبــاط قــرار میگیرنــد» (غزائیــان ،حقیقتبیــن1392 ،
)159 :؛ (تصاویــر 6و.)7

تصویر  : 1دیوارنگاری بر مبنای داستانهای عامیانه ،روش اجرا  :رنگ روی
پوشش سیمانی .مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.

تصویر  : 2دیوارنگاری با مضامین ادبی و معرفتی ،روش اجرا  :رنگ روی
پوشش سیمانی .مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.
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تصویر  : 3دیوارنگاری با مضامین عرفانی و معرفتی ،روش اجرا  :رنگ روی
پوشش سیمانی .مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.

تصویر  : 4دیوارنگاری با مضمون سورئالیستی ،روش اجرا  :رنگ روی پوشش
سیمانی .مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.

بحث و تحلیل

بــود .تعریــف شــهر بهعنــوان یــک پدیــده زنــده ،مرهــون
حضــور ،حیــات و پویــش انســان در آن اســت و غلبــه ایــن
حضــور بــر ســاختار شــهری ،آن را بــه محیطــی انســانگرا
و انســانمدار تبدیــل میکنــد .ایــن خصلــت از جملــه
خصایــل مهــم شــهری اســت کــه امــروزه بــا چالشهــای
جــدی مواجــه اســت ،بهنحویکــه مفهــوم انســانگرایی
و ارزشهــای انســانی در هــر دو وضعیــت توســعه یــا عــدم
توســعه شــهرها بــا مخاطــرات جــدی روبهروســت .در جوامــع
توســعهیافته ،گســیل ارزشهــا بــه ســمت امــور مــادی ،رفــاه
و ســرمایههای اقتصــادی ،جوامــع را بــا یکجانبهگرایــی
عجیــن ســاخته و مفاهیــم انســانی را بــا موانــع خودســاخته
مواجــه میکنــد .در جوامــع توســعهنیافته نیــز ،بــه نســبت
عقبماندگــی آنهــا ،فقــر بنیادیــن ســبب تســری مفهــوم
فقــر بــه تمــام حوزههــای فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی
میشــود و اصــول و ارزشهــای انســانی در ذیــل بدیهیــات
مــادی اعــم از معــاش ،ســرپناه و اشــتغال قــرارمیگیــرد.
فقــر دامنــهدار میتوانــد اجــزای جامعــه را بــه منازعــه بــا
روح انســانگرایی وادار کنــد.
از ســوی دیگــر ،هنــر همــواره در صــدد صیانــت از منزلــت
انســان و کشــف و بیــان ارزشهــای انســانی بــوده اســت.
هنــر در طــی تاریــخ همــواره عاملــی بــرای ایجــاد تعــادل

در موضــوع منظــر شــهری از ذهنیتهایــی صحبــت
میکنیــم کــه وابســته یــا برخاســته از عینیــت هســتند .در
واقــع تصویــر ذهنــی منظــر و ابعــاد معنایــی آن ناشــی از
قضــاوت و تحلیــل و تفســیر ذهنــی مــا نســبت بــه عناصــر
عینــی فضــای شــهری اســت .بنابرایــن المانهــا و عناصــر
عینــی حــاوی معنــا یــا تداعیکننــده معنــا میتواننــد در
شــکلگیری تصویــر ذهنــی مــا و درنهایــت ،هدایــت و
شــکلدهی منظــر شــهری بهطــور مؤثــری نقــش ایفــا
کننــد .خصلــت آثــار هنــری و پیشســاختهای ذهنــی،
اخالقــی و حســی آنهــا میتوانــد بیشــترین تأثیــرات را در
مؤلفههــای زیــر داشــته باشــد (نمــودار : )1
 تولیــد و ارائــه معنــای منجــر بــه هویــت و جذابیــت و نیــزاعتباربخشــی بــه هویــت موجــود
 ارائــه جلوههــای زیباییبخــش و تلطیفکننــده فضــا ازطریــق ظرفیتهــای زیباییشــناختی هنــر
 تســهیل در خوانــش شــهر از طریــق ایجــاد متــن و تلطیــفو تشــریح متنهــای موجــود در منظــر شــهری
هــر چــه ذهنیــت ما از شــهر به اصــول و معیارهای انســانی ما
نزدیکتــر باشــد و رنــگ حضــور انســان در ســاختمان شــهر
محســوستر باشــد ،منظــر شــهری انســانگراتر خواهــد
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شماره  35تابستان ۱۳۹۵

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا

محســوب شــده اســت و بازخوانــی آثــار هنــری ادوار
مختلــف ،آشــکارکننده روح انســانی و باورهــای آرمانــی
انســانهای دورههــای مختلــف اســت کــه در زمینــه «ارزش
انســان» اشــتراک نظــر دارنــد .ورود هنــر بــه عرصههــای
عمومــی همــواره بــه تقویــت روحیــه انســانی محیــط منجــر
شــده و موجــب دلپذیــری و معنایابــی فضــا شــده اســت.
«نقاش ـیهای دیــواری میتواننــد بــه شــهر هویــت بدهنــد،
حافظــه ملــی و خاطرههــای قومــی مــا را از نســلهای
گذشــته بــه مــا و از مــا بــه نســلهای آینــده برســانند»
(حســینی راد.)64 :1392 ،
هنرهــای شــهری فضاهــای کالبــدی شــهر را بــهمعنــای آن
پیونــد میزننــد و ســازوکاری بــرای بــروز معنــا در شــهر و
بیــان و اشــاعه آننــد .ایــن هنرهــا میتواننــد بــه صورتهــای
واقعــی یــا مجــازی ،تاریــخ ،افتخــارات ،ارزشهــا و تحــوالت
شــهر و مردمانــش را بازتــاب داده و در منظــر شــهر زنــده
نــگاه دارنــد« .منظــر خودبهخــود پدیــد نمیآیــد؛ بلکــه از
خــال تجربــه انســان در فضــا و بهتدریــج حاصــل میشــود.
شــهر نیــز نوعــی مــکان اســت کــه مظاهــر محیــط فیزیکــی
آن از تاریــخ اندیشــه و ذهــن شــهروندان کــه آن را ســامان
داده ،قابلحــذف نیســت .در امتــداد ایــن تعاریــف ،منظــر
شــهری ،ادراک شــهروندان از شــهر اســت کــه از خــال
نمادهــای آن بهدســت میآیــد» (منصــوری.)32 : 1389 ،
دیوارنگاریهــای شــهری میتواننــد کیفیــت فرهنگــی را
نیــز بــه منظــر شــهری بیافزاینــد و بــرای آن ارزشافــزوده
ایجــاد کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه آثــار هنــری میتواننــد
محیــط را واجــد صفــت ســازند ،بنابرایــن در شــکلدهی
بــه منظــر فرهنگــی شــهرها نیــز در کنــار ســاختارهای

نمودار  : 1آثار سهگانۀ دیوارنگاری بر منظر شهری .مأخذ  :نگارنده.

معمــاری ،نقــش کلیــدی دارنــد« .هنــر و هنرمنــد میتوانــد
فضایــی را بهواســطه هویتمنــد کــردن ،بــه مــکان تبدیــل
کنــد؛ بــه آن معنــی ببخشــد و از نشــانههای فرهنگــی،
تاریخــی ،ارزشهــا و هنجارهــای پذیرفتهشــده جامعــه در
اثــرش ،بــرای ایــن هــدف بهــره ببــرد» (غفــاری ،غفــاری ،و
نوریوایقــان.)522 : 1393 ،
با توجه به این که فضاهای عمومی نظیر خیابانها و میادین،
تأثیر بیشتری بر شکلگیری منظر شهری در میان شهروندان
و گردشگران دارند و بر همین اساس ،هنرهای شهری نظیر
دیوارنگاری و احجام و مجسمهها ،با رویکرد عمومی و ارائه
همگانیشان ،به این تأثیر دامن میزنند و میتوانند به آن
معنا و جهت بخشیده و آن را جذاب ،همهپسند و زیبا سازند.

جدول  : 1عملکرد و کارایی دیوارنگاری شهری در تقویت خصوصیات منظر شهری .مأخذ  :نگارنده.
دیوارنگاری بهعنوان واضحترین و صریحترین هنر شهری با توجه به نحوه ارائه و ارتباط با مخاطب ،میتواند رسانهای شهری قلمداد
خوانایی منظر شهری

معنادهی و هویتمندی
منظر شهری
زیبایی و کیفیت بصری
منظر شهری

شود که عالوه بر انتقال پیام ویژه خود ،در رابطه کالن با شهروندان ،خوانش خصوصیات فرهنگی و اجتماعی محیط شهری را
تسهیل کند و منظر شهری را از نظر خوانایی تقویت کند.
هویت و معنا ،عناصر ذهنی منظر را میسازند و شهروند در ارتباط با این عناصر ،منظر شهری را درک میکند .دیوارنگاری شهری
از جمله هنرهایی است که با بیان خالقانه و جذاب مفاهیم از طریق زبان و بیان هنری به آنها تعالی و پایداری میبخشد و
منظری هویتمند ایجاد میکند.
زیباسازی شهری مرهون عواملی چون فضاهای سبز ،رنگ ،فرم و احجام و آثار هنری است .آثار دیواری با تکنیکهای مختلف،
مظاهری از زیبایی هنری هستند که میتوانند در صورت هدایت ظرفیتهای بصری خود ،ملزومات زیبایی محیط را به فضای
شهری وارد کنند.
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نمودار  : 2معرفی کارکردهای دیوارنگاری شهری مؤثر بر منظر شهری .مأخذ  :نگارنده.

«جذابیت در مکان ،یا همان زیبایی و تنوع ،یکی از معیارهای
ایجاد مطلوبیت در فضای شهری بهحساب میآید و این
مسئله بارها و بارها بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم از زبان
شهرسازان ،هنرمندان و یا جامعهشناسانی چون اولدنبرگ،2
یا دانشمندانی همچون کریستوفر الکساندر ،3مونتگومری 4و
دیگران بیان شده» (حاتمی« .)205 : 1392 ،هنر ،اغلب در
مکانهای عمومی ،جهت شخصیت بخشیدن ،جذابیت بخشیدن
به فضا و یا صرفاً زیباسازی استفاده میشود .مردم مکانها را به
خاطر کارهای هنری که در فضا وجود دارد ،به خاطر میآورند،
به عبارتی هنر بهعنوان نمادی از مکان ایفای نقش میکند»
(به نقل از غزائیان و حقیقتبین .)1392 ،اثربخشی هنرهای
شهری ،ازجمله دیوارنگاری در مکانیت فضاهای شهری مصادف
است با کارکردهای چندوجهی آن.
در یـک دسـتهبندی کلـی میتـوان کارکردهـای دیوارنـگاری
شـهری را کـه در ظهـور خصوصیـات انسـانگرایانه در منظـر
شـهری نیـز مؤثرنـد به شـرح زیر برشـمرد (نمـودار : )2
 .1ارزشآفرینی فرهنگی
 .2ارزشآفرینی هنری
 .3کارایــی در طی زمان (ارزش تاریخی)
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 .4هویتبخشی به محیط
 .5همگونی با المانها
 .6همگونی با معماری
 .7کارکردهای آموزشی
 .8کارکردهای سیاسی
 .9زیباسازی محیط
 .10کارکردهای رسانهای
با توجه به جوهرۀ هنرهای شهری ،دیوارنگاری شهری
نیز از طریق اثربخشی بر روی سه خصوصیت «خوانایی»،
«هویتمندی» و «زیبایی» در منظر شهری ،به ارتقا و اعتالی
آن کمک میکند .در جدول شماره یک ،بهصورت مختصر به
عملکرد آثار دیواری در زمینه سه خصوصیت اشارهشده منظر
شهری اشاره شده است (جدول .)1
با توجه به تأثیرات زیرساختی (پنهان) و روساختی (آشکار)
هنرهای شهری در شکلگیری منظر شهری انسانگرا و تنوع
این تأثیرات از طریق کارکردهای متعدد آن ،میتوان ضرورت
و کاربست هر یک از موارد نامبرده را در بخشی از خصوصیات
منظر شهری مشاهده کرد.
در جدول شماره دو ،کاربست و تأثیر مستقیم هر یک از

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا

تصویر  : 5دیوارنگاری با موضوع مادر ،روش اجرا  :رنگ روی ورقهای فلزی.
مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.

تصویر  : 6دیوارنگاری با مضمون مذهبی ،روش اجرا  :رنگ روی پوشش
سیمانی .مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.

کارکردهای دهگانه دیوارنگاری شهری بر روی خصوصیات
خوانایی ،هویتمندی و زیبایی ارزیابی شده است (جدول .)2

برخوردارنــد کــه هــم بــر رویکــرد عینــی منظــر شــهری و
هــم بــر رویکــرد ذهنــی آن تأثیــر میگذارنــد .دیوارنــگاری
شــهری بهعنــوان شــیوهای از هنرهــای تجســمی میتوانــد
رســالت ایــن نــوع از هنــر را در فضــای شــهری اجــرا کنــد.
ظرفیتهــای ایــن هنــر بهطــور بــارز از طریــق فرآیندهــای
زیــر ،در خصوصیــات بنیادیــن منظــر شــهری شــامل
«خوانایــی»« ،هویتمنــدی» و «زیبایــی» (نمــودار )1
اثرگــذار اســت :
 تولیــد و ارائــه معنــای منجــر بــه هویــت و جذابیــت واعتباربخشــی بــه هویــت موجــود

نتیجهگیــری | آثــار هنــری بــر شــناخت و تعینــات ذهنــی
هنرمنــد اســتوار هســتند و اساسـاً تولیــد هنــری ،فرآینــدی
بــرای تجلــی ،تحقــق و عینیــت یافتــن ذهنیــت هنرمنــد
اســت .در هنرهــای شــهری ،محتــوای ذهنــی اثــر هنــری
بــا فضــای عینــی محیــط تطابــق مییابــد و بــه جمــع
عینیــات موجــود در فضــای شــهری میپیونــدد.
در واقــع هنرهــای شــهری از دو بعــد ذهنــی و عینــی
تأثیرات و کارکردهای

خوانایی منظر شهری

دیوارنگاری شهری

معنادهی و هویتمندی

زیبایی و کیفیت بصری

منظر شهری

منظر شهری

ارزشآفرینی فرهنگی

*

*

*

ارزشآفرینی هنری

-

*

*

کارایی در طی زمان (تاریخی)

*

*

-

هویتبخشی به محیط

*

*

-

همگونی با المانها

*

-

*

همگونی با معماری

*

-

*

کارکردهای آموزشی

*

*

-

کارکردهای سیاسی

*

*

-

زیباسازی محیط

*

*

*

کارکردهای رسانهای

*

*

-

جدول  : 2اثربخشی کارکردهای
دهگانه دیوارنگاری شهری در
خصوصیات مؤثر بر منظر شهری.
مأخذ  :نگارنده.
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تصویر  : 7دیوارنگاری با مضمون فرهنگی ،روش اجرا  :موزاییک با قطعات کاشی .مأخذ  :مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.

 ارائــه جلوههــای زیباییبخــش و تلطیفکننــده فضــا ازطریــق ظرفیتهــای زیباییشــناختی هنــر
 تســهیل در خوانــش شــهر از طریــق ایجــاد متــن و تلطیــفو تشــریح متنهــای موجــود در منظــر شــهری
کارکردهــای دهگانــه شناساییشــده هنــر دیوارنــگاری در
منظــر شــهری (نمــودار  )2در تحقــق خصوصیــات منظــر
مطلــوب شــهری دخالــت دارنــد و کاربســت ایــن تأثیــرات در
جــدول  2مشــخص شــده اســت .نکتــه جالبتوجــه در نتایــج
ایــن جــدول آن اســت کــه بهرغــم تصــور عمومــی ،خوانایــی

منظــر شــهری و هویتمنــدی آن بیــش از زیباســازی
شــهری از کارکردهــای دیوارنــگاری بهــره میبرنــد و ایــن
مســئله نشــان از تأثیــرات بطئــی و عمیــق دیوارنــگاری در
منظــر شــهری دارد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه آثــار هنــری در
دســتیابی بــه عامــل مطلوبیــت منظــر شــهری و دســتیابی به
صفــات و معیارهــای انســانگرایانه در آن مؤثرنــد و اســتفاده
درســت و بهجــا از هنرهــای شــهری میتوانــد در جذابی ـت،
درکپذیــری و هویتمنــدی منظــر شــهری مؤثــر باشــد.

پینوشــت
 ،Pierre Donadieu .۱نظریهپرداز منظر.

Christopher .۲

Montgomery Oldenburg .۳

Alexander .۴

فهرسـت منابع
•• اسکندری ،ایرج .)1392( .تأملی در مبانی ساختاری و زیباشناختی
نقاشیدیواری ،مجموعه مقاالت همایش علمی اولین دوساالنه دیوارنگاری
شهری و گرافیک محیطی .تهران  :سازمان زیباسازی شهر تهران.
•• حاتمی ،صفیه .)1392( .نقش گرافیک در زیباسازی فضاهای شهری (گرافیک
محیطی) .مجموعه مقاالت همایش علمی اولین دوساالنه دیوارنگاری شهری و
گرافیک محیطی .تهران  :سازمان زیباسازی شهر تهران.
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•• حسینی راد ،عبدالمجید .)1392( .دیوارنگاری و نقاشی ایرانی .مجموعه
مقاالت همایش علمی اولین دوساالنه دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی.
تهران  :سازمان زیباسازی شهر تهران.
•• رو شناس ،محمد امید .)1382( .نگاهی به آثار نقاشان دفاع مقدس در زمان
جنگ و پس از آن .مجله تندیس.5-4 : )13( ،
•• زنگی ،بهنام .)1395( .دیوارنگاری ایران؛ رهیافتهای نوین .تهران  :نشر مهر

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا
نوروز (با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران) ،چاپ دوم.
•• زنگی ،بهنام .)1393( .بررسـی نقش هنرهای شـهری در توسـعه گردشـگری
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