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ویژه نــامه

چکیــده | شــهر جامع تریــن مجموعــه از دســتاوردهای بشــر در طــول تاریــخ 
اســت کــه از حاصــل جمــع آثــار او در عرصه هــای فرهنــگ، معمــاری، صنعــت، 
هنــر، ارتباطــات اجتماعــی، دانــش، اخــاق و سیاســت بــه وجــود آمــده اســت. 
منظــر شــهری بــا ایــن وصــف می توانــد مبّیــن کیفیــت ارتبــاط ایــن عرصه هــا 
بــا یکدیگــر و افــاده معنــای آن هــا در کالبــد شــهری باشــد. هنرهــای شــهری 
ــادی،  ــی، اقتص ــای اجتماع ــون زمینه ه ــهری همچ ــر ش ــدن منظ در پدیدارش

فرهنگــی و سیاســی آن نقشــی بســزا دارنــد.
ــن  ــی از متنوع تری ــوان یک ــر به عن ــه هن ــرض ک ــن ف ــا ای ــر ب ــش حاض پژوه
و غنی تریــن ســرمایه های معنــوی جوامــع، می توانــد در پیدایــش منظــر 
انســان گرا در شــهرها ایفــای نقــش کنــد، بــا روش توصیفی-تحلیلــی صــورت 
ــهری در  ــای ش ــای هنره ــه »چیســتِی« کارکرده ــخ ب ــه و درصــدد پاس گرفت
رابطــه بــا منظــر شــهری و »چگونگــِی« ایفــای نقــش دیوارنــگاری شــهری در 

ــه منظــر شــهری مطلــوب و انســان گرا اســت. دســتیابی ب
ــی  ــرد عین ــر رویک ــم ب ــای شــهری ه ــد؛ هنره ــج پژوهــش نشــان می ده نتای
منظــر شــهری و هــم بــر رویکــرد ذهنــی آن تأثیــر می گذارنــد و ظرفیت هــای 
ــامل  ــهری ش ــر ش ــن منظ ــات بنیادی ــارز در خصوصی ــور ب ــر به ط ــن هن ای
»خوانایــی«، »هویت منــدی« و »زیبایــی« اثرگــذار اســت. کارکردهــای ده گانــه 
ــات  ــق خصوصی ــهری در تحق ــر ش ــگاری در منظ ــر دیوارن ــده هن شناسایی ش
منظــر مطلــوب شــهری دخالــت دارنــد و کاربســت ایــن تأثیــرات در خوانایــی 
ــن  ــت. ای ــهری اس ــازی ش ــش از زیباس ــدی آن، بی ــهری و هویت من ــر ش منظ
مســئله نشــان دهنده تأثیــرات عمیــق و پایــدار دیوارنــگاری در منظــر شــهری 
اســت کــه حکایــت از اعمــال اثــر هنــر از طریــق صــورت و ســیمای شــهر، بــر 

ــی آن دارد. ــای ذهن الیه ه
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ــدن  ــتاورد تم ــن دس ــوان بزرگ تری ــهر را می ت ــه | ش مقدم
ــع  ــق تجمی ــه از طری ــگاه و مرتب ــن جای ــت. ای ــر دانس بش
در  بشــر  فعالیــت  مختلــف  حوزه هــای  دســتاوردهای 
ــن  ــهر جامع تری ــت. ش ــت آمده اس ــهرها به دس ــدوده ش مح
مجموعــه از دســتاوردهای بشــر در طــول تاریــخ اســت کــه 
از حاصــل جمــع آثــار او در عرصه هــای فرهنــگ، معمــاری، 
صنعــت، هنــر، ارتباطــات اجتماعــی، دانــش، اخــاق و 
سیاســت به وجــود آمــده اســت. محیــط شــهر حیطــه تجلــی 
ــه  ــهرها همان گون ــت. ش ــرده اس ــای نام ب ــل عرصه ه و تعام
ــند،  ــا باش ــن حوزه ه ــل ای ــاز تعام ــد زمینه س ــه می توانن ک
ممکــن اســت بــه منازعــات داخلــی آن هــا نیــز منجــر شــوند.

ــت  ــن کیفی ــد مبی ــف می توان ــن وص ــا ای ــهری ب ــر ش منظ
ارتبــاط ایــن عرصه هــا بــا یکدیگــر و افــاده معنــای آن هــا در 

کالبــد شــهری باشــد.
نیازهــای بنیادیــن بشــر اعــم از امنیــت، تعامــات اجتماعی، 
تجــارت و تولیــد او را بــه ســمت زندگــی جمعــی در 
ــوق  ــکار س ــاورزی و ش ــای کش ــر از کلونی ه ــی فرات محیط
ــی  ــد. پدیدارشناس ــهرها ش ــش ش ــه پیدای ــر ب داد و منج
شــهرها در ادوار مختلــف تاریــخ، نیازهــای نســبتاً مشــابهی 
ــن  ــد. ای ــا روشــن می کن ــر م ــا ب ــرای شــکل گیری آن ه را ب
نیازهــا ترکیبــی از مســائل مــادی و فرامــادی بشــر در طــول 

ــخ را شــامل می شــوند. تاری
غفلــت از هــر یــک از دو گــروه نیازهــای منجــر بــه گرایــش 
بــروز  موجــب  می توانــد  شهرنشــینی  بــه  انســان ها 
ناهنجاری هــای زندگــی شــهری شــود و فضــای شــهر را بــه 
محــل منازعــه عرصه هــای مختلــف فعالیــت در آن تبدیــل 
ــون  ــون مره ــای پیرام ــا از فض ــدی  درک م ــد. صورت بن کن
ــر آن اســت.  ــم ب ــای حاک ــد فیزیکــی و معن ــل کالب دو عام
معنــای موجــود در فضــای پیرامــون مــا می توانــد ناشــی از 
ــر و ســاختاری ازجملــه  ــوع اث ــا هــر ن ــه مــا از فضــا ی تجرب
آثــار هنــری کــه درصــدد بیــان و انتقــال معنــا اســت و هــر 

ــه طبیعــی و مصنوعــی باشــد. ــوع جاذب ن
همان طــوری   : انسان ســاخت  ]مصنوعــی[  »جاذبه هــای 
کــه از عنوانــش پیداســت، بــه دســت انســان ســاخته 
ــیم  ــوس تقس ــوس و غیرملم ــروه ملم ــه دو گ ــده اند و ب ش

ــوند. می ش
ماننــد   : ملمــوس  انسان ســاخت  جاذبه هــای  الــف( 
و  بازارهــا  شــهربازی ها،  موضوعــی،  پارک هــای 

ــی،  ــای ورزش ــا و رویداده ــد، مجتمع ه ــگاه های خری فروش
رویدادهــای مکانــی، رویدادهــای تقویمــی، یادمان هــای 
تاریخــی و باســتانی، نمایشــگاه ها، مناطــق باســتانی، مناطــق 
آرامگاه هــای  گنجینه هــا،  ســنتی،  معمــاری  صنعتــی، 
ــی،  ــاهیر علمی-ادب ــای مش ــا، آرامگاه ه ــی و زیارتگاه ه مذهب
هنــری و غیــره. ب( جاذبه هــای انسان ســاخت غیرملمــوس : 
ماننــد میــراث معنــوی، ادبیــات، فرهنــگ، خرده فرهنگ هــا، 
ــگ آشــپزی، آداب  ــص، فرهن ــه، موســیقی، رق ــگ  عام فرهن
ــا  ــته، آیین ه ــن نانوش ــاری، قوانی ــای رفت ــرت و الگوه معاش
و مراســم ملــی و مذهبــی ویــژه جامعــه ماننــد نــوروز، شــب 
یلــدا، ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای، عزاداری هــای 
مذهبــی و ســنتی، مراســم عروســی و ازدواج و غیــره« 

)نصیریــان، 1392 : 13(.
ــر  ــه هن ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن ف ــر ای ــر ب ــش حاض پژوه
به عنــوان یکــی از زمینه هــای مهــم فعالیــت بشــر در طــول 
تاریــخ و یکــی از متنوع تریــن و غنی تریــن ســرمایه های 
ــان گرا  ــر انس ــش منظ ــد در پیدای ــع، می توان ــوی جوام معن
در شــهرها چــه به عنــوان روش و چــه به عنــوان هــدف، 
نقــش ســازنده ای ایفــا کنــد. بــا ایــن فــرض، پژوهــش حاضــر 

ــر اســت : ــه پرســش های زی ــخ ب درصــدد پاس
1. هنرهــای شــهری در رابطــه بــا منظــر شــهری چــه 

دارنــد؟ کارکردهایــی 
ــای شــهری،  ــی از هنره ــوان یک ــگاری به عن ــش دیوارن 2. نق
در زمینــه دســتیابی بــه منظــر شــهری مطلــوب و انســان گرا 

چیســت؟

ضرورت تحقیق
جامعــه امــروز ایــران بــر بســتری از تمدنــی تاریخــی و غنــی 
اســتوار اســت کــه هنــر و فرهنــگ را می تــوان از بنیان هــای 
اصلــی آن بــه شــمار آورد. گسســتگی جامعــه امــروز ایــران از 
ارزش هــای نهادینــه فرهنگــی گذشــته خــود هــر چــه عمــق 
ــی  ــاری و بی هویت ــروز ناهنج ــای ب ــد، زمینه ه ــتری بیاب بیش

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 
ــی  ــهری، بخش ــع ش ــد جوام ــر، رش ــوی دیگ ــد. از س می کن
ــای  ــل واژه »هنره ــری را ذی ــته های هن ــتاوردها و رش از دس

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا
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ــط  ــا در محی ــن هنره ــه ای ــت ک ــردآورده اس ــهری« گ ش
عمومــی و فضــای کالبــدی شــهری می تواننــد ایفاگــر نقــش 
ــند.  ــی باش ــی و اجتماع ــی، ارتباط ــری، هویت ــی، هن فرهنگ
ــران و  ــهری در ای ــای ش ــیع از هنره ــتفاده وس ــم اس به رغ
ــه اهمیــت و تأثیــرات آن هــا در منظــر شــهری،  ــا توجــه ب ب
تاکنــون کمتــر بررســی های علمــی در مــورد آن هــا صــورت 
ــوع  ــن موض ــه ای ــوط ب ــای مرب ــده پژوهش ه ــه و عم گرفت
معطــوف بــه مباحــث تاریخــی یــا هنــری صــرف بــوده اســت. 
ــهری  ــر ش ــدن منظ ــهری در پدیدارش ــای ش ــش هنره نق
همچــون زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
سیاســی آن به طــور شایســته موردتوجــه پژوهشــگران واقــع 
نشــده اســت و بــا توجــه بــه وســعت اســتفاده از ایــن هنرهــا 
ــط  ــر محی ــا ب ــتمر آن ه ــرات مس ــهری و تأثی ــط ش در محی
ــکار  ــا آش ــاره آن ه و منظــر شــهری، ضــرورت پژوهــش درب

می شــود.
ــی  ــت فرهنگ ــا و پیوس ــا، پیامده ــاره کارکرده ــش درب پژوه
ــهری در  ــای ش ــرات هنره ــهری و بررســی تأثی ــای ش هنره
ــه  ــاع ک ــگ، سیاســت و اجتم ــای فرهن ــک از قلمروه ــر ی ه
درنهایــت منجــر بــه نقــش آن هــا در شــکل دهی بــه منظــر 
شــهری و معنــا بخشــی بــه آن می شــود، نیازمنــد بازگشــایی 
مباحــث بین رشــته ای متعــددی اســت کــه ارتبــاط و پیونــد 
ــن  ــهری روش ــی ش ــف زندگ ــای مختل ــا زمینه ه ــر را ب هن

ســازد.
ــردآوری  ــی انجــام شــده و گ ــه روش تحلیل ــن پژوهــش ب ای

اطاعــات آن از طریــق کتابخانــه ای صــورت گرفتــه اســت.

تأثیرات هنرهای شهری و دیوارنگاری شهری بر محیط
ــف گســترده ای از عملکــرد فرهنگــی- ــای شــهری طی هنره
هنری، اطاع رسانی-رســانه ای، آموزشــی-تربیتی، زیباســازی-

ــی-حاکمیتی را  ــی و سیاس ــی، اقتصادی-تبلیغات هویت بخش
ــرد،  ــتردگی عملک ــوع و گس ــن تن ــد و ای ــش می دهن پوش
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 
ــه دار  ــتمر و دامن ــر، مس ــهروندان، عمومیت یافته ت ــا ش آن ب
ــی  ــر نقاش ــی هن ــکل اجتماع ــوان آن را ش ــت و »می ت اس
ــای  ــگاری در دوره ه ــردی دیوارن ــه کارک ــرد. جنب ــداد ک قلم
ــت  ــوده اس ــی ب ــراز و فرودهای ــار ف ــی، دچ ــف تاریخ مختل

ــی  ــوالت اجتماع ــا تح ــا ب ــراز و فروده ــن ف ــاق ای ــه انطب ک
ــر  ــل روشــنی ب ــر یکدیگــر، دلی ــا ب ــل آن ه ــرات متقاب و تأثی
ــه  ــران جامع ــی رهب ــگاری و آگاه ــی دیوارن ــرد اجتماع رویک
و مجریــان ایــن هنــر از قابلیــت اجتماعــی آن اســت«. 
)زنگــی، آیت اللهــی، فهیمــی فــر، 1391 : 86(. زیربنــای 
ــال  ــی و انتق ــگاری و نقــش آن در تجل ــر دیوارن تاریخــی هن
معنــا در دوره هــای مختلــف تاریخــی پشــتوانه خوبــی 
بــرای کارکردهــای شــهری امروزیــن آن بــه شــمار مــی رود. 
ــن  ــک عنصــر نمادی ــان نقــش ی ــذر زم ــا در گ »دیوارنگاره ه
ــر عهــده می گرفتنــد؛ عنصــری نمــادی کــه در ترکیــب  را ب
ــا را  ــع و بی همت ــت، منظــره ای بدی ــا طبیع ــر خــود ب بی نظی
ــترکات  ــه ای، از مش ــرو و ناحی ــر قلم ــود آورده و در ه به وج
می رفتــه  به شــمار  محــدوده  آن  مردمــان  فرهنگــی 
ــه منظــر  ــوان »توجــه ب ــا عن ــن موضــوع امــروزه ب اســت. ای
ــر حفاظــت و توجــه  ــان ب ــاد می شــود و جهانی فرهنگــی« ی
ــاهزاده،  ــد«. )شــیخ الحکمایی و میرش ــد دارن ــا تأکی ــه آن ه ب
1393 : 638( از نظــر پی یــر دونادیــو1 : »جوهــر منظــر 
ــی  ــروه اجتماع ــک گ ــوان ی ــی، ادارک مخاطــب به عن فرهنگ
خــاص از فضــا در ظــرف زمانــی خاصــی اســت« )منصــوری 
بــرای  عاملــی  هنــری  اثــر  و  13(؛  وآتشــین بار،1393: 
ــده  ــهروندان و بازتاب دهن ــت ادراکات ش ــن و هدای برانگیخت

ــار و تبعــات آن اســت. ــر جامعــه و آث فرهنــگ حاکــم ب
ــا هــدف ارائــه عمومــی  به طــور طبیعــی، آثــار هنــری کــه ب
ــه زیســتِی  در فضــای شــهری پدیــد می آینــد، برآینــد تجرب
هنرمنــد در آن محیــط و متأثــر از پیوندهــای او بــا جامعه انــد 
و از ایــن طریــق می تواننــد متناظــر بــر ویژگی هــای جامعــه 
و ارزش هــای حاکــم بــر آن باشــند )تصاویــر 2،1و3( . »آثــار 
هنــری شــهری در ارتبــاط بــا فرهنــگ غالــب جامعــه 
به وجــود می آینــد. عــدم ســازگاری یــک اثــر هنــری 
ــاخت  ــم س ــود مکانیس ــث می ش ــی باع ــگ عموم ــا فرهن ب
فرهنــگ در یــک مجموعــه شــهری و درنهایت در یک کشــور 
ــه تقویــت فرهنــگ  ــد ب مختــل شــود، فضــای شــهر می توان
ــت،  ــاری ازاین دس ــد، آث ــک کن ــت آن کم ــی و تثبی عموم
مســیر ارزش هــای فرهنــگ یــک قــوم را ســاماندهی و مســیر 
ــث طــراوت  ــرده و باع ــی ک ــه را جهت یاب ــک جامع تحــول ی

ــکندری، 1392 : 73(. ــوند« )اس ــاکنین آن می ش روح س
خاسـتگاه اجتماعـی هنرهـای شـهری باعـث شـده اسـت که 
تنـوع آثـار هنـری آن به نوعـی بـا تنـوع فرهنگ ها و سـاختار 

ویژه نــامه
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اجتماعـی در هماهنگـی باشـد. درواقـع معیارهای شـخصی و 
ذهنـی هنرمنـدان کـه موجب خاقیـت و تنـوع در آثار هنری 
می شـود، در زمینـه هنرهـای شـهری آمیختـه بـا اصـول و 
ارزش هـای اجتماعـی اسـت و ایـن مسـئله باعث می شـود که 
هنرهـای شـهری در وضعیـت پاسـخگویی بـه جامعه شـهری 
باشـند )تصاویـر 4و5(. بنابرایـن، هنرهـای شـهری را ضمـن 
حفـظ عناصـر بنیادین هنـری می تـوان تابعی از پدیده شـهر 
و حیـات اجتماعـی انسـان و امـور وابسـته بـه آن دانسـت. 
»شـهرها به آدم هـا می مانند، اگـر با آن ها ارتبـاط صادقانه ای 
برقـرار نکنیـم، همچنان یک اسـم، یک شـکل خارجـی باقی 
می ماننـد و کوتـاه زمانـی بعـد، از ذهنمان خارج می شـوند 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 زندگـی اش به تدریـج در فضـا شـکل گرفتـه 
اسـت درک کنیـم« )کلیمـا، 1378: 191(. برای دسـتیابی به 
کاربسـت هنرهـای شـهری در تحقـق منظر شـهری مطلوب، 
محیطشـان  و  هنرهـا  ایـن  ضمایـم  و  ظرفیت هـا  شـناخت 
الزم اسـت. »شـناخت اجتماعـی و بررسـی جامعه شـناختی 
محیـط بـرای تولیـد و ارائـه اثـر هنـری کـه با هـدف ارتباط 
عمومـی بـا مخاطـب طراحی و تولید می شـود، امـری بدیهی 

و ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت« )زنگـی، 1395 : 166(.
دیوارنــگاری  آثــار  آســان تر  خوانــش  میــان،  ایــن  در 
ــن  ــه ای ــده اســت ک ــث ش ــوان روشــی از نقاشــی، باع به عن
هنــر در ترکیــب و تعامــل بــا معمــاری، در هویت منــد 
ســاختن فضــای شــهری ایفــای نقــش کنــد و بــا توجــه بــه 
ایــن کــه خوانــش عنصــر معنــا از طریــق تصویــر، ســاده تر و 
عمومیت یافته تــر از فهــم آن از طریــق حجــم و فــرم معماری 
اســت، شــهروندان را در دریافــت و شــناخت هویــت فرهنگی 
و اجتماعــی محیــط و در نتیجــه ســازمان دهی ذهنــی منظــر 
ــهری را  ــگاری ش ــوان دیوارن ــد. می ت ــاری می کن ــهری ی ش
ــه فضــا و درک بهتــر آن  ــرای معنابخشــی ب ــر ب عاملــی مؤث
توســط شــهروندان دانســت. »معمــاری، خــود مجموعــه ای 
ــون  ــای گوناگ ــا ویژگی ه ــی ب ــای رنگ ــا و حجم ه از فضاه
به واســطه همیــن ســطوح رنگــی،  بصــری می باشــد و 
ــر  ــک اث ــود ی ــودِی خ ــه به خ ــی ک ــی و فرم های اجســام رنگ
ــگاری در  ــا دیوارن ــد، ب ــوب می گردن ــتقل محس ــری مس هن
ــن، 1392  ــان، حقیقت بی ــد« )غزائی ــرار می گیرن ــاط ق ارتب

ــر 6و7(. : 159(؛ )تصاوی

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا

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

تصویر 2 : دیوارنگاری با مضامین ادبی و معرفتی، روش اجرا : رنگ روی 
پوشش سیمانی. مأخذ : مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.
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بحث و تحلیل
صحبــت  ذهنیت هایــی  از  شــهری  منظــر  موضــوع  در 
می کنیــم کــه وابســته یــا برخاســته از عینیــت هســتند. در 
ــی از  ــی آن ناش ــاد معنای ــر و ابع ــی منظ ــر ذهن ــع تصوی واق
قضــاوت و تحلیــل و تفســیر ذهنــی مــا نســبت بــه عناصــر 
ــا و عناصــر  ــن المان ه ــهری اســت. بنابرای ــی فضــای ش عین
ــد در  ــا می توانن ــده معن ــا تداعی کنن ــا ی ــاوی معن ــی ح عین
شــکل گیری تصویــر ذهنــی مــا و درنهایــت، هدایــت و 
شــکل دهی منظــر شــهری به طــور مؤثــری نقــش ایفــا 
ــی،  ــاخت های ذهن ــری و پیش س ــار هن ــت آث ــد. خصل کنن
ــد بیشــترین تأثیــرات را در  اخاقــی و حســی آن هــا می توان

ــودار 1( : ــد )نم ــته باش ــر داش ــای زی مؤلفه ه
- تولیــد و ارائــه معنــای منجــر بــه هویــت و جذابیــت و نیــز 

اعتباربخشــی بــه هویــت موجــود
ــا از  ــده فض ــش و تلطیف کنن ــای زیبایی بخ ــه جلوه ه - ارائ

ــر ــناختی هن ــای زیبایی ش ــق ظرفیت ه طری
- تســهیل در خوانــش شــهر از طریــق ایجــاد متــن و تلطیــف 

و تشــریح متن هــای موجــود در منظــر شــهری
هــر چــه ذهنیــت ما از شــهر به اصــول و معیارهای انســانی ما 
نزدیک تــر باشــد و رنــگ حضــور انســان در ســاختمان شــهر 
محســوس تر باشــد، منظــر شــهری انســان گراتر خواهــد 

ــون  ــده، مره ــده زن ــک پدی ــوان ی ــهر به عن ــف ش ــود. تعری ب
حضــور، حیــات و پویــش انســان در آن اســت و غلبــه ایــن 
ــه محیطــی انســان گرا  ــر ســاختار شــهری، آن را ب حضــور ب
و انســان مدار تبدیــل می کنــد. ایــن خصلــت از جملــه 
ــای  ــا چالش ه ــروزه ب ــه ام ــت ک ــهری اس ــم ش ــل مه خصای
جــدی مواجــه اســت، به نحوی کــه مفهــوم انســان گرایی 
ــا عــدم  و ارزش هــای انســانی در هــر دو وضعیــت توســعه ی
توســعه شــهرها بــا مخاطــرات جــدی رو به روســت. در جوامــع 
توســعه یافته، گســیل ارزش هــا بــه ســمت امــور مــادی، رفــاه 
و ســرمایه های اقتصــادی، جوامــع را بــا یک جانبه گرایــی 
عجیــن ســاخته و مفاهیــم انســانی را بــا موانــع خودســاخته 
ــه نســبت  ــز، ب ــد. در جوامــع توســعه نیافته نی مواجــه می کن
ــوم  ــن ســبب تســری مفه ــر بنیادی ــا، فق ــی آن ه عقب ماندگ
ــه تمــام حوزه هــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی  فقــر ب
ــات  ــل بدیهی می شــود و اصــول و ارزش هــای انســانی در ذی
ــرد.  ــرار  می گی ــتغال ق ــرپناه و اش ــاش، س ــم از مع ــادی اع م
ــا  ــه ب ــه منازع ــه را ب ــد اجــزای جامع ــه دار می توان ــر دامن فق

ــد. ــان گرایی وادار کن روح انس
ــت  ــت از منزل از ســوی دیگــر، هنــر همــواره در صــدد صیان
ــت.  ــوده اس ــانی ب ــای انس ــان ارزش ه ــف و بی ــان و کش انس
ــادل  ــرای ایجــاد تع ــی ب ــواره عامل ــخ هم ــر در طــی تاری هن

ویژه نــامه

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

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



45شماره ۳۵تابستان ۱۳۹۵

ادوار  آثــار هنــری  بازخوانــی  و  اســت  محســوب شــده 
مختلــف، آشــکارکننده روح انســانی و باورهــای آرمانــی 
انســان های دوره هــای مختلــف اســت کــه در زمینــه »ارزش 
ــای  ــه عرصه ه ــر ب ــد. ورود هن ــر دارن ــتراک نظ ــان« اش انس
عمومــی همــواره بــه تقویــت روحیــه انســانی محیــط منجــر 
ــت.  ــده اس ــا ش ــی فض ــری و معنایاب ــب دلپذی ــده و موج ش
ــه شــهر هویــت بدهنــد،  ــواری می تواننــد ب »نقاشــی های دی
حافظــه ملــی و خاطره هــای قومــی مــا را از نســل های 
ــانند«  ــده برس ــل های آین ــه نس ــا ب ــا و از م ــه م ــته ب گذش

)حســینی راد، 1392: 64(.
هنرهــای شــهری فضاهــای کالبــدی شــهر را بــه  معنــای آن 
ــا در شــهر و  ــروز معن ــرای ب ــد و ســازوکاری ب ــد می زنن پیون
بیــان و اشــاعه آننــد. ایــن هنرهــا می تواننــد بــه صورت هــای 
واقعــی یــا مجــازی، تاریــخ، افتخــارات، ارزش هــا و تحــوالت 
ــده  ــهر زن ــر ش ــاب داده و در منظ ــش را بازت ــهر و مردمان ش
ــه از  ــد؛ بلک ــد نمی آی ــود پدی ــر خودبه خ ــد. »منظ ــگاه دارن ن
خــال تجربــه انســان در فضــا و به تدریــج حاصــل می شــود. 
شــهر نیــز نوعــی مــکان اســت کــه مظاهــر محیــط فیزیکــی 
آن از تاریــخ اندیشــه و ذهــن شــهروندان کــه آن را ســامان 
ــر  ــف، منظ ــن تعاری ــداد ای ــت. در امت ــذف نیس داده، قابل ح
ــال  ــه از خ ــت ک ــهر اس ــهروندان از ش ــهری، ادراک ش ش
ــوری، 1389 : 32(.  ــد« )منص ــت می آی ــای آن به دس نماده
دیوارنگاری هــای شــهری می تواننــد کیفیــت فرهنگــی را 
ــزوده  ــرای آن ارزش اف ــد و ب ــه منظــر شــهری بیافزاین ــز ب نی
ــه این کــه آثــار هنــری می تواننــد  ــا توجــه ب ایجــاد کننــد. ب
ــکل دهی  ــن در ش ــازند، بنابرای ــت س ــد صف ــط را واج محی
ــاختارهای  ــار س ــز در کن ــهرها نی ــی ش ــر فرهنگ ــه منظ ب

معمــاری، نقــش کلیــدی دارنــد. »هنــر و هنرمنــد می توانــد 
ــل  ــکان تبدی ــه م ــد کــردن، ب ــی را به واســطه هویت من فضای
کنــد؛ بــه آن معنــی ببخشــد و از نشــانه های فرهنگــی، 
ــه در  ــده جامع ــای پذیرفته ش ــا و هنجاره ــی، ارزش ه تاریخ
اثــرش، بــرای ایــن هــدف بهــره ببــرد« )غفــاری، غفــاری، و 

.)522 : نوری وایقــان، 1393 
با توجه به این که فضاهای عمومی نظیر خیابان ها و میادین، 
تأثیر بیشتری بر شکل گیری منظر شهری در میان شهروندان 
و گردشگران دارند و بر همین اساس، هنرهای شهری نظیر 
ارائه  و  عمومی  رویکرد  با  و مجسمه ها،  احجام  و  دیوارنگاری 
آن  به  می توانند  و  می زنند  دامن  تأثیر  این  به  همگانی شان، 
معنا و جهت بخشیده و آن را جذاب، همه پسند و زیبا سازند. 

نمودار 1 : آثار سه گانۀ دیوارنگاری بر منظر شهری. مأخذ : نگارنده.

خوانایی منظر شهری

دیوارنگاری به عنوان واضح ترین و صریح ترین هنر شهری با توجه به نحوه ارائه و ارتباط با مخاطب، می تواند رسانه ای شهری قلمداد 

شود که عاوه بر انتقال پیام ویژه خود، در رابطه کان با شهروندان، خوانش خصوصیات فرهنگی و اجتماعی محیط شهری را 

تسهیل کند و منظر شهری را از نظر خوانایی تقویت  کند.

معنادهی و هویت مندی

منظر شهری

هویت و معنا، عناصر ذهنی منظر را می سازند و شهروند در ارتباط با این عناصر، منظر شهری را درک می کند. دیوارنگاری شهری 

از جمله هنرهایی است که با بیان خاقانه و جذاب مفاهیم از طریق زبان و بیان هنری به آن ها تعالی و پایداری می بخشد و 

منظری هویت مند ایجاد می کند.

زیبایی و کیفیت بصری 

منظر شهری

زیباسازی شهری مرهون عواملی چون فضاهای سبز، رنگ، فرم و احجام و آثار هنری است. آثار دیواری با تکنیک های مختلف، 

مظاهری از زیبایی هنری هستند که می توانند در صورت هدایت ظرفیت های بصری خود، ملزومات زیبایی محیط را به فضای 

شهری وارد کنند.

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا

جدول 1 : عملکرد و کارایی دیوارنگاری شهری در تقویت خصوصیات منظر شهری. مأخذ : نگارنده.
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»جذابیت در مکان، یا همان زیبایی و تنوع، یکی از معیارهای 
این  و  می آید  به حساب  شهری  فضای  در  مطلوبیت  ایجاد 
مسئله بارها و بارها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم از زبان 
اولدنبرگ2،  چون  جامعه شناسانی  یا  و  هنرمندان  شهرسازان، 
الکساندر3، مونت گومری4 و  یا دانشمندانی همچون کریستوفر 
اغلب در  : 205(. »هنر،  بیان شده« )حاتمی، 1392  دیگران 
مکان های عمومی، جهت شخصیت بخشیدن، جذابیت بخشیدن 
به فضا و یا صرفاً زیباسازی استفاده می شود. مردم مکان ها را به 
خاطر کارهای هنری که در فضا وجود دارد، به خاطر می آورند، 
به عبارتی هنر به عنوان نمادی از مکان ایفای نقش می کند« 
)به نقل از غزائیان و حقیقت بین، 1392(. اثربخشی هنرهای 
شهری، ازجمله دیوارنگاری در مکانیت فضاهای شهری مصادف 

است با کارکردهای چندوجهی آن.
در یـک دسـته بندی کلـی می تـوان کارکردهـای دیوارنـگاری 
شـهری را کـه در ظهـور خصوصیـات انسـان گرایانه در منظـر 

شـهری نیـز مؤثرنـد به شـرح زیر برشـمرد )نمـودار 2( :
1. ارزش آفرینی فرهنگی

2. ارزش آفرینی هنری
3. کارایــی در طی زمان )ارزش تاریخی(

نمودار 2 : معرفی کارکردهای دیوارنگاری شهری مؤثر بر منظر شهری. مأخذ : نگارنده.

4. هویت بخشی به محیط
5. همگونی با المان ها
6. همگونی با معماری

7. کارکردهای آموزشی
8. کارکردهای سیاسی

9. زیباسازی محیط
10. کارکردهای رسانه ای

شهری  دیوارنگاری  شهری،  هنرهای  جوهرۀ  به  توجه  با 
»خوانایی«،  خصوصیت  سه  روی  بر  اثربخشی  طریق  از  نیز 
»هویت مندی« و »زیبایی« در منظر شهری، به ارتقا و اعتای 
آن کمک می کند. در جدول شماره یک، به صورت مختصر به 
عملکرد آثار دیواری در زمینه سه خصوصیت اشاره شده منظر 

شهری اشاره شده است )جدول 1(.
با توجه به تأثیرات زیرساختی )پنهان( و روساختی )آشکار( 
هنرهای شهری در شکل گیری منظر شهری انسان گرا و تنوع 
این تأثیرات از طریق کارکردهای متعدد آن، می توان ضرورت 
و کاربست هر یک از موارد نام برده را در بخشی از خصوصیات 

منظر شهری مشاهده کرد.
از  یک  هر  مستقیم  تأثیر  و  کاربست  دو،  شماره  جدول  در 
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تأثیرات و کارکردهای 

دیوارنگاری شهری

معنادهی و هویت مندی خوانایی منظر شهری

منظر شهری

زیبایی و کیفیت بصری  

منظر شهری

***ارزش آفرینی فرهنگی

**-ارزش آفرینی هنری

-**کارایی در طی زمان )تاریخی(

-**هویت بخشی به محیط

*-*همگونی با المان ها

*-*همگونی با معماری

-**کارکردهای آموزشی

-**کارکردهای سیاسی

***زیباسازی محیط

-**کارکردهای رسانه ای

خصوصیات  روی  بر  شهری  دیوارنگاری  ده گانه  کارکردهای 
خوانایی، هویت مندی و زیبایی ارزیابی شده است )جدول 2(.

ــر شــناخت و تعینــات ذهنــی  ــار هنــری ب نتیجه گیــری | آث
هنرمنــد اســتوار هســتند و اساســاً تولیــد هنــری، فرآینــدی 
ــد  ــت هنرمن ــن ذهنی ــت یافت ــق و عینی ــی، تحق ــرای تجل ب
ــری  ــر هن ــی اث ــوای ذهن ــای شــهری، محت اســت. در هنره
ــع  ــه جم ــد و ب ــق می یاب ــط تطاب ــی محی ــای عین ــا فض ب

ــدد. ــود در فضــای شــهری می پیون ــات موج عینی
در واقــع هنرهــای شــهری از دو بعــد ذهنــی و عینــی 

ــر رویکــرد عینــی منظــر شــهری و  ــد کــه هــم ب برخوردارن
ــد. دیوارنــگاری  ــر رویکــرد ذهنــی آن تأثیــر می گذارن هــم ب
ــد  ــای تجســمی می توان ــوان شــیوه ای از هنره شــهری به عن
رســالت ایــن نــوع از هنــر را در فضــای شــهری اجــرا کنــد. 
ــارز از طریــق فرآیندهــای  ظرفیت هــای ایــن هنــر به طــور ب
بنیادیــن منظــر شــهری شــامل  زیــر، در خصوصیــات 
 )1 )نمــودار  »زیبایــی«  و  »هویت منــدی«  »خوانایــی«، 

ــت : ــذار اس اثرگ
ــت و  ــت و جذابی ــه هوی ــر ب ــای منج ــه معن ــد و ارائ - تولی

ــود ــت موج ــه هوی ــی ب اعتباربخش

کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا

 جدول 2 : اثربخشی کارکردهای
 ده گانه دیوارنگاری شهری در

 خصوصیات مؤثر بر منظر شهری.
مأخذ : نگارنده.

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

تصویر 6 : دیوارنگاری با مضمون مذهبی، روش اجرا : رنگ روی پوشش 
سیمانی. مأخذ : مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران.
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پی نوشــت 
Alexander .4             Montgomery Oldenburg .3                                 Christopher .2      .نظریه پرداز منظر ،Pierre Donadieu .1

فهرسـت منابع 
زیباشناختی •• و  ساختاری  مبانی  در  تأملی   .)1392( ایرج.   اسکندری، 

دیوارنگاری  دوساالنه  اولین  علمی  همایش  مقاالت  مجموعه  نقاشی دیواری، 
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.

ــا از  ــده فض ــش و تلطیف کنن ــای زیبایی بخ ــه جلوه ه - ارائ
ــر ــناختی هن ــای زیبایی ش ــق ظرفیت ه طری

- تســهیل در خوانــش شــهر از طریــق ایجــاد متــن و تلطیــف 
و تشــریح متن هــای موجــود در منظــر شــهری

ــگاری در  ــر دیوارن ــده هن ــه شناسایی ش ــای ده گان کارکرده
ــر  ــات منظ ــق خصوصی ــودار 2( در تحق ــهری )نم ــر ش منظ
مطلــوب شــهری دخالــت دارنــد و کاربســت ایــن تأثیــرات در 
جــدول 2 مشــخص شــده اســت. نکتــه جالب توجــه در نتایــج 
ایــن جــدول آن اســت کــه به رغــم تصــور عمومــی، خوانایــی 

از زیباســازی  بیــش  منظــر شــهری و هویت منــدی آن 
ــن  ــد و ای ــره می برن ــگاری به ــای دیوارن ــهری از کارکرده ش
ــگاری در  ــق دیوارن ــی و عمی ــرات بطئ مســئله نشــان از تأثی

منظــر شــهری دارد.
ــری در  ــار هن ــه آث ــد ک ــش نشــان  می ده ــن پژوه ــج ای نتای
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