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جايگاه نقاشي ديواري )ديوارنگاشت( در مديريت منظر شهري و نقش 
آن بر زيبايي شناخت شهر 

منيره نادري*-گروه گرافيك، واحد فارسان، دانشگاه آزاد اسالمي، فارسان، ايران.

چکيده
امروزه »مديريت بصري« و منظر شهرها از موضوات اساسي در 
نقشي  كه  شهرهاست  سياستي  كالن  و  برنامه ريزي  فرايندهاي 
اساسي در ابعاد زيبايي شناسي شهري و ايجاد خوانايي و نماياني 
شهري دارد؛ چنانچه نمي توان انتظار داشت كه شهرها بدون نگاه 
مديريتي در حوزه منظر و نظام بصري شهرها بتوانند به جايگاه 
متناسب با خود با مديريت نظام منظري شهري دست يابند. در 
اين مقاله مروري بر جايگاه نقاشي هاي ديواري )ديوارنگاشت ها( 
زيبايي شناسي شهرها  در  آن  نقش  و  منظر شهري  مديريت  بر 
اسنادي  و  توصيفي  روش  پژوهش  روش  است.  بوده  موردتوجه 
تكنيك هاي  و  كتابخانه اي  مطالعات  ابزار  به  رجوع  با  كه  است 
مرتبط تالش داشته است تا اهداف تحقيق ممكن شود. در پايان 
نيز عالوه بر اشاره به نقش نقاشي ديواري و جداره هاي شهرها بر 
نظام زيباشناخت شهرها، به راهكارهايي در راستاي ارتقاء نظام 
مديريت منظر و بطور خاصه مديريت بصري شهرها در ارتباط با 

ديوارنگاشتها پرداخته شده است.
واژگان کليدی: نقاشي ديواري، منظر شهري، مديريت منظر شهري، 

زيبايي شناخت شهر.

Monire.naderi@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09133824531، رايانامه *

The position of wall painting (wall map) in the 
management of the urban landscape and the 
role of the aesthetic of the city

Abstract
Today, “visual management” and the urban landscape of the 
main issues in urban planning processes and macro-policy a 
central role in creating the legibility and visibility of urban 
and urban aesthetics. If it can be expected that cities without 
looking at management in the field of landscape and urban 
visual system can achieve the status of their corresponding 
management of the urban landscape. In this review of the 
position of graffiti on the management of the urban land-
scape and its role in the aesthetics of the cities have been 
addressed. The research is descriptive and reference docu-
ments to library research tools and techniques related to the 
research objectives may be tried.
Finally, in addition to the aesthetic of graffiti on the walls of 
cities, towns, strategies to improve the management system 
of landscape and visual management of cities, especially in 
connection with wall paintings has been paid.
Keywords: Graffiti, urban landscape, urban landscape man-
agement, aesthetic town.
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مقدمه
و  شـهری  فضـای  كيفيـت  بـر  تأثيرگـذار  عوامـل 
بـوده و  بـه محيـط گوناگـون  ميـزان پاسـخ دهندگی 
دسـته بندی های  ارائـۀ  بـا  مختلـف  نظريه پـردازان 
متفـاوت بـه آنها اشـاره نموده انـد. اين عوامـل عبارتند 
از؛ »خوانايـی، تنـوع، انعطاف پذيـری محيـط، امنيـت، 
نفوذپذيـری و سـهولت دسترسـی، هماهنگـی اجـزای 
)بنتلـی و  تشـكيل دهنـدۀ فضـای شـهری و غيـره« 
همـكاران 1389، تيبالـدز 1387، پاميـر 1389( كـه 
توسـط برنامه ريـزی و طراحی شـهری در يـك رويكرد 
ميان رشـته اي قابـل دسـتيابی هسـتند. در ايـن مقاله، 
از ميـان عوامـل فـوق الذكـر، دو اصـل اساسـی زيبايی 
شناسـی و مديريـت منظـر و نظـام بصري شـهر در نظر 
گرفته شده و از ميان پارامترهای مختلفی كه در تأمين 
ايـن اصـول دخيـل هسـتند، تأثيـر نحـوۀ نقاشـي هاي 
ديـواري بـر طراحـی جداره هـای شـهری بـر آنهـا و در 
نهايـت بهبـود كيفيـت زندگی شـهری بررسـی گرديده 
اسـت. در عين حـال بايد اشـاره داشـت كـه، »مديريت 
بصـري شـهر« بايـد به گونـه اي عمـل كنـد كـه ضمـن 
حفـظ هويت اوليـه، تحوالت جديـد را در جهـت ارتقاء 
ارزشـهاي كيفـي آن راهبـري نمايـد. »سـيما و منظـر 
شـهري« پديـده اي ماهوي اسـت كـه از جوهـره و ذات 
موجوديت شـهر منشـاء مي گيرد و در فرهنگ و ادراک 
مـردم ريشـه دارد. ابعـاد ذهني منظر شـهر يـا آنچه كه 
افـراد در مواجهه با منظر شـهري از آن ادراک مي كنند، 
بخـش مهمـي از محتـواي منظـر را تشـكيل مي دهـد. 
انسـجام ايـن بعد از منظر شـهري بـا ابعاد عيني اسـت 
كـه بـه شـكل گيري هويـت بصـري شـهر منجـر شـده 
و بـه آن معنـا مي بخشـد. بـه هميـن لحاظ الزم اسـت 
برجسته سـازي ابعـاد ماهوي شـهر كه موجب تشـخص 
بصـري آن مي گـردد، مـورد تأييـد عمـوم قـرار گيرد و 
اهميـت حفـظ و ارتقـاء آن بـراي شـهروندان روشـن و 
مسـجل باشـد و ايـن موضـوع نيازمنـد يـك چارچـوب 
مديريتـي جامـع و فراگيـر بـراي جهت دهـي و كنتـرل 
نظـام منظـر شـهر اسـت.  از سـويي ديگر، »نقاشـی بر 
ديـوار« سـابقه ای طوالنـی در تاريـخ دارد. از نزديـك به 

40 هزارسـال پيش تا پايان دوره غارنشـينی انسان های 
نخسـتين، خاطـرات و يـا آرزوهايشـان را بـر ديوارهـا و 
سـقف غارها حـك می كردنـد. و با زبان تصويـر روايتگر 
روحيـات و اتفاقـات گذشـته بودنـد. نقش هايـی كه هم 
روايتگـر و هـم هنرمندانه انـد. امـروزه بعـد از گذشـتن 
قرن هـا از آن زمـان و بـا پيدايـش و گسـترش جوامع و 
ملـل مختلف و شـكل گيری شـهرهای بـزرگ همچنان 
نقـش كردن برديوار خانه )شـهر( ادامـه دارد. ديوارهای 
سـنگی غارها جايشـان را به جداره ها و نماهای شـهری 
داده انـد. ايـن سـطوح وسـيع و پرمخاطب همچـون بوم 
بـزرگ نقاشـی هم می توانند وسـيله ای بـرای هنرنمايی 
و هـم دفترخاطراتـی گشـوده از شـهر و رويدادهايـش 
طـی دوره هـای مختلـف باشـند. در ايـن مقالـه ابتدا به 
مفهـوم و تعاريـف پايـه اشـاره شـده و در نهايـت تاثيـر 
آنهـا بـر زيبايي شـناخت شـهرها موردنظـر بوده اسـت.

ادبيات نظري
مديريت منظر شهري

بصـری  سـازمان  مطالعـات  وظائـف  مهمتريـن  از 
و  سـيما  هويـت  تشـخيص  اسـتراتژيك  مقيـاس  در 
منظـر از سـطح كالن تـا هويـت ويـژه فضاهـای شـهر 
می باشـد. ايـن مطالعـات حـاوی شناسـايی حوزه های 
حسـاس بـه احـداث ابنيـه بلندمرتبه نيـز خواهـد بود. 
تشـخيص حساسـيت به ابنيـه بلند برمبنای تشـخيص 
كريدورهـای بصـری بـه مناظـر اسـتراتژيك و حوزه ها 
اشـراف بـه مناظـر گسـترده صـورت می گيـرد. سـاير 
مالحظـات درخصـوص تشـخيص حوزه هـای حسـاس 
بـه ابنيـه مربوط به خط آسـمان و سـيلوئت شهريسـت 
كـه طی آن حضور و تسـلط نشـانه ها و خوانايی عناصر 
سـازمان فضايـی نبايـد تحـت تاثير قـرار گيـرد. تحول 
تدريجـی كـه موجـب تفاوتهايـی در هويـت مناطـق 
نسـبت بـه يكديگـر گرديـده عمدتـاً توسـط دانه بندی 
بافـت و شـكل گيری مرفولوژی هـا، بسـتر توپوگرافـی، 
عملكـرد و فعاليـت و در نتيجـه سـيمای مناطـق ايجاد 
شـده اسـت. از ديـدگاه »لينـچ«1  ارزشـهاي بصـري 
در محيـط بـه صـورت مـداوم در حـال تغييـر و تحـول 
مي باشـند و ايـن تغييـرات ضروری سـت تحـت كنترل 
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درآيـد. بسـياري از ارزشـهاي محيطـي جايـگاه هويتي 
اسـتراتژيك  اهميـت  جايـگاه  از  بعبارت ديگـر  دارنـد، 
برخوردارنـد. ايـن ارزشـهاي الزم اسـت بـه هـر قيمـت 
حفـظ شـوند و شـامل منظـر به محيـط مصنـوع مانند 
نمادهـاي سـازنده هويت شـهر همچون حضور مسـلط 
ابنيـه فرهنگـي، مذهبـي و يـا حكومتـي مي باشـند كه 
حاكي از اهميت و اقتدار شـهر اسـت1. همچنين برخي 
مناظـر مانند مناظر گسـترده ارزشـمند و يا »سـيلوئت 
نمادهـاي  تسـلط  حـاوي  كـه  شـهر  از  هويت منـد« 
شـاخص و معـروف مي باشـند، نيـز از جملـه مناظـر 

اسـتراتژيك شـهر محسـوب مي گردنـد. 
رويکردهاي مديريت منظر شهري

»رويكـرد پازتيـو«  بـه دانـش طراحـي شـهري و نظـام 
بصـري شـهري بـه منزلـه نـگاه متفـاوت به تشـخيص 
ارزشـهاي محيطي اسـت كـه نيازمند فرآينـد متفاوتي 
از اقداماتـي در جهـت توليـد راه حل هـاي كيفـي بـه 
مسـئله و نگرشـي متفـاوت به خصاص مـكان در جهت 
تشـخيص جوهـره و ماهيـت ويـژه آن اسـت. بـر ايـن 
بعـد  نگرشـي در  اثبات گـرا« داراي  اسـاس »رويكـرد 

»ماهيـت«  و در بعـد »رويـه«  مي باشـد:
1.»رويکـرد رويـه اي«: مفهـوم بعـد رويه بـه رويكرد 
اثبات گـرا، تعييـن قدم ها و مراحلـي از اقدامات در روند 
و فرآينـد تصميم سـازي و اولويت بخشـي بـه آنهـا در 
جهـت دسـتيابي بـه محصول طراحي اسـت. ايـن روند 
حاوي سلسـله مراتبي از اقدامات در خصوص تشـخيص 
مسـئله، تحليل مسـئله و ارائه تسلسـلي از تصميمات و 
راه حل ها مي باشـد. ليكن مهمترين بخـش از فرآيند در 
بعـد رويه تشـخيص مقياس و سـطح تفصيـل محصول 
موردانتظـار اسـت. بـه عبارت ديگـر، حيطـه كار و نحوه 
ارجـاء آن بـه تصميمات سـطوح فرادسـت و فرودسـت 
مهمتريـن بخشـي از تصميمـات بعـد رويـه را تشـكيل 
مي دهـد. بديهـي اسـت كه هر سـطح از محصـول مورد 
انتظـار تعيين كننـده عرصـه و حيطـه عمـل ، ميـزان 
تفصيـل برداشـت اطالعـات، ماهيـت و ميـزان تفصيـل 

محصـوالت را در تصميـم  سـازي رقـم مي زند.  
در  دانـش طراحـي شـهري  2.»رويکـرد ماهـوي«: 
فرآينـد بلـوغ خود تحـوالت بنياني را در ابعـاد مفهومي 
شـاهد بـوده اسـت. بخشـي از ايـن تحـوالت تعميـم 
تأكيدهـاي سـنتي ايـن دانـش از ابعـاد صـرف كالبدي 
بـه زمينه هـاي معنـي و عملكـرد اسـت.  در اين راسـتا 
»ماتيوكرمونـا«  )1998( موضوعـات و مؤلفه هاي كيفي 
قابـل توجه در ابعاد ماهـوي را در 8 موضوع طبقه بندي 
مي نمايـد ليكـن برخي از آنهـا مانند موضوعـات بصري 
و زمينـه اي عمـاًل در يكديكـر قابـل ادغـام مي باشـند 
نظـم  فضايـي،  نظـم  چهارگانـه  مؤلفه هـاي  نهايتـاً  و 
بصـري، نظـم كالبـدي و عرصه عمومـي مؤلفه هاي پايه 
چهارگانـه را در بعـد ماهوي تشـكيل مي دهنـد. بديهي 
اسـت كليـه مؤلفه هـاي پايـه چهارگانه كيفيـت محيط 
فضـا  بهره بـرداران  منظـر  از  ادراكـي  مفاهيـم  حـاوي 
مي باشـند كـه همزمـان جنبه هـاي مضاعـف مميـزي 

مـكان را تشـكيل مي دهـد )ذكاوت، 1391(.
ديوارنگاري

در  كـه  نيسـت  زيـادي  مـدت  ديـواري  نقاشـي  واژه 
فرهنگهـاي ايتاليايـي، انگليسـي، فرانسـوي و امريـكاي 
التيـن پيـدا شـده اسـت )كفشـچيان مقـدم، 1383، 
ص 69(. ديوارنـگاری يـا گرافيتـی بـه تصويـر كـردن 
نقش هـا، اشـكال، حرف هـا، نشـانه ها، نمادهـا، الگوها و 
كلمه هـا بـر روی ديوارهـا و يـا هر مـكان عمومی ای كه 
بتـوان از آن بـه عنـوان مكانـی بـرای نوشـتن، نقاشـی، 
كنـده كاری و خط كشـی كـردن اسـتفاده كـرد، گفتـه 
می شـود. ديوارنگاشـته ها، هرگونـه عالمت گـذاری ای به 
حسـاب می آينـد كـه می تواننـد در شـكل های نوشـتن 
سـاده حرف هـا تـا نقاشـی های اسـتادانه ظاهـر شـوند. 
ديـوار نوشـته ها از دوران باسـتان به عنوان مثـال يونان 
ايـران وجـود  و  روم، چيـن  امپراطوری هـای  باسـتان، 
داشـته اند. لـذا در لغـت نامه فرانسـوي روبرت، نقاشـي 

ديـواري را چنيـن تعريـف نمـوده اند:
»هـر نـوع نقاشـي كـه مسـتقيم بـر روي ديوار ترسـيم 

1. الزم به ذكر است كه تشخص بصری شامل موضوعات و مفاهيم زيباشناختی نيز می گردد؛ ليكن اين بعد نيز فراتر از مباحث مورد بررسی كنونی است. 
مفاهيم دقيق زيباشناختی را می توان در جزئيات كامل و مثال های موردی در كتاب »راهبری حس منطقه«  مالحظه نمود. 
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شـود و يـا در جـاي ديگـري كار گـردد و سـپس روي 
ديـوار نصـب شـود، نقاشـي ديـواري گفتـه مي شـود و 
تفـاوت آن بـا نقاشـي سـه پايه در آن اسـت كه نقاشـي 
ديـواري در تناسـب بـا معمـاري و فضـاي اطـراف خود 
ربـط و تناسـب پيدا مـي كنـد« )كرامتـي، 1378، ص 

.)261
در دوران مـدرن نگارگـری بـه ويژه نگارگری با افشـانه 
يا رنگ پاش و قلم موها بيشـترين كاربرد را در ترسـيم 
ديوارنگاشـته ها دارند. در بيشـتر كشـورها نقاشی كردن 
و يـا كشـيدن هر عالمـت و تصويری بـر روی ديوارها و 
يـا امـالک متعلـق به افـراد بـدون جلـب رضايـت آنان 
كاری غيرمجـاز و جرمـی دارای پيگرد قانونی به شـمار 
می آيـد. برخـی از اوقات، ايـن كار دربردارنـده پيام های 
سياسـی و اجتماعـی و حتـی فرهنگـی و ژانـری كامل 
از بيـان هنـری مبتنـی بر سـبك نقاشـی روی ديـوار با 
رنگ پـاش اسـت. برای برخـی از افراد شـايد كار هنری 
فقـط هنگامـی از ارزش برخـوردار اسـت كـه در يـك 
نگارخانـه يـا نمايشـگاه هنـری در معرض ديـد همگان 
قـرار گيرد و برای كسـانی ديگر شـايد ديوار نگاشـته ها 
گونـه ای از ابـراز احساسـات قانون گريزانه به شـمار آيد 
كـه عامـل و اقدام كننـده بـه آن، حالتـی اعتراض آميـز 
بـه خـود گرفته اسـت. ديوارنـگاری در سـال های اخيـر 
در قلمـرو فرهنـگ عاميانه تحول يافته و در شـكل های 
سـبك  و  غيـره  و  هيپ هـاپ  زيرزمينـی  موسـيقی 
زندگـی ای كـه از ديـد همگانـی پنهـان اسـت، پديـدار 
شده اسـت. ديوارنگاری هـا می تواننـد به عنـوان عالمتی 
از كارهـای تبـه كاران به شـمار آينـد كـه محدوده هـای 
همچنيـن  می كنـد.  جـدا  يكديگـر  از  را  آن هـا  نفـوذ 
بايـد گفته شـود كـه اختالف نظـر و مشـاجره پيرامون 
ديوارنـگاری ميـان مقامـات حقوقـی و قانونگـذار و نيـز 
مسـئوالن شـهری از يك سـو با كسـانی كه ديوارنگاری 
شـهروندان  احساسـات  ابـراز  از  گونـه ای  شـايد  را 
تلقـی می كننـد، ادامـه دارد. بـا ايـن وجـود گونه هـا و 

سـبك های متفاوتـی از ديوارنگاری هـا بـا سـرعت زيـاد 
درحـال تبديـل شـدن به شـكلی ويـژه از هنر هسـتند 
درحالـی كـه بحـث و گفتگـو دربـاره ارزش آنهـا ميـان 
هـواداران و مخالفانشـان ادامـه دارد؛ مثـاًل ديوارنـگاری 
از عناصـر اصلـی  از هنرهـای خيابانـی ونيـز  بخشـی 
فرهنـگ هيپ هـاپ بشـمار می آيـد. از جملـه خطـوط 
نوشـتاری بـرای شـعار و تصوير سـازی برای زيباسـازی 
شـهری يـا تبليغـات فرهنگـی و بطـور كلـی رسـم هـر 
گونـه اثـر هنـری شـامل بـر متـن، تصويـر و برجسـته 
نـگاری كه توسـط طراح صـورت پذيرفته باشـد. منظور 
از هنـر خيابانـی آن بخـش از گرافيـك اسـت كـه در 
كوچـه و خيابان و سـطح شـهر با آن برخـورد می كنيم. 
ايـن هنـر تاريخچـه ای بسـيار كهـن دارد و ريشـه در 
سنگ نبشـته های تاريخـی غارها و كتيبه های باسـتانی 
نقاشـی های ديـواری در ابعـاد گوناگـون ديده ايـد كه از 
همين دسـته اند. در سـده بيسـتم و كمابيـش هم زمان 
با جنگ جهانی دوم، مشـاهده درج نام و نشـان گروه ها 
بـر روی ديوارهـا تبديـل به امـری عادی شـد. در برخی 
مواقـع ايـن ديوارنگاری ها بسـيار بـا دقـت و هنرمندانه 
به خـود  متعـددی  سـبك های  و  می شـوند  اجـرا 
می گيرنـد. برخـی از ايـن آثـار بـار معنايـی بيش تـری 
را بـه دوش می كشـند كـه ممكـن اسـت حـاوی يـك 
پيـام اجتماعـی يا سياسـی باشـد كـه حتی با اسـتفاده 
از افشـانه های رنگـی بـر روی ديوارهـا، سـاختمانها و 
قطارهـا رسـم می شـوند. شـايد شـما هـم تصاويـری از 
ديـوار برليـن را ديـده باشـيد كه لبريـز از اين آثـار بود 
يـا نگاره هـای ديگـر اينترنتـی را كه دسـت به دسـت يا 
بهتـر بگويـم ايميـل بـه ايميـل می چرخنـد كـه حاوی 
بـر كـف خيابان هـا  بعـدی  نقاشی شـده سـه  تصاويـر 

هسـتند. اين هـا تمامـاً هنرهـای خيابانی هسـتند.
لـذا مـي تـوان به ايـن تعريف نسـبتاً منطقي رسـد كه: 
»واژه گرافيتـی )ديوارنـگاری( از واژه »گرافيـو« در زبان 
ايتاليايـی مشـتق شده اسـت كـه بـه معنـی اثرگـذاری 
1. نقش پايتختی تهران، فضاهای گسترده ای را برای اعمال حاكميت ملی در صنعت معماري در اختيار دولت مركزی قرار داده است. پايتخت بودن، شهر 
تهران را محل تجمع و استقرار نمايندگی های سياسی، فرهنگی و اقتصادی كشورهای جهان ساخته و موجب شده تا بسياری از زمين های سطح شهر خارج 
از دسترس شهروندان قرار گيرد و نتيجتاً معماري را به عنوان صنعت رايج دستخوش تغييرات تدريجي كند. همچنين جايگاه تهران به عنوان مركز اقتصادی 
كشور، موجب استقرار نهادهای تصميم گير در موضوع های اقتصادی در آن شده است. فعاليت اين نهادها مستلزم ارتباط با نهادها و موسسات اقتصادی 

داخل و خارج كشور شده است كه ضرورت انطباق يافتن ساختار فضايی شهر با نيازهای نوين جهانی شدن را نشان می دهد. 
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سـريع يا خط خطی اسـت و ممكن اسـت اصل اين واژه 
بـه »گرافير« )نوشـتن ]با قلم فلـزی[( در التين عاميانه 
باز گـردد« ]گرافيون: نوشـتن بر اسـاس ريشه شناسـی 
لغـوی ايـن واژه از مدت هـا پيـش بـه معنـی نوشـتن يا 
حـك خطوط روی سـطوح مـورد اسـتفاده بوده اسـت[ 

)لغت نامـه امريكن هريتيـج، 1993(.
روش اجراي نقاشی ديواری )ديوارنگاره(

نقاشـی بـرای آرايـش ديـوار، كـه ممكـن اسـت بـه دو 
طريـق اجرا شـود )ويكيپدياي فارسـي، زمان برداشـت: 

 :)1394/2/3
1.»اجراي مسـتقيم«: مسـتقيماً بر روی سـطح ديوار 

)مانند فرسـكو(؛ يا 
2.»اجـراي غيرمسـتقيم«: بـر روی تختـه يا بـوم به 
منظـور نصـب دايمـی بـر ديـوار )در ايـن طريـق دوم، 
تركيب بنـدی ممكـن اسـت دو بعـدی يـا سـه بعـدی 

باشد(.
فرسکو )فرانسوی: فرسك(

 در تعريـف فرسـك بـه طـور رايج آمده اسـت: اسـلوب 
نقاشـی ديـواری يـا سـقفی بـر روی اندود گچـی كه بر 

دو نـوع غالب اسـت:
1. در روش فرسـكو راسـتين، اليه های گچ و آهك روی 
ديـوار گسـترده می شـود؛ و مـادام كه اليـه نهايی هنوز 
خشـك نشـده اسـت، نقاش با رنگ ماده رقيق روی آن 
كار می كنـد تـا رنـگ به خورد ديـوار رود. بـا اين روش 
كـه در دوران رنسـانس در ايتاليـا به حد كمال رسـيد- 
می تـوان نقاشـی هايی مقـاوم در برابـر تغييـرات جوی 
به دسـت آورد. مشـهورترين نمونه آن، سقف نگاره های 

»نمازخانه سيسـتين«، كار »ميكالنژ« اسـت. 
2. در روش فرسـكو خشـك )سـكو( -كـه نقاشـی روی 
اليـه گـچ و آهك خشـك اجرا می شـود- هـم احتمال 
ورآمـدن نقاشـی هسـت و هـم محدوديت رنگـی وجود 
دارد؛ ولـی بـا ايـن روش، نقـاش می توانـد رنگ هـای 
تابنـاک و رنگمايه هـای لطيـف ايجـاد كنـد. ايـن روش 
از دوران تمـدن  بـود.  دوم در دوران ركوكـو متـداول 
رومی اسـتفاده از تكنيك »فرسـك« در نقاشـی ديواری 
رايـج گشـت و كليه آثار نقاشـی ديواری بـا اين تكنيك 

ايجـاد مـی شـد. در تكنيـك فرسـك، رنگهـای آبرنگی 
بـر روی بسـتری از آهـك كـه بـا خاكه سـنگ مخلوط 
گشـته اجرا می شـود. بعد از آن كه ديوار خشـك شـد، 
بـه دليـل واكنشـی كه آهـك با اكسـيژن هـوا می دهد 
اليه ای نازک بر روی نقاشـی تشـكيل می شـود كه به 
دليـل ضـد آب بـودن و مقاومت در برابـر رطوبت، باعث 
مانـدگاری طوالنی مدت نقاشـی می شـود )ويكيپدياي 

فارسـي، زمان برداشـت: 1394/2/4(. 
متاسـفانه هنرمنـدان ايرانـی بـا ايـن تكنيـك آشـنايی 
»تمپـرا«  تكنيـك  از  فرسـك  جـای  بـه  و  نداشـتند 
اسـتفاده كـرده انـد. در تكنيـك تمپـرا ، رنـگ بـا تخم 
مـرغ )سـفيده( مخلوط و سـپس بر روی اليـه ای از گچ 
اجـرا می شـود. به هميـن دليل هيچ گونـه مقاومتی در 
برابـر رطوبـت و آب نـدارد، عـالوه بر آن قابل شستشـو 
نيسـت بـه هميـن دليـل نقاشـی هـای اجـرا شـده در 
كاخ هـای دوره صفوی در معرض فرسـايش شـديد قرار 
دارنـد. تعريـف برخـي از اصالحـات مشـابه هـم جالـب 

ست: ا
1.موزاييـک )پتينه(: يكی از گرايشـات نقاشـی اسـت 
كـه بجای رنگ از سـنگ ريزه های رنگين اسـتفاده می 
شـود، ايـن هنر برای كـف سـازی داخل سـاختمانها يا 
ديـوار و سـطوحی كـه در فضـای باز و نمای سـاختمانه 

هسـتند كاربرد دارد )دوره ساسـانی و بيزانس رم(.
2.»کاشـی کاری معـرق«: در ايـن شـيوه از قطعـات 
كاشـی و چيدمـان آنهـا و تركيـب آنهـا كنـار يكديگـر 
نقـش تزيينـی يـا تصويـری بـدون سـايه روشـن ايجاد 
مـی شـود. اين هنـر مانند اماكـن مذهبی اسـالمی می 
توانـد در نمـای ابنيـه ،ديوارها و يا داخل سـاختمانها به 

كار گرفته شـود.
انواع ديوارنگاري در ايران

در ايران ديوارنگاری به دو دسته بخش می گردد: 
1.»ديوارنـگاری مردمی«؛ ديوار نويسـی های مردمی 
به دو دسـته تقسـيم می شـود. تبليغاتی و پياده سـازی 
طرح ها و اشـكالی تقريباً جذاب. دسـته نخسـت بيشـتر 
گويای مسـائل سياسـی روز مخالفت با سـامانه حاكم و 

يا تبليغات مشـاغل و آگهی هاسـت. 
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2.»ديوارنـگاری حکومتـی«؛ دسـته دوم در خدمت 
تبليغـات عقيدتـی حاكـم و نمايان سـاختن برنامه های 
ايدئولوژيكـی حكومـت فعلی اسـت. گرافيتی در دسـته 
دوم از ديـوار نويسـی مردمـی جايی ميگيـرد. در ده 90 
ميـالدی يا ده 70 خورشـيدی هيپ هاپ توسـط رقص 
بريـك در ايران متولد شـد و مورد توجـه جوانان ايرانی 
قـرار گرفـت، می تـوان گفـت كـه هيپ هـاپ از طريق 
رقـص بريـك بـه ايـران تزريـق شـد و زمينـه را بـرای 
ديگـر اركان هيپ هـاپ فراهـم كـرد، بطـوری كه چند 
سـال بعـد يعنی در اواخر ده 70 خورشـيدی موسـيقی 

رپ در ايـران ديده شـد.
پيشينه شناسي نقاشي ديواري در تاريخ

ازآنجـا كـه اجـرای اين آثار نـه فردی بلكه بطور دسـته 
جمعـی توسـط انسـان های غارنشـين اوليـه كار شـده 
اسـت، بـر روی هيـچ كـدام از ايـن آثـار بـه جـا مانده، 
اثـری از امضاء يا نشـانی از هويت فردی هيچ هنرمندی 
ديـده نمی شـود. البته به جـز موارد اسـتثنايی كه مثاًل 
اثـری از پنجـه دسـت بـر ديـوار نقاشـی شـده، به جای 
مانـده كـه شـايد بتـوان آن را از هنرمنـد سـاحر يـا 
جادوگـر آن دسـته از غارنشـينان بـه عنـوان جزيـی از 
ادای آيين شـان دانسـت. جالب توجه ترين آثار نقاشـی 
ديـواری مربـوط بـه دوره پارينـه سـنگی را بـا قدمتـی 
حـدود 30 هـزار سـال مربـوط بـه غارهـای »آلتاميرا« 
واقـع در شـمال اسـپانيا و غارهـای )السـكو( واقـع در 
جنوب فرانسـه اسـت . نقاشـی ديواری به عنوان يكی از 
اشـكال هنـری انسـان در طول تاريخ همـواره از اهميت 
خاصـی برخـوردار بـوده، و تآثيـر آن بـر زندگی انسـان 
از ديربـاز تاكنـون آنچنـان پايـدار و ماندنـی اسـت كـه 
می تـوان گفـت كمتـر رشـته هنـری چنين تآثيـری را 
داشـته اسـت، زيراكـه خيلـی از رشـته های هنـری در 
مقاطعـی از تاريـخ بنـا بـه ضـرورت و مجموعه شـرايط 
خاصـی شـكل گرفتـه و در مقاطعـی ديگـر از بين رفته 

يـا كاربـرد الزم خـود را از دسـت داده اند.   
امـا نقاشـی ديـواری را می تـوان اوليـن زايش راسـتين 
دانسـت؛  هنـر  تاريـخ  سـپيده دم  در  انسـان  هنـری 
بطوری كـه همچنـان تاكنـون تـداوم و تآثيـر خـود را 

در بطـن زندگـی جوامع بشـری حفـظ كرده اسـت. در 
تبييـن دسـتاورد بزرگ انسـان عصر سـنگ- كه جهان 
را بـا تصويـر مجسـم می سـاخت تـا برآن تسـلط يابد- 
نبايـد از يـاد ببريـم كـه هنر وی، بـه معنی واقعـی واژه 
هنـر بـوده اسـت. آنچـه اهميـت دارد ايـن نيسـت كـه 
او تصويرآفرينـی می-كـرد بلكـه اين اسـت كـه تصاوير 
مزبـور را ماهرانـه و زيبـا مـی آفريـد. امـروزه نقاشـی 
ديـواری از نظـر ايجاد تآثيـرات قوی بصـری و آفرينش 
زيبايـی و هماهنگـی فـرم و ريتـم، نقـش ارزشـمندی 
در آثـار معمـاری و زيباسـازی شـهری دارد. اين رشـته 
هنـری اگـر به درسـتی شـناخته شـود و به درسـتی به 
اجـرا درآيـد، بـا توجـه به فضاهـای زيبـا و با شـكوهی 
كـه بوجـود مـی آورد می توانـد بـا هنر معمـاری تلفيق 
شـود، همچنيـن اين توان و اهميـت را در خود دارد كه 
بـا مايـه های فرهنـگ و هنر و قـوم و ملتـی درآميخته 
و بـه آن ارزش و اعتبـار وااليـی دهـد. هـزاران سـال 
پيـش، انسـان نخسـتين، تصويـر حيواناتی را كـه برای 
احتياجـات خـود شـكار مـی كـرده و تصاويـر آنهـا را 
بـر ديـواره محل سكونتشـان، يعنـی در انتهـای صخره 
غـار نقاشـی مـی كردنـد. آنـان با اجـرای اعمالـی چون 
مراسـم حملـه بـه آن تصاويـر، انگيـزه خـود را جهـت 

شـكار فردايشـان بـاال می بردنـد.
»از ايـن منظر نقاشـي ديواري را نبايد به عنوان روشـي 
منحـط كـه تنهـا رسـالتش تزيين و يـا ابالغ يـك پيام 
ويژي هـاي  بـه  توجـه  بلكـه ضمـن  پنداشـت،  اسـت 
نقاشـي ديـواري و اصالتهـاي ارزشـمند آن در ارتباط با 
محيـط و مخاطـب، بايسـتي آن را بـه عنـوان يـك هنر 
چندوجهـي و همگانـي كه توانسـته گرايشـهاي هنري 
ديگـر هنـري را در خـود تجربـه نمايـد، فـرض نمـود« 

)كفشـچيان مقـدم، 1383، ص 69(.
اينبـاره »هلـن گاردنـر« ، محقـق و تاريـخ نويـس  در 

می گويـد: چنيـن  معاصـر 
»شـكارگر- هنرمند آن روزگار، غالبأ از سـطوح نامنظم 
و طبيعـی ديوارهای غـار، برجسـتگی ها، فرورفتگی ها، 
شـكافها و لبه هـای تيـز آنها بـرای ايجـاد تصوير حضور 
واقعـی شـكل های خـود در آنجـا به طـرز ماهرانـه ای 
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167 مـی  ديـوار  برآمدگـی  از  اسـت.  می كـرده  اسـتفاده 
توانسـته اسـت در چارچـوب خطـوط كنـاری يـك گاو 
وحشـی مهاجـم بـرای نشـان دادن بزرگـی بـدن ايـن 

جانـور اسـتفاده كند.«
پيشينه نقاشي ديواري در ايران

قديمی تريـن آثـار نقاشـی يافت شـده در ايـران مربوط 
بـه دوران نوسـنگی حـدود 8 هزارسـال قبـل از ميـالد 
بـوده كـه بـر صخـره هـای غـار »دوشـه«  و در » دره 
ميرمـالس« در منطقـه كوهدشـت لرسـتان می باشـد. 
ايـن صخره نگاره هـا صحنه هـای رزم وشـكار بـا تيـر 
و كمـان و حيواناتـی چـون اسـب، بـز كوهـی و سـگ 
را نشـان می دهـد كـه بـه شـيوه ای سـاده و ابتدايـی و 
بـا تركيبـات مـواد رنگـی قرمز اخرايـی، سـياه و اندكی 
زرد توسـط انسـان هـای غار نشـين با انگيـزه اعتقادات 
جادويی آن منطقه كار شـده اسـت. پرفسـور گرشـمين 
در ايـن بـاره چنيـن می گويد: »نقاشـی هـای مزبور به 

وسـيله سـاكنين لرسـتان در دورانی كه بشـر به حالت 
گردآورنده آذوقه می زيسـته اسـت ترسـيم شـده است 
و ايـن دوران مربـوط اسـت به چندين هزار سـال پيش 
ازآنكه دره ها خشـك شـود و انسـان بتواند از كوهسـار 

پاييـن آمـده و بيـرون ازكوهسـتان زندگـی كند.«
نقاشی ديواری در دوره اموی

هرچنـد از دوره پيامبـر )ص( و خلفـای راشـدين )41-
11هــ.ق( هيچ گونه اثر نقاشـی شـناخته نشـده اسـت 
امـا بـا گذشـت زمـان و روی كار آمـدن خانـدان بنـی 
اميـه )132-41 هــ.ق( و سـاخت كاخ ها، هنر نقاشـی 
نيـز برای تزييـن آنها مجـددا رونق يافـت. در دوره بنی 
اميـه نقاشـی های ديـواری با تكنيك فرسـك براسـاس 
سـنت های قبلی ادامه يافت. كاخ الحير، كاخ المشـتی، 
عمـرا و سـاير كاخ هـای معـروف بنی اميـه مزيـن بـه 
نقاشـی بـا صحنه های شـكار، اشـكال آسـمانی، نقوش 
نوازنـدگان، رقاصـان و غيـره گرديد. نخسـتين منابع از 

.CFZ شکل 1 و 2. سمت چپ: غار آلتاميرا و سمت راست: غار السکوا؛ اولين ديوارنگاره هاي بشري؛ ماخذ: درگاه معمار

تصاوير 1 و 2. نقاشي ديوارهاي غار »دوشه«  در » دره ميرمالس« در منطقه کوهدشت لرستان؛ ماخذ: پايگاه تحليل خبري 
کاشکان.
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هنـر تصويرگری دوران اسـالم تابلوهـای موزاييكی قبه 
الصخـره در شـهر بيت المقدس، مسـجد اموی دمشـق 
و نقاشـی هـای ديـواری كاخ هـا امـوری سـوريه و اردن 
امـروزی اسـت، در حاليكـه از نقاشـی بـر روی كاغذ در 
عصـر امـوی هيـچ نمونـه ای بـه دسـت نيامـده اسـت. 
نقاشـي ديـواري ايـن دوران به مـوارد زير مشـمول مي 

شود:
1.»نقاشـی های ابنيه مذهبـی«: تزيينات مسـاجد 
امـوی مناظر طبيعی و نقوش هندسـی بـوده و از نقوش 
جانـداران اسـتفاده نشـده اسـت. بنای قبـه الصخره كه 
در زمـان عبدالملـك مروان در سـال 72هـ.ق به صورت 
هشـت ضلعی سـاخته شـده اسـت، دارای قديمی ترين 
دارای  درداخـل  بنـا  ايـن  اسـت.  تصويـری  تزيينـات 
تزيينـات موزاييكـی بـا موضـوع گياهـی ماننـد گل و 
بوتـه به شـيوه قبل از اسـالم اسـت. تزيينـات موزاييك 
كاری مسـجد اموی دمشـق نيـز دارای تزيينات گياهی 
ماننـد برگهـای آكانتـوس و نيـز تصاويـر سـاختمان ها 
اسـت. تزيينات مسـاجد امـوی مناظر طبيعـی و نقوش 
هندسـی بوده و از نقوش جانداران اسـتفاده نشده است. 
بنـای قبـه الصخـره كـه در زمـان عبدالملك مـروان در 
سـال 72هــ.ق بـه صورت هشـت ضلعی سـاخته شـده 
اسـت، دارای قديمـی تريـن تزيينـات تصويـری اسـت. 
ايـن بنـا درداخـل دارای تزيينـات موزاييكی بـا موضوع 
گياهـی مانند گل و بوته به شـيوه قبل از اسـالم اسـت. 
تزيينـات موزاييـك كاری مسـجد امـوی دمشـق نيـز 
دارای تزيينـات گياهـی ماننـد برگهای آكانتـوس و نيز 

تصاوير سـاختمان ها اسـت.
2.»نقاشـی های قصرهـا«: اتاق ها و حمـام كاخ عمرا 
در كشـور اردن كنونـی مزيـن بـه نقاشـی های ديواری 
هسـتند و نقاشـی های هر اتـاق نيـز دارای خصوصيات 
تزيينـی خاص خود می باشـد. در يكـی از اتاق های اين 
قصر مجلسـی نشـان داده شـده اسـت كه در آن شـش 
نفـر بـا لباس هـای زرنـگار و در نهايت شـكوه در مقابل 
يـك امير نمايانده شـده انـد. اين گروه احتماالً شـاهان 
شكسـت خورده از اعراب هسـتند. در بـاالی تصوير اين 
افـراد، نـام آن هـا به زبـان يونانی و عربی نوشـته شـده 

اسـت. ايـن گروه تصاويـر شـامل امپراتور بيزانس، شـاه 
)پادشـاه  نگوسـی  )شـاه گوت ها(،  رودريـك  ساسـانی، 
حبشـه( و دو تصوير كوچك ناشـناخته می باشـد. افراد 
در ايـن مجلـس به صـورت تمـام رخ، نيم رخ و سـه رخ 
ايـن  »هرتسـفلد«  عقيـده  بـه  شـده اند.  داده  نشـان 
مجلـس تقليـدی از يـك نمونـه كهن تر دوره ساسـانی 
اسـت كـه در آن چهـره پادشـاهان جهان كه بـه درگاه 
خسـروپرويز آمـده انـد نگاشـته شـده بـود. قصـر الحير 
غربـی ميـان شـهر دمشـق و تدمـر قـرار دارد و تاريـخ 
سـاخت آن بـه 112هـ.ق و زمان هشـام بـن عبدالملك 
بـر می گـردد. اين قصـر دارای تزيينات نقاشـی ديواری 
بـا نقوش انسـانی، حيوانـی، گياهی، شـكارچيان و زنان 
نوازنـده اسـت. قصـر خربـه المفجر كـه در حـال حاضر 
ويرانـه ای بيـش نيسـت در نزديـك شـهر اريحـا قـرار 
داد. ايـن قصـر و حمـام دارای تزيينات موزاييكی سـالم 
بـا اشـكال هندسـی و غيـر هندسـی اسـت )زنگـي و 
ديگـران، 1393(. در سـاير نقاشـی هـای ديـواری ايـن 
كاخ بـه تصاويـری از برجهـای دوازده گانـه، جانـوری 
شـبيه خـرس در حـال نواختـن سـاز و نقوش انسـانی، 
تصاويـر حيوانـات، صحنـه هـای شـكار، و پيكره هـای 
زنـان و مـردان بـر می خوريـم. منشـا بسـياری از ايـن 

نقش مايـه هـا را مـی تـوان در هنـر بيزانـس يافت. 
نقاشی ديواری عهد صفويه

نـوع برخـورد با نقاشـي ديـواري در ايـران در دوره هاي 
مختلف متفاوت بوده اسـت؛ به طور مثال، نقاشـان دوره 
قاجـار بـا توجه به شـكل گيری و نو در هنر نقاشـی اين 
دوران، شـايد ضرورتی برای اليه سـازی هاي احساسـي 
زيرسـازيهای خـاص، جهـت ارتقاء كيفيـت و ماندگاری 
اثـر وجـود داشـت، بـه جـز نقاشـی های دربـاری كه با 
توجـه بيشـتری نقاشـي می شـدند، در نمونه هايـی از 
نقاشـی های كوچـه و بازار و نقاشـی چندانـی در منازل 
مسـكونی و بقـاع متبركـه و  غيـره ديده نمي شـود كه 
ايـن امر از اهميت برخوردار نبوده اسـت )وطن دوسـت 

و ديگـران، 1392، ص 72(.
بـا  ابنيـه  ديوارهـای  آراسـتن  هنـر  صفويـه  دوران   
نقاشـی های ديواری بـار ديگر رونق يافـت. از توصيفات 
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 Christian ؛ اثرOctopus :تصوير 4. عنوان اثر
  Skaterpark :؛ مکانPaolo Togni و  Rebechi

کاليفرنيا؛ يک نقاشی محيطی که با استفاده از اسپری رنگ 
درون استخر نقاشی شده است.

تصوير 6. عنوان اثر: Endless Conversation ؛ اثر 
Robert Proch؛ اين نقاشی ديواری در برلين آلمان انجام 

شده است.

 Matt W. ؛ اثر Freeform Flow :تصوير 8. عنوان اثر
Moore؛ اين نقاشی به مناسبت جشن هندسه، عدم 

تقارن و جريان و روند غير منتظره طراحی شده است.

 HiepHD ؛ اثر FPT Arena II:تصوير 3. عنوان اثر
؛ اين نقاشی در موسسه نقاشی شده است. ابزار به کار 

رفته برای کشيدن اين نقاشی قلم مو و رنگ های صنعتی 
است.

تصوير 5. عنوان اثر: Piecing it Together ؛ اثر 
AaronLi-Hill؛ اين قطعه هنری يکی از جذابيت های 

منحصر به فرد گالری Solo Show 2009 بود.

تصوير 7. عنوان اثر: Traffic؛ اثر Yocheved؛ اين نقاشی 
ديواری در يک مرکز پيش دبستانی طراحی شده است.
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سـياحان اروپايی و غربی معلوم می شـود كه در شـيراز 
صحنه هايـی از جنـگ وجـود داشـته كه »فتـح هرمز و 
بيـرون رانـدن پرتقاليهـا« را تصويـر كرده بـود و نيز در 
جلفـا صحنه های عاشـقانه به تصوير در آمـده و در كاخ 
»هـزار جريـب« اصفهـان هم صحنـه هايی از روسـتا و 
ماهيگيری نقاشـی شده بود. »تامس هربرت« )1634م( 
و »گارسـيا دو سـيلوا فيگوئـروا« )1667م( و »پـی يترو 
دالوالـه«، جزييات نقاشـی های كاخ »اشـرف« و »عالی 
قاپـو« را توصيـف كرده انـد و از توصيفات آنهـا تاثيرات 
نقاشـی غربـی بـر هنـر نقاشـی ايرانـی كامـاًل مشـهود 
اسـت. بقايـای ايـن نقاشـی ها همـراه بـا نقاشـی های 
كاخ »چهـل شـتون« اصفهـان و»چهل سـتون« قزوين 
و برخـی از نقاشـی هـای اتاقهـای »خانقـاه اردبيـل«، 
نشـان از ماهيـت كامـاًل تزيينی ايـن تركيـب بنديهای 
هنـری دارد و در آنهـا جوانان و دوشـيزگان و خنياگران 
بـا چهـره هـای گـرد و چشـمان المـاس گون همـراه با 
سـاغرهای شـراب و آالت موسـيقی در برابر پس زمينه 
ای از باغـات و مناظـر تصوير شـده انـد. تاثيرات مكتب 
هنـری اصفهـان كـه بعـد از مكاتبی چـون تبريـز دوم، 
مكتـب قزويـن و مكتـب مشـهد در اصفهـان بـه بـار 
نشسـت كامـاًل در اين تصويرپردازی ها مشـهود اسـت. 
در واقـع مـی تـوان گفـت هنـر نقاشـی ديـواری دوران 
صفويـه، مرهـون هنر نگارگـری، خاصه مكتـب اصفهان  

تلفيـق بـا هنـر اروپايـی رايـج در آن دوران اسـت كه از 
طريـق اروپاييانـی كه به دربار ايران رفت و آمد داشـتند 
وارد هنـر اين سـرزمين شـده بـود. برخـی از هنرمندان 
مكتـب نوظهور غربـی در ايران از نظـر اصليت، خارجی 
بـودن ماننـد »عليقـی جبـه دار« كـه از روی امضـای 
خارجـی وی در پـای آثـارش صحـت اين نكته مشـهود 
اسـت؛ هرچنـد كـه بعـد از آمدن بـه ايران و آشـنايی با 
فرهنـگ غنـی ايرانـی دلباختـه اين مـرز و بوم شـده و 
ايـن دلباختگـی در آثارشـان نمايـان اسـت كمـا اينكه 
علـی قلـی جبـه دار در آثـار اوليـه اش كامال به سـبك 
اروپايـی نقاشـی می كرد امـا در آثار متاخرتـر با تكيه و 
الهـام از هنـر نگارگری ايرانی، نوعی حذف پرسـپكتيو و 
رواج تزيينـات ريـز و ظريف در آثـارش راه يافت. برخی 
از هنرمنـدان مكتـب نوظهـور غربـی در ايـران از نظـر 
اصليـت، خارجـی بـودن مانند »عليقی جبـه دار« كه از 
روی امضـای خارجـی وی در پـای آثـارش صحـت اين 
نكتـه مشـهود اسـت؛ هرچند كه بعـد از آمدن بـه ايران 
و آشـنايی بـا فرهنـگ غنی ايرانـی دلباخته ايـن مرز و 
بـوم شـده و ايـن دلباختگـی در آثارشـان نمايان اسـت 
كمـا اينكـه علی قلـی جبـه دار در آثار اوليـه اش كامال 
به سـبك اروپايی نقاشـی مـی كرد اما در آثـار متاخرتر 
بـا تكيـه و الهـام از هنـر نگارگـری ايرانـی، نوعی حذف 
پرسـپكتيو و رواج تزيينـات ريـز و ظريـف در آثارش راه 

تصوير 9. نقاشی ديواری سفارشی؛ اثر pennyroad؛ 
 Infospace, اين نقاشی ديواری سفارش داده شده، برای

Inc در لوس آنجلس طراحی شده است.

 Matt W. ؛ اثرInstallations :تصوير 10. عنوان اثر
Moore؛ اين نقاشی برای Casemate HQ در آتالنتا 

طراحی شده است.
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يافـت )وطن دوسـت، 1392(. 
از ديگـر عوامـل موثـر در هنـر نقاشـی ديـواری دوران 
صفويـه، حضور نقاشـان ارمنـی جلفا در اصفهان اسـت. 
ارمنيان جلفا به دسـتور شاه عباس به اصفهان مهاجرت 
كرده و در منطقه جلفای كنونی سـاكن شـدند. ايشـان 
بعـد از سـاخت كليسـای وانگ بـه تزيين آن بـا تصاوير 
نقاشـی شـده از كتـاب مقـدس پرداختنـد. بـا توجه به 
تاثيراتـی كـه در سـاخت ايـن كليسـا از معمـاری رايج 
دوران صفويـه ديـده مـی شـود جای شـكی نيسـت كه 
هنرمنـدان مسـلمان ايرانـی بـا هنرمندان ارمنـی جلفا 
رفـت و آمد داشـته و بالطبع هنرمندان نقاش مسـلمان 
نيـز اين آثار هنری و نقاشـی هـای ديـواری را ديده اند 
و از آن متاثـر گشـته انـد. واقع گرايـی، تكنيـك رنـگ 
و روغـن، تمايـل بـه پرسـپكتيو و عمق نمايـی كـه در 
بی شـك  داشـته  وجـود  جلفـا  ارمنيـان  نقاشـی های 
بـر هنـر هنرمنـدان اصفهـان تاثيـرات خـاص خـود را 
گذاشـته اسـت. عـالوه بـر آن در تاريخ دربـار صفوی از 
نقاشـی ارمنـی بـه نـام »ميناس نقـاش« نام برده شـده 
كـه بـه نقاشـی در دربـار می پرداختـه اسـت. از ديگـر 
عوامـل موثـر در هنر نقاشـی ديـواری دوران صفوی می 
تـوان بـه حضـور هنرمنـدان هنـدی در دربـار صفـوی 
اشـاره كـرد. در تاريـخ از هنرمندانی مانند »بشـنداس« 
نـام برده شـده كه از دربـار تيموريان گوركانـی به دربار 
شـاهان صفـوی اصفهـان آمد و بـه هنرپروری مشـغول 
شـدند. بـا توجـه به آنكـه هنر هنـدی، به دليـل حضور 
افـراد انگليسـی در دربـار و جامعه، به طـور قطع با هنر 
اروپايـی آشـنا و بالطبـع متاثر از آن بـود و نوعی در هم 
آميختگـی ميـان هنـر كهـن هنـدی و هنـر اروپايی در 
آثـار هنـری ايـن دوره مشـهود اسـت، می تـوان نتيجه 
گرفـت كـه شـايد بـا ورود هنرمنـدان هنـدی بـه دربار 
ايـران، ايـن تاثيـرات وارد هنـر ايرانـی نيز شـده باشـد. 
عـالوه بـر تمامـی عوامـل نـام بـرده شـده، حضـور آثار 
هنرمنـدان غربـی در دربار صفـوی را نمی تـوان ناديده 
گرفـت. آثـاری از هنرمنـدان غربـی و اروپايـی به عنوان 
پيشـكش بـه دربـار شـاهان صفـوی وارد مـی شـد كه 
كـم كـم باعـث تغيير سـليقه عمومـی دربار و شـخص 

شـاه بـه عنـوان حامـی ممتاز هنـر گشـت و هنرمندان 
ايرانـی نيـز به فراخـور دوران به تقليد از هنـر غربی تن 

دردادند.
پيشينه نقاشي ديواري در جهان

همـان گونـه كـه مـی دانيـم در برخـی از رشـته هـای 
هنـری مانند نقاشـی ديـواری، هنرمند بايد بـه گونه ای 
هماهنـگ بـا نظـام حكومتی باشـد؛ زيرا زيبايی سـازی 
هـر شهرنشـان دهنده آرای آن نظـام حكومتـی اسـت. 
پـس دخيـل بـودن دولـت در سرنوشـت هنرمنـد، او را 
تبديـل بـه كارمنـد دولـت و در عين حال بـا يك ذهن 
خـالق مـی كند، امری كه نقاشـی را شـامل نمی شـود. 
او مركـز جهـان اسـت، درنتيجـه  بـرای  اتـاق نقـاش 
جريـان تـوده هـای همگـرا هنر مردمـی و جمعـی و يا 
Public Art را بـه وجـود مـی آورد ماننـد ايـران پس 
از انقـالب، مكزيـك، فرانسـه. امـا نكتـه ای كـه حايـز 
اهميـت اسـت آن مـی باشـد كه ايـن هنر بايـد همدل 
و همقـدم بـا آنهـا باشـد و مـردم درآن دخيـل و از آن 
سـردربياورند. پـس از نظـر پرفسـور گرشـمين، هياتی 
مركـب از باسـتان شناسـان خارجی و ايرانـی به منطقه 

لرسـتان اعـزام شـدند و اظهار داشـتند:
نقـوش  شـبيه  لرسـتان  هـای  صخـره  روی  »نقـوش 
مكشـوفه در شـرق اسـپانيا در دوره های اخير و مربوط 
بـه دروه مـا قبـل تاريـخ اسـت كـه عمدتـا بـه صـورت 
صخـره های دسـته جمعـی و درزير صخـره های عظيم 
كـه بـه حالت برجسـته، بـر ديـوار غار قـرار گرفتـه اند 
نقـش شـده اسـت . خـرده سـفال هـای پيـدا شـده در 
آنجـا داللت بر سـكونت در جـوار اين برجسـتگی ها در 
غـار دارد. سـبك ايـن نقـوش اكثـرأ ذهنـی كارشـده و 
صراحـت اغـراق آميز در نشـان دادن پيكرهـا و حركات 
آنهـا در عيـن سـادگی، بـه بيـان روشـن موضـوع كـه 
جنـگ و گريـز شـكارچيان بـا حيوانـات اسـت يـاری 

است.« رسـانده 
نقاشی ديواری آمريکاي التين

 وقـوع حادثه بـزرگ انقـالب در سـرزمينهاي آمريكاي 
التيـن و خاصـه مكزيك سـبب شـكل گيری انقالبی در 
زمينـه نقاشـی ديـواری در جهـان معاصـر شـد. طاليه 
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 Anna ؛ اثرGdansk :تصوير 12. عنوان اثر
 GDansk ؛ اين نقاشی ديواری برایTaut

Commercial طراحی شده است.

تصوير 16. عنوان اثر: Atlantis؛ اثر highraff؛ 
 Panasonic عکس اين اثر هنری با يک دوربين

DMC-LX5 گرفته شده است.

تصوير 18. عنوان اثر: ژانويه 2011 خارج از دفتر 
کار؛ اثر Threadless 365؛ اين عکس با يک 
دوربين Canon مدل 7D EOS  گرفته شده 

است.

تصوير 11. عنوان اثر: بينام؛ اثر TurkesART؛ 
يک نقاشی ديواری پر از جزييات جذاب. 

تصوير 15. عنوان اثر: Fashion Illustration ؛ اثر 
 House ؛ اين نقاشی روی ديوارNani Puspasari

of Rotten Apple  کشيده شده است.

 Tats Cru in the South :تصوير 17. عنوان اثر
Bronx؛ اثر Tara Murray؛ عکس اين اثر 
 Canon PowerShot هنری با يک دوربين

A470  گرفته شده است.
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سـيكيه  و  ورا  ری   ، اوروزكـو  مكزيـك  نقاشـی  داران 
روس مـی باشـند كـه در فرهنـگ مكزيـك بـه )گـروه 
سـه بـزرگ( مشـهور هسـتند. آنهـا بانقاشـی سـه پايه 
را  ديـواری  نقاشـی  و سـرانجام  ورزيـده  مخالفـت  ای 
جايگزيـن آن نمونـد. ايـن هنرمنـدان بـا اسـتفاده از 
عناصـر هنـر كالسـيك اروپـا - هنـر نوين قرن بيسـتم 
و هنـر بومـی سـرزمين خويـش موفـق به خلـق هنری 
زيبـا - شـكوهمند و موثـر در عرصـه نقاشـی ديـواری 
را جايگزيـن آن نمودنـد. ايـن هنرمنـدان با اسـتفاده از 
عناصـر هنر كالسـيك اروپـا - هنر نوين قرن بيسـتم و 
هنـر بومی سـرزمين خويش موفق به خلـق هنری زيبا 
- شـكوهمند و موثـر در عرصـه نقاشـی ديـواری فضای 
بـاز گرديدنـد. هنرمنـدان مكزيكـی سـعی در انتقـال 
مفاهيـم و آرمانهـای انقـالب در قالـب نقاشـی نمودنـد 
و در ايـن راه عـالوه بـر اسـتفاده از سـبكهای گوناگـون 
هنـری از فنون و شـيوه هاي سـنتی و تكنولوژی جديد 
در خلـق آثـار خويـش بهـره جسـتند. مكزيكی هـا بـا 
تبييـن سياسـت و انتخـاب مفاهيـم و موضوعاتـی كـه 
بـه عهـده هنرمنـد نقـاش بـود، آغازگـر هويتـی نويـن 
در نقاشـی های ديـواری و هنـر خـود شـدند. در يـك 
تعريـف كلـی ميتـوان گفـت، هنـر مكزيـك، بـا تالش 
سـه هنرمنـد بـزرگ كـه در راس آن ديه گو ريـورا قرار 
دارد بـا هم كيشـانش- اوروسـكو- »ميكـه روس« بـه 
اوج خـود رسـيد. در نـوآوری مكزيـك می توان سـبك 
بـاروک اسـپانيايی را چه از لحـاظ روايتی و چه از لحاظ 
تجسـمی به طور افراطی مشـاهده كـرد، اين هنرمندان 
افراطـی بـه نسـخه بـرداری از آثـار اصيل اسـپانيايی و 
هنرمنـد  سـه  اسـتثنای  بـه  پرداختنـد.  ايتاليايـی 
تجربه گـر كـه در شـكل گيـری نقاشـی ديـواری هـای 
انقالبـی نقـش بـه سـزايی داشـته اند و بـه غيـر از اين 
هيـچ چيز بيشـتر در هنـر مكزيك و در ابتـدای نوآوری 
نمی توان مشـاهده كـرد. در همين زمان نقاشـان جوان 
بـرای نوآمـوزی نـزد هنرمندانـی چـون »پيكاسـو« و 
»موديليانـی« می رفتند و يا در فرانسـه به بررسـی آثار 
»امپرسيونيسـتها« و »نئوامپرسيونيسـتها« پرداختند و 
آثارشـان نشـان دهنـده ايـن تاثيرات بـود. اما بسـياری 

هـم بـه منابـع سـنتی روی آوردنـد كه همين گـروه در 
بـه وجودآمـدن هنـر نويـن مكزيـك نقـش به سـزايی 
داشـتند. انقـالب مكزيـك در 1915 و در زمـان دكتـر 
آتـل ايـن نخسـتين نقـاش بومی مكزيـك اتفـاق افتاد. 
وی درباره كمونيسـم سـخن می گويد و از تالقی پيوند 
هنـر بومـی و كمونيسـم در مكزيـك غير از كمونيسـم 
روسـيه كـه عمدتـاً از طريـق مـرز آمريـكا وارد مكزيك 
شـد، انـواع تفكـر كمونيسـتی نيـز وجود داشـته اسـت 
كـه فـرآورده هايـی محلـی بودنـد نـه انديشـه ماركس 
در واقـع می تـوان آن را بـه جريـان توده هـای مردمـی 
نسـبت داد و سنتهای رسـمی اسپانيايی و شيوه زندگی 
سرخپوسـتان، وی بـه سوسياليسـم شـاعرانه انجيلـی 
اعتقـاد داشـت. خصيصـه ای كـه مكزيكی هـا بسـيار 
هوشـمندانه بـه آن رسـيدند، و البتـه همزمـان بـا ايـن 
اتفـاق در فرانسـه كوبيسـت ها سـاز خـود را می زدنـد 
و ملهـم از »سـزان« نقـاش »پسـت امپرسيونيسـت« 
بودنـد و نظريـات فيزيكی در جهانی فـارغ از هياهوهای 
اجتماعـی داشـتند .در ميـان اين نقاشـان »ری ورا«  از 
مطـرح ترين نقاشـان مكزيـك و تبديل به اسـطوره ای 
شـد كـه بايـد آن را مديـون حمايت های بـی دريغ هم 
عصـران سياسـيش و طرفـداران هنـر مردمـی مكزيك 
دانسـت. در نـوآوری مكزيـك مـی تـوان سـبك باروک 
از لحـاظ  از لحـاظ روايتـی و چـه  اسـپانيايی را چـه 
تجسـمی به طور افراطی مشـاهده كـرد، اين هنرمندان 
افراطـی بـه نسـخه برداری از آثـار اصيـل اسـپانيايی و 
ايتاليايـی پرداختنـد. به اسـتثنای سـه هنرمنـد تجربه 
گـر كـه در شـكل گيری نقاشـی ديـواری هـای انقالبی 
نقـش به سـزايی داشـته انـد و به غيـر از ايـن هيچ چيز 
بيشـتر در هنـر مكزيـك و در ابتدای نـوآوری نمی توان 

كرد. مشـاهده 
نقاشي ديواري دوران انقالب اسالمي

ارتـش  تهاجـم  و  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  تثبيـت 
متجـاوز عـراق بـه ايـران، مرحلـه جديـدی را در حوزه 
هنرهـای تجسـمی و هنرمنـدان نقـاش ايجـاد نمـود. 
در ايـن دوره كـه فضـای سياسـی و اجتماعـی كشـور 
عليرغـم تهاجمات كشـورهای بيگانه بـه مرزهای غربی 
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ايـران ثبات نسـبی خـود را پيدا نموده بـود و جناحهای 
سياسـی در داخـل كشـور مواضـع خـود را نسـبت بـه 
حكومـت تـازه پـا تبييـن نمـوده بودند1. هنر تجسـمی 
ايـران كـه بـه لحـاظ جوان بـودن نتوانسـته بود تـا اين 
زمان متناسـب قابليتهای بيانی و بصـری فرهنگش، راه 
خـود را بيابـد، با بحـران جديد )قبل از اينكـه بتواند در 
ترنـم فضـای پـس از طاغـوت بـر عملكرد هنـری خود 
تامـل نمايـد(. در وضعيت ويـژه ای قرار گرفـت. بدنبال 
ايـن تحوالت، هنرمندان تجسـمی كشـور اعـم از پيش 
كسـوتان ايـن حـوزه و جوانترهـا نسـبت بـه ارزشـهای 

جديـد بـه دو گـروه كلی تقسـيم شـدند.
آموختـگان  دانـش  عمومـاً  هنرمنـدان،  از  1.گروهـی 
جـوان بعنـوان پيش قـراوالن هنـر تجسـمی انقـالب با 
تمـام ايمـان و بـاور خود پـا به ايـن عرصه گذاشـتند و 
سـعی در نمايـش مبانـی و ارزشـهای نظام نوپـا كردند. 
ايـن گـروه، عمومـاً بـا هماهنگـی بخش هـا و نهادهای 
مردمـی و دولتـی بـا برنامـه ريـزی هـای كوتـاه مـدت 
اقـدام بـه ايجـاد و تدوين نهادهـای هنـری نمودند، كه 
بيشـتر كاركرد واحدهـای فرهنگی تبليغاتـی در نهادها 
و مراكـز را بعهـده داشـت. بديـن ترتيـب او در پاسـخ 
بـه ضرورتهـای درونـی و بيرونـی اش، بـا وام گرفتـن از 
الگوهايـی سـاختاری هنـر ديگـران، سـعی در نمايـش 
جنبه هـای بيانـی رفتارهـای آئينی سياسـی گرفت كه 

بـا تمـام باورهايشـان بـه حضورشـان ايمان داشـتند.
2.گـروه ديگـر، هنرمندانـی بودنـد كـه جمـع كثيـری 
از آنهـا را هنرمنـدان پيـش كسـوت كشـور تشـكيل 
ميدادنـد، اين گروه كـه دارای تجربيـات كافی و ميراث 

متفـاوت  داليـل  بـه  بودنـد،  تجسـمی  تجربيـات  دار 
نتوانسـتند ارزشـهای نوين جـاری در جامعه را همراهی 
نماينـد و مسـيرهای متفاوتی را بـرای فعاليتهای هنری 
خـود انتخـاب كردند. چنان كـه گواه می دهـد فعاليت 
ايـن بخـش از هنرمندان را می توان در چهار شـكل، در 

دو اراده: »تـرک وطـن و مانـدن« دنبـال نمـود.
o هنرمندانـی كـه ايـران را بـه قصـد كشـورهای خارج 

تـرک كردنـد تـا در موقعيـت مناسـب تر برگردند.
o هنرمندانـی كـه ترجيح دادنـد در ايـران باقی بمانند 
امـا خـود را بـدور از تحـوالت جامعـه نگـه داشـته و 
فعاليتهـای هنـری خود را محـدود به ارزشـهای بصری 

هنـری متوجه سـازند.
o هنرمندانـی كـه در ايران ماندند و مسـتقال سـعی در 

ارائه ارزشـهای هنری- سياسـی خـود نمودند.
o هنرمندانـی كـه در ايـران ماندنـد و جهـت مقابلـه با 
ارزشـهای جـاری انقـالب بـه يـك برنامـه ريـزی بلنـد 
مـدت رو آوردنـد و بـا ورود بـه سيسـتم های آموزشـی 
و هنـری كشـور بصـورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم زيـر 
سـاخت هـای فرهنگـی-  هنـری نوپـای نظـام را هدف 

دادند. قـرار 
بـا  ايـن دوره معمـوالً  گرايش هـاي سياسـي نقاشـان 
نـدارد.  ارتباطـي  نقاشـي  حـوزۀ  در  آنهـا  فعاليتهـاي 
ترتيـب  بـه  ميـدان  در  آنهـا  سـرمايۀ  اصلي تريـن 
سـرمايه هاي اقتصـادي و فرهنگـي اسـت. مهمتريـن 
هـدف آنهـا پـس از كسـب سـرمايۀ فرهنگـي رقابت بر 
سـر كسـب سـرمايۀ نماديـِن اعتبـار اسـتاد، هنرمند و 
روشـنفكر اسـت. اگر خاسـتگاه هنرمند در حـدود دهۀ 

1.براي اطالعات بيشتر ر. ک:  پايگاه خبري جشنواره جهاني هنر مقاومت، به ادرس: http: resistart.ir؛ زمان برداشت: 1394/2/3.
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انقـالب« نمـوده انـد، امـا تـالش هنرمنـدان انقـالب با 
تمـام فـراز و نشـيب خـود، نقطه عطفـی ارزشـمند در 
نقاشـی ايـران، ميان تقليـد كوركورانـه و آگاهانه بوجود 

آورد.
 ايـن نـگاه را می تـوان در دو جريـان فكـری در حـوزه 

تجسـمی بـه ترتيب زيـر دنبـال نمود.
1.هنرمندانـی كـه تحـت عنـوان هنرمنـدان انقـالب، 
اسـالمی  انديشـه  مـوازات  بـه  را  تجسـمی  پژوهشـی 
پيگيـری می نمودنـد كـه فعاليـت هـای آنهـا را مـی 
تـوان در سـه گـروه مـورد مطالعه قـرار داد )گـودرزي، 
1387(: »1. اوليـن مسـير تحقيقـی مبتنـی بر ضرورت 
»هماهنگـی قالـب و محتـوای اثـر هنری« بـود چنانكه 
هـر انديشـه ای، قالـب متناسـب خـود را مـی طلبـد 
تـا بتوانـد معنـا در آن بدرسـتی تبلـور يابـد. بنابرايـن، 
گروهـی از هنرمنـدان موسـوم بـه هنرمنـدان انقـالب، 
نتيجـه گرفتند كـه قالبهای موجود هنرهای تجسـمی، 
قابليـت حمـل نگـرش دينـی آنهـا را نداشـته و بايـد 
قالبـی متناسـب آن انديشـه جسـت. لـذا فعاليتهـای 
هنـری خود را در اين مسـير متمركز نمودند؛ 2. مسـير 
پژوهشـی ديگـری كـه هنرمنـدان انقـالب در سـه دهه 
گذشـته طی نمودنـد در مبنا با گروه اول توافق داشـته 
و هماننـد آنهـا معتقـد بـه هماهنگـی بنياديـن ميـان 
قالـب و محتـوای اثـر هنـری بـوده امـا تفـاوت از آنجـا 

اول انقـالب نوعـي خدمـت، همراهي و تعهـد اجتماعي 
دينـي بـود، در سـالهاي بعـد و درواقـع در دهـۀ دوم 
انقـالب بـه اين سـو، پذيـرش و مقبوليـت در جامعـۀ 
هنـري بهعنوان هنرمند بـراي او اصالت يافـت )زنگي و 

.)99 ص   ،1391 ديگـران، 
جريـان نقاشـی ديـواری انقـالب تـا اواخر دهه شـصت 
بـا همـان حـدت و شـدت روزهـای اوليـه انقـالب، بـا 
تجلـی باورهـای مردمـی ادامه يافـت. ويژگيهـای بيانی 
ايـن آثـار گرچه بلحـاظ تكنولـوژی فنی و زيباشناسـی 
هنـر ديـواری معاصـر، فقيـر و توسـعه نيافتـه بنظـر 
اصـول  و  مبانـی  گذشـته،  هماننـد  لكـن  می رسـيد، 
نگرشـی- بصـری خـود را بـا بـه گزينـی از شـيوه های 
بيانـی مكاتـب نقاشـی و صورتهـای جريان هـای هنری 
كشـورهايی با وضعيت مشـابه انقالب ايران، در اشـكال 
هنـری بـه نمايـش مـی گذاشـت1. قبـل از بلند شـدن 
زمزمه هـای مذاكـرات بـرای پايـان جنـگ، هنرمنـدان 
انقـالب پيـش تـر در مصـاف با شـعار و شـعور خـود به 
نتايج ارزشـمندی رسـيده بودند. نتايج مهمی كه شـايد 
مـی توانسـت بـا برنامه ريـزی و توجـه به گذشـته هنر 
ايـران، بارقـه هايـی از آنچه در رويا بدنبالش هسـتيم را 
برايمـان بـه ارمغان بيـاورد. گرچه منتقدين يكسـو نگر 
و مغرض و حاشـيه نويسـان تاريخ معاصـر ايران آگاهانه 
و يا ناآگاهانه هميشـه سـعی در كتمـان حقيقت، »هنر 

1.براي اطالعات بيشتر ر. ک: خيال شرقی؛ شماره سوم: كتاب تخصصی هنرهای تجسمی، پژوهش، گفتگو، نقد و گزارش علمی، به اهتمام دكتر مصطفی 
گودرزی.

تصوير 19. نقاشي ديواري، اثر ايرج اسکندري؛ ماخذ: زنگي و ديگران، ص 90.
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شـروع مـی شـد كـه گـروه فـوق بـر خـالف گـروه اول 
ماهيتـی فرامكانـی و فرازمانی برای اسـالم قائـل بوده و 
جوهـره آن را مبـرا از نسـبتهای كمـی و كيفـی دنيوی 
دانسـته و بـا توجـه به هميـن مبنـا، مسـير متفاوتی را 
بـرای پژوهـش هنـری خـود قائـل بودند. بديـن ترتيب 
كه انسـان وارث تمامی تجربيات انسـانی اسـت بنابراين 
هـر فـرم هنری و هـر شـيوه ای از هنر می توانـد مانند 
زبـان در ترجمـان انديشـه بـكار آيـد و ناكارآمديهـای 
ابتدايـی زبـان در بيـان ظرايـف و دقايـق انديشـه پـس 
از اشـراف بـر قابليتهـا و اسـتعدادهای زبـان قابـل حل 
مـی باشـد؛ 3. مسـير سـومی كـه در ايـن دوره مـورد 
توجـه هنرمنـدان انقالب قـرار گرفت. نگاهـی بود كه بر 
آثـار نگارگـری گذشـته ايرانی )اعـم از بخـش تذهيب، 
تشـعير و تصويرگـری( متمركـز شـده بـود. اين دسـته 
از هنرمنـدان ضمـن اعتقـاد بـه اصـل هماهنگـی ميان 
فـرم و محتـوا، بـر ايـن باورنـد كـه نيـازی به جسـتجو 
بـرای يافتـن قالب تازه نبوده، و مسـير فـوق قبال تجربه 
شـده و اصول و مبانی فرم متناسـب با معارف اسـالمی 
توسـط هنرمنـدان نگارگـر تبييـن و تدويـن گرديـده 
اسـت. بنابرايـن اصل جسـتجوگری خـود را معطوف به 
قابليتهـای بيانـی و كيفيات مسـتتر در آثـار فوق نموده 
بودنـد. لـذا از نظـر آنها برای بازشناسـی اصـول و مبانی 

ايـن هنـر بايـد حلقه های گمشـده ای را پيـدا نمود كه 
در فاصلـه حـدود چهارصـد سـال در انحرافات سـاليق 
فـردی مفقـود شـده و در غبـار جلـوه های بصـری هنر 

غـرب پنهان شـده اند1.
2.گـروه ديگـری از هنرمنـدان كـه بايـد جريـان حاكم 
در حـوزه تجسـمی محسـوب نمـود؛ متعلق بـه جريان 
فكـری اسـت كـه خـود را وارث تجربيـات هنرمنـدان 
گذشـته مـی دانـد. بنابرايـن، فـارغ از هر تعهـدی خود 
را در جريـان پـر تالطـم و پـر از فراز و نشـيب تحوالت 
جهانـی قـرار داده و پيروی از نگرش، قالب، شـيوه اجرا، 
نحـوه بيـان و گاهـاً موضـوع، از حركتهـای آوانـگارد و 
سـرلوحه  ناآگاهانـه  و  آگاهانـه  را  جهـان  در  پيشـرو 

فعاليتهـای هنـری خـود قـرار داده اند. 
نقاشی ديواري در شهر تهران 

در ايـران نيـز كشـيدن تصويـر بـر ديوارهـا سـابقه ای 
بـر  مانـده  جـای  بـه  حجاری هـای  از  دارد:  طوالنـی 
ديوارهـای سـنگی كاخ ها، نقاشـی ها و كاشـيكاری های 
نماهـای  بـر  نقاشـی ها  تـا  قاجاريـه  و  صفويـه  زمـان 
شـهری امـروز. ديوار هـای شـهر تهـران هـم از سـال ها 
پيـش فرصـت بـوده بـرای هنرنمايـی. بـا آمـدن و يـا 
تشـكيل شـركت های بزرگ تبليغاتـی ديوارهای بيرونی 
خانه هـای تهـران در زمـان پهلـوی دوم مكانـی شـده 

تصوير 20. نقاشي ديواري بعد از انقالب، ماخذ تصوير: زنگي و ديگران، ص 92.

1. براي اطالعات بيشتر ر. ک: خيال شرقی؛ شماره سوم: كتاب تخصصی هنرهای تجسمی، پژوهش، گفتگو، نقد و گزارش علمی، به اهتمام دكتر مصطفی 
گودرزی.
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بودنـد بـرای تبليغـات تجـاری محصـوالت و كاال هـای 
عمدتـاً وارداتـی. در زمـان انقـالب و چندسـالی بعـد 
از آن، ايـن ديوارهـا بـه محلـی بـرای شعارنويسـی و 
زمـان  در  ويـژه  بـه  شـخصيت ها  نقل قـول  و  تصويـر 
جنـگ و يـا انتخابـات شـدند1. در ايـن سـال ها هنـر 
مردمـی هـم بـه روی ديوارهـا و ميدان هـا آمـد و بـه 
تدريـج تهرانی هـا شـاهد نقاشـی های ديـواری بزرگـی 
و نقـش برجسـته هايی بودنـد كـه گروهـی از مـردم را 
بـه تصويـر می كشـيد. حتـی می تـوان گفت كـه آمدن 
مجسـمه های نـو بـه خيابان هـا و ميدان هـا از هميـن 
راه شـروع شـد. شـيوه و شـكل و شـمايل اين نقاشی ها 
شـيوه  نقاشـی های  از  بيشـتر  و  نبـود  بومـی  اغلـب 
رئاليسـم سوسياليسـتی شـوروی سـابق و نيـز نقاشـان 
چپ گـرای مكزيكـی الهـام می گرفـت كـه بـه هـدف 
در سـال های  می شـد.  نقاشـی  ايدئولوژيـك  تبليغـات 
بعـد نيـز نقاشـانی كه بـا نهاد  »حـوزه هنری« وابسـته 
تبليغـات اسـالمی همـكاری می كردنـد،  بـه سـازمان 
نمونـه ديگـری از ايـن زنـان و مـردان و تصاويـری از 
حـوادث انقـالب را بـاز با همين شـيوه ولی با شـمايلی 
اسـالمی در سـطح شـهر نقاشـی كردند. تا دهـه هفتاد 
خورشـيدی عـالوه بـر حـوزه هنـری، چندين سـازمان 
تبليغـات متولـی نقاشـی ديـواری در تهـران بودنـد از 
وزارت ارشـاد گرفته تا سـازمان تبليغات جنگ و وزارت 
ارشـاد، و همين طـور »بنيـاد شـهيد« كـه بـا نقاشـی 
»شـهدای جنـگ« بـر ديوارها سـعی در پاسداشـت راه 
آنهـا را داشـت. پـس از پايان جنگ و در سـال های دهه 
70 و 80 شمسـی شـهرداری ها شـروع بـه زيباسـازی 
بـرای  را  نقش هايـی  و  و مجسـمه ها  كردنـد،  شـهرها 
خيابان هـا و ميدان هـای شـهر در نظـر گرفتنـد. كاری 
كـه پيشـتر بـرای يـك جامعه درگيـر انقـالب و جنگ، 
تجملـی، غيرضـروری و حتی ممنوع به نظر می رسـيد. 
از ايـن سـال ها بـه بعد تنـوع بيشـتری در نقاشـی های 
ديـواری تهـران بـه چشـم می خـورد و اسـتعدادهای 
زيـادی در ايـن زمينـه خودنمايـی كـرد. يكـی از ايـن 

اسـتعدادها مهـدی قديانلو نقـاش ديواری جوانی اسـت 
كـه چندسـالی اسـت ديوارهـای تهـران را تبديـل بـه 

نمايشـگاه بزرگـی از كارهـای خـود كـرده اسـت. 
نقاشي ديواري و زيبايي شناخت شهر

در طراحـي شـهري و مديريـت نظـام بصري شـهرهي، 
اعتقـاد بـر اينسـت كـه، هـر فضايـی توسـط عناصـر 
محدودكننـده و مسـتقر در آن قابـل شناسـايی بـوده 
و كيفيـت آن تابـع عناصـر متشـكلۀ آن و ارتبـاط ايـن 
عناصـر بـا هـم اسـت، هـر چنـد فضـا اثـری بيـش از 
دارد  انـد  كـرده  تعريـف  را  آن  كـه  فيزيكـی  عناصـر 
)پاكـزاد، 1388، ص 9-87(. از ميـان اجـزاء و عناصـر 
تشـكيل دهندۀ فضـای شـهری از جملـه كـف، بدنـه، 
سـقف و عناصـر مسـتقر در فضـا، جـداره ها بـه عنوان 
عناصـر عمودی محدودكننـده و تعريف كنندۀ فضاهای 
شـهری از جملـه مياديـن و خيابانهـا )پاكـزاد 1388، 
ص 9-87(، اوليـن چيزهايـی هسـتند كـه در فضـای 
شـهری توجـه هـر كسـی را به خـود جلب مـی نمايند 

  .).P  73-4  ,2009,   Romana(
در بررسـی نحـوۀ طراحـی جـداره هـا توسـط نظريـه 
پـردازان شهرسـازی بـه نـكات مختلفـی اشـاره شـده 
اسـت كـه در ايـن ميـان می تـوان بـه دو اصل اساسـی 
)بنتلـی  نمـود  اشـاره  خوانايـی  و  شـناختی  زيبايـی 
 ،1389 پاميـر    ،1387 تيبالـدز   ،1389 همـكاران  و 
گروتـر 1386(. هـر يـك از ايـن دو اصـل بـه نوبۀ خود 
حائـز اهميـت بـوده و مسـتقل از يكديگـر مـی باشـند 
),P 192 , 2009 Taylor.(، هرچنـد مـی تـوان آنهـا 
را بـه طـور همزمـان نيز فراهـم نمود. اهميـت توجه به 
ايـن دو اصـل از آنروسـت كـه با توجـه به نـوع فعاليتی 
كـه در فضای شـهری صورت می گيرد، اعـم از اجباری 
و يـا اختيـاری، می تـوان  مردمـی كـه در شـهر تـردد 
مـی كننـد را بـه دو گروه عمده تقسـيم نمـود. توجه به 
ايـن نكتـه الزامی اسـت كـه ايـن فعاليت ها بـا يكديگر 
عجيـن بـوده و فعاليت هـای روزمره معمـوال تركيبی از 

هـر دوی آنهاسـت )گل، 1387، ص3-8(. 

www.persian-star.org/painting  :1.براي اطالعات بيشتر ر. ک: سايت تحليلي خبري پرشين استار؛ به ادرس
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 بـر طبـق مطالـب فـوق، يـك عده افـرادی هسـتندكه 
بـه قصـد تفريـح وارد فضاهـای شـهری می شـوند و به 
دنبـال كسـب تجربـه ای لذت بخـش از فضـا هسـتند. 
بـرای ايـن گـروه معنـای تفريـح در واقـع يـك تجربـۀ 
احساسـی و لذت بخـش اسـت كـه بـا تمايـل افـراد در 
هنـگام فراغـت بـه آنهـا دسـت مـی دهـد )مجنونيان، 
16، ص1374(. لـذا از آنجـا كـه تجربـۀ لـذت توسـط 
كليـۀ حـواس صـورت می گيـرد و يكـی از ايـن حواس 
حـس باصـره اسـت كـه بعنـوان رشـديافته ترين حس 
در انسـان، نقـش قابل توجهی در احسـاس لذت انسـان 
از فضـای شـهری دارد، زيبايی هـای بصـری بـرای ايـن 

گـروه حائـز اهميـت می باشـد:
1. از طرفـی افـرادي ماننـد »لَنـگ« زيبايـی بصـری را 
جـزو نيازهای انسـان دانسـته )پاكـزاد، 1388، ص 39( 
و »كاميلوسـيت« زيبايـی هـای كالبـد شـهر را موجب 
حـس غـرور و افتخار مردم آن شـهر می داند )شـماعی، 

1389، ص 169(؛ و
2. گـروه دوم، افـرادی هسـتند كـه بـه قصـد انجـام 
فعاليـت هـای اجبـاری وارد فضـای شـهری می شـوند 
و معمـوالً دارای زمـان كافـی نبـوده و به دنبـال اهداف 
خود هسـتند. ايـن افراد واقعاً به اشـياء نـگاه نمی كنند 
بلكـه تنهـا ميزانـی از آن را مـی بيننـد تـا حـدی كـه 
تشـخيص دهنـد اين اشـياء به كـدام نوع يا گـروه تعلق 
 , 2009  Taylor,( دارنـد و سـپس از آنهـا می گذرنـد
P.194( كـه بـه هميـن جهـت خوانايی فضا بـرای اين 

افـراد اهميـت ويـژه ای مـی يابد. 
بـر اسـاس ديـدگاه »لينـچ« كـه در كتـاب »سـيمای 
شـهر« آمده اسـت، جداره های شـهری در صورت خوانا 
بـودن می توانند به مسـيريابی و ايجـاد تصوير ذهنی از 
شـهر در ذهن شـهروندان كمك نمايد )لينـچ، 1387(، 
هرچنـد در خوانايـی فضاهای شـهری عوامـل مختلفی 
نقـش دارنـد كه لينچ آنهـا را در 5 گروه »لبه ها، نشـانه 
هـا، محله هـا، گره هـا و راه هـا« دسـته بنـدی نمـوده 
اسـت )لينـچ، 1387(. از طرفـی خوانايـی جـداره صرفا  
بـه دليـل زيبايـی نمی باشـد. به عنـوان مثـال تاريخی 
يا نوسـاز بودن سـاختمان هـای يك جـداره نيز ممكن 

اسـت در ذهـن افراد نقـش ببندد )لينـچ،  1387(.
خوانايـی  كـه  می شـود  اسـتنباط  اينگونـه  طرفـی  از 
خوانايـی  پارامترهـای  سـاير  همـراه  بـه  جداره هـا 
می توانـد موجـب كاهـش فشـار روانـی محيط شـده و 
در نتيجـه در كاهـش عواقـب آن از جملـه بيماری های 
جسـمی و روحی )مك انـدرو، 1387، ص 114( و حتی 
كناره گيری هـای اجتماعـی مؤثـر باشـد )مـك انـدرو، 
1387، ص 229(. چرا كه فشـار روانی محيط در برخی 
مـوارد ناشـی از بـار بيش از حد محيطی اسـت كه فراتر 
از ظرفيـت هـای محـدود توجـه فـرد بـوده و منجـر به 
برانگيختگـی بيـش از حد و خسـتگی ذهنـی افراد می 
گـردد. بـر طبـق الگوی ظرفيـت توجه كاهنمـن   همۀ 
فعاليـت هايـی كـه بـه توجـه فعـال نيـاز دارنـد انـدازۀ 
ظرفيـت پـردازش مركزی ذهـن را محدود مـی نمايند. 
بـار محـرک هـای شـديد و غيرقابـل پيش بينـی )مك 
انـدرو، 1387، ص 251( و نيـز پيچيدگی های محيطی 
)مـك انـدرو، 1387، ص 79( توجـه بيشـتری را طلـب 
نمـوده و ظرفيـت در دسـترس ذهـن را محـدود مـی 
نمايـد؛ بنابرايـن تكاليـف مشـكل و ناآشـنايی كـه بـه 
توجـه زيـادی نياز دارند بـا افزايش سـطح برانگيختگی 
دچار مشـكل می شـوند )مك اندرو، 1387، ص 251(. 
همچنيـن پيش بينـی ناپذيـری و كنترل ناپذيری تصور 
محيطـی نيـز كه شـخص را بـه حالت درمانـده و ناتوان 
در انطبـاق بـا محيـط رهـا می سـازد مـی توانـد منجر 
بـه فشـار روانـی محيـط گـردد )مـك انـدرو، 1387، 
ص 114(. برانگيختگـی و تسـلط همچنيـن بـر تعيين 

واكنـش هيجانـی افـراد مؤثر می باشـند. 
بـر اسـاس »نظريـۀ سـه عاملـی هيجـان« كـه توسـط 
روانشناسـان محيطـی »آلبـرت محرابيـان«   و »جيمز 
ای راسـل«   عنـوان گرديده اسـت، سـه بعـد در تعيين 
محيـط  عاطفـی  كيفيـت  و  افـراد  هيجانـی  واكنـش 
و  ديـواري  هـاي  نقاشـي  ادراک  حـوزه  در  باالخـص 

ديوارنگاشـتها نقـش دارنـد كـه عبارتنـد از:
1. »بعـد خوشـايندی-  ناخوشـايندی«؛ كـه نشـانگر 
مقـدار احسـاس شـادی، رضايتمنـدی و خرسـندی در 
مقابـل ناراحتـی، نارضايتـی و ناخرسـندی فـرد اسـت.
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2. »بعـد تسـلط- فرمانبـرداری«؛ كـه نشـانگر حـدی 
اسـت كه در يك طرف آن شـخص در محيط احسـاس 
محـدود، مرعـوب يا كنتـرل شـدن از طرف ديگـران را 

دارد.
3. »بعـد برانگيختگـی- آرميدگی«؛ به صـورت تركيبی 
از فعاليـت )هيجانی در مقابل غير هيجانی( و هشـياری 
)بيـداری كامل در مقابل خـواب آلودگی( در نظر گرفته 
مـی شـود. نمـرات برانگيختگـی در ايـن بعـد وقتی باال 
خواهـد بـود كه هم فعاليت و هم هشـياری باال باشـند، 
وقتـی در حد متوسـطند كـه يكی باال و ديگـری پايين 
باشـد و زمانـی پاييـن هسـتند كـه احساسـات فعاليت 
و احساسـات هشـياری هـر دو پاييـن باشـند. هركـدام 
از ايـن ابعـاد مسـتقل از يكديگرنـد، بنابرايـن ممكـن 
اسـت احساسـات مربـوط بـه يـك بعـد كامـال تغييـر 
كنـد در حالـی كـه احساسـات ابعـاد ديگـر همانگونـه 
باقـی باشـد. تركيبـات متفاوت اين سـه بعد بـه تجارب 
هيجانـی متفاوتـی مـی انجامد. بـرای مثال احساسـات 
خوشـايندی و برانگيختگـی پاييـن همراه با تسـلط باال 
بـه خسـتگی، احسـاس خوشـايندی كـم، برانگيختگی 
بـاال و تسـلط پاييـن به اضطـراب منجر می شـود )مك 

انـدرو، 1387، ص 77(. 

نتيجه گيری و جمعبندي
»طراحـی شـهری« يـك فرآينـد خـاّلق اسـت كـه بـا 
تخصص هـای  و  رشـته ها  قابليت هـای  از  اسـتفاده 
مختلـف منجملـه هنرهـاي بصـري و گرافيكـي بـرای 
خلـق محيط هـای زيبا و دلنشـين بكار گرفته می شـود. 
بنابراين طراحان شـهر بايد كل نگر باشـند و در راستاي 
زمينه هـای  در  كارشناسـان  و  متخصصـان  گـرد آوری 
مختلـف هنـري بـرای ايجـاد يـك طـرح شهرسـازی 
موفـق عمـل كنند. لـذا با توجـه به نحـوۀ درک محيط 
توسـط حـس بينايـی در انسـان و نيـاز به درک سـريع 
كليـت فضـا توسـط افـراد، اسـتفاده از نظمی سـاده كه 
بـه راحتـی قابل درک بـوده و خاص يك فضای شـهری 
باشـد، بـرای كليـت طراحـي جـداره و اعمـال نظمـی 
پيچيده تـر در جزئيـات هـر يـك از نماهـا كـه موجـب 
خوانايـی تك تـك آنهـا شـده و از يكنواختـی جـداره 
می كاهـد، در قالـب نظـم كلی جـداره از طريق نقاشـي 
ديـواري و ديوارنگاشـتها مناسـب بـه نظـر می رسـد. 
بديـن طريـق می تـوان دو كيفيـت زيبايی شـناختی و 
مديريـت بصـري را بـه طور همزمـان در جـداره تأمين 
نمـود. اسـتفادۀ مناسـب از ايـن دو پارامتـر بـر حـس 

نمودار 1. نقش ديوارنگاشتها در ابعاد زيبايي شناختي- ادراکي منظر شهري؛ ماخذ: 
نگارنده.
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مـكان و هويـت فضـا، احسـاس رضايـت شـهروندان از 
فضـای شـهری خـود، غـرور شـهروندی و حـس تعلـق 
بـه مـكان تأثير گـذار خواهد بود. همچنيـن از آن جايی 
كـه ذات طراحـی شـهری و شهرسـازی ميان رشـته ای 
اسـت، ايجـاب می كند كه بسـياری اوقات شـركت های 
تيم هـای  از  تركيبـی  در طراحـی شـهری  متخصـص 
معمـاران، معمـاران منظـر و مهندسـين و برنامه ريـزان 
شـهری و طراحـان هنري و »گرافيسـت هاي شـهري« 
باشـند. از سـويي ديگـر، بايد گفـت كه نقاشـی و نقش 
برجسـته ديواری در ايران قدمت زيـادی دارد. آثار دوره 
هخامنشـی در تخـت جمشـيد و برخـی آثـار به دسـت 
آمـده از دوره ساسـانيان و نيـز آثـار پـس از اسـالم در 
دوره سـلجوقيان و سـامانيان و همچنيـن نقاشـی های 
ديـواری دوره صفويـه در اصفهـان و تزئينـات ديـواری 
ابنيـه دوره قاجـار تمامـاً حكايـت از تبحـر هنرمنـدان 
ايـران و عالقـه دولت هـای وقت نسـبت به هنر شـهری 
و ديوارنـگاره های درون سـاختمانی بـرای ايجاد فضای 
دلنشـين و جذاب از يكسـو و نمايش قدرت سياسـی و 
فرهنگی از سـوی ديگر داشـته اسـت. نكتـه قابل توجه 
اينكـه ايـن آثـار بـا باالتريـن شـيوه هـای هنرمندانه و 
بهتريـن كيفيـت الزم اجرايـی كـه حكايـت از نبـوغ و 
مهـارت و تسـلط هنرمنـدان آن زمان ها در اسـتفاده از 
ابزارهـای مناسـب بـرای بيـان مفاهيم و مضاميـن با به 
كارگيـری نمادهـای تصويری دوران خويش بوده اسـت 
دارد، همچنيـن نشـان دهنـده شـعور و درک هنـری و 
فرهنگـی بـاالی سـفارش دهنـده و خواهنـده اثـر مـی 
باشـد چرا كـه هنگامی كه توقع سـفارش دهنـده برای 
توليـد يـك اثـر هنری مانـدگار زيـاد باشـد هنرمند نيز 
متناسـب با خواسـت او و بـه ميزان هزينه كـرد او اثری 
جـذاب و هنرمندانـه خلـق خواهد نمـود. امـا در دوران 
انقـالب، نقاشـی های ديـواری  از  معاصـر بويـژه پـس 
شـهری بـه بيراهه رفتند. اگرچـه در دوران دفاع مقدس 
ايـن نقاشـی هـا كـه برگرفتـه از جامعه ملتهـب درگير 
جنـگ بـود اجتناب ناپذيـر می نمـود و با نـگاه فرهنگی 
تـازه ای كه ريشـه در انقالب اسـالمی داشـت زاده شـد 
ولـی نتوانسـت به عنـوان يك مكتب هنـری مانند آنچه 

در انقـالب مكزيـك بـا هنرمندانی چون سـيكه ايروس 
و ريـورا بـه وجـود آمده عميـق و هنری باشـد. البته در 
ايـن زمينـه اسـتثنائاتي هـم وجـود داشـته اسـت مثاًل 
ضـرورت پرداختـن به مضامين فرهنگ ايثار و شـهادت 
كـه الزمـه جامعـه آن زمـان بـود حركتـی خودجـوش 
در ميـان برخـی هنرمنـدان انقـالب بـه وجـود آورد كه 
منتـج بـه تعـدادی محـدود از نقاشـی هـای ديـواری 
گرديـد كـه ارزشـمند بودند امـا پس از آن بنياد شـهيد 
و امـور ايثارگـران بـه عنـوان متولی و سـفارش دهنده، 
ايـن مسـئوليت را بـه عهـده گرفـت و بـه يـك جريـان 

دولتـی نـه چندان سـاماندهی شـده تبديـل نمود. 
از سـوی ديگـر شـهرداری هـا پـس از پايـان جنـگ 
تحميلـی بـرای بازسـازی و زيباسـازی شـهرها بويـژه 
شـهر تهـران اقدام به نقاشـی برخـی ديوارهـا كه جنبه 
تزئينـی داشـتند نمود، با اين انديشـه كـه روحيه مردم 
تلطيـف شـود و نمـای زيبايـی نيـز در شـهر بـه وجود 
آيـد ولـی ايـن اقدام اصـوالً هيچ انطباقی بـا طرح جامع 
شـهر تهـران نداشـت زيرا روند توسـعه شـهر تهـران با 
طـرح جامـع شـهر تناسـبی نـدارد. همچنين ايـن آثار 
كـه بـا الگـو گرفتـن از سـازمان زيباسـازی بـه متروهـا 
نيـز ورود پيـدا كـرد هيـچ تناسـبی بـا معمـاری شـهر 
تهـران نـدارد و براسـاس يـك نقشـه راه بـا برنامـه از 
پيـش طراحـی شـده كـه بـا فرهنـگ و بافـت شـهری 
هماهنگـی و همخوانـی داشـته باشـد )بجـز تعـدادی 
انـدک( نيـز نبوده اسـت و اين رويه متأسـفانه همچنان 
ادامـه دارد ودليـل آن هـم نبـودن شـورای متخصـص 
دائمـی اسـت يـا مسـئول ثابتـی كـه بدانـد بـرای يك 
برنامـه بلندمدت 20 سـاله مـی تواند روی شـهر تهران 
برنامه ريـزی كنـد. متأسـفانه مديران به سـرعت عوض 
مـی شـوند و در دوران كوتـاه مسـئوليت خـود بـرای 
ارائـه بيـالن كار بـه صـورت سـليقه ای اقدام بـه اجرای 
و  نمـوده  مناسـبتی  و  غيرمانـدگار  كارهـای  يكسـری 
بالطبـع تعامـل كمتـری بـا هنرمنـدان و متخصصـان 
خواهند داشـت. سـؤال اينجاسـت كه چـه الزامی وجود 
دارد كه تمامی ديوارها و شـهرها نقاشـی شـود؟ و اصوالً 
چـرا سـازمان زيباسـازی و نواحـی مختلـف شـهرداری 
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و همچنيـن سـاير مسـئوالن مرتبـط بـا فضای شـهری 
اصـرار بـر انجـام كارهـای ديـواری در تمـام ديوارهـا را 
دارنـد؟ چـه بسـا بسـياری از ديوارها بهتر اسـت دسـت 
نخـورده و يـا با يك رنگ سـاده بسـيار زيباتـر و آرام تر 
شـود. حتـی اگـر بپذيريم هميـن تعريف نادرسـت را از 
نقاشـی ديواری در ايران كه اصوالً تفاوت فاحشـی دارد 
بـا تعريفـی كـه تحت عنـوان نقاشـی ديـواری در تاريخ 
هنـر بـا آن آشـنا هسـتيم و حتی گرافيـك محيطی در 
جهـان امـروز، باز هـم ضرورتی بـرای پركـردن ديوارها 
بـه شـيوه هـای نازيبـا و غيرهنـری و ناهماهنـگ بـا 
فضای شـهری توسـط نقاشـی هـای نه چندان همسـو 
بـا نيازهای جامعه شـهری احسـاس نمی شـود. نقاشـي 
هنـري واالسـت كـه در كنـار بيـان واقعيت هـا وظيفه 
زنـده نگـه داشـتن آرمان ها يـك ملت را برعهـده دارد. 
هنـر نقاشـي بـه خصـوص نقاشـي ديـواري در جهـان 
معاصـر كاركردهـاي ارزشـمندي دارد از اين طريق يك 
هنرمنـد مـي توانـد روشـنگر و بيدارسـاز ارزش هـاي 
خفتـه اي باشـد كـه در برهـه اي از زمـان بـه وجـود 
آمـده و بيـم آن مي رود كه به فراموشـي سـپرده شـود. 
نحـوه ارائـه ايـن آثـار بـه ارتقـاي فرهنـگ و بينـش و 
آگاهـي مخاطبـان منجـر مي شـود. ايـن هنرمنـدان با 
نقـش و نگارهايـي كـه روي ديوار شـهرها ميـآ فرينند، 
ايثـار و دفـاع مقـدس را بـا بهـره گيـري از هنـر خـود 
نشـان مـي دهنـد. البتـه بايد ايـن را در نظـر گرفت كه 
اگـر يـك اثر هنري بـه زيبايـي و مفهوم وااليـي آفريده 
شـود، مـي توانـد درک مخاطبـان را از مفهـوم وااليـي 
همچـون ايثـار و شـهادت را افزايـش داده و اين مفهوم 
را در جامعـه مخاطبان پوياسـازي كنـد. هنرمنداني كه 
در روزگار رشـادت و فـداكاري هـاي رزمنـدگان حضور 
داشـتند و يـا اصال حضور نداشـتند، نمي توانند نسـبت 
بـه اين مفهـوم ايثار و شـهادت بي تفاوت باشـند، البته 
هنرمنـدان بسـياري آثار ديـواري در اين زمينـه آفريده 
شـده اسـت. هنرمند اين روش نقاشـي مـي تواند اثري 
را بـه مخاطـب ارائـه دهـد كـه ارزش ايثـار را در دنياي 
مـدرن امـروز بـراي او زنـده كنـد تا بـراي نسـل جديد 
آن  رزمنـدگان  ايثارگري هـاي  و  هـا  رشـادت  بيانگـر 

روزهـا باشـد. از ديـد هنرمنـدي كـه ارائـه دهنـده يك 
مفهـوم واالسـت، بازتـاب داشـته هـاي ذهنـي اسـت 
كـه بايـد مانـدگار شـود و ايـن هنر ابـزاري اسـت براي 
پايـداري و توسـعه ارزشـها و فرهنـگ ايثـار بـه معناي 
كلـي در جامعـه اي اسـت كه خـود دائم با اين رشـادت 
هـا در ارتباط بوده و مي باشـد. مسـاله اساسـي ديگري 
كـه براي هنرمنـدان عرصه نقاشـي ديـواري كه مرتبط 
بـا مفهـوم ايثـار و شـهادت هسـتند، تعهـد نسـبت بـه 
ايـن مفهوم اسـت. ايـن هنرمنـدان برهـه اي تاريخ اين 
كشـور را بـه تصوير مي كشـند كـه با ارائـه اثري هنري 
و پرمحتـوا مـي تواننـد اثـري مانـدگار از خـود بر جاي 
بگذارنـد. نقاشـی های ديـواری و نقـش برجسـته هـای 
سـفالين و موزائيـك و برخـی مجسـمه هـا و يادمـان 
شهرسـتان ها  بويـژه  و  تهـران  در  كـه  شـهری  هـای 
اجـرا مـی شـود هيـچ سـنخيتی بـا هنـر ايـران معاصر 
و پيشـينه غنـی فرهنگـی هنـری آن نـدارد و چهره ای 
»جهان سـومی« و توسـعه نيافته را از شـهر تهران ارائه 
مـی دهـد و بـا توجـه بـه اينكه بافـت معماری شـهری 
نابسـامان اسـت و به طور كلی مناظر شـهری نازيباست 
و بخـش هايـی نيـز بافـت فرسـوده دارد كـه اصـوالً 
قابـل بازسـازی بـرای نقاشـی ديـواری نيسـت و الگوی 
شهرسـازی نيـز از يـك طـرح جامـع پيـروی نمی كند 
در نتيجـه نقاشـی های ديـواری هم لزوماً بـا اين فضای 
نامطلـوب كنـار آمـده و انتظـار می رود سـاختمان ها و 
ديوارهـای زشـت را نقاشـی های ديـواری زيبـا كند كه 

ايـن امـر غيرممكن اسـت.
در سـالهاي اخيـر نيز جريانات رسـمی حوزه تجسـمی 
كشـور، بـه دور از هياهـوی جنجالـی و روشـنفكرانه بـا 
حمايتهـای بخـش هـای تبليغاتی بنياد شـهيد، بسـيج 
هـای ادارات و نهادهـای دولتـی و مسـاجد منطقـه بـا 
بـزرگ كـردن تصاويـر شـهدا بـر روی ديوارهای شـهر، 
تولـد يافـت، و فعاليتهـای آن در سـال هـای ميانـی 
دهـه 80 بـه اوج خـود رسـيد. هـواداران و نقاشـان اين 
جريـان، بـا تاسـيس شـركت ابتكار نـور در ايـن رابطه، 
فعاليتهـای سـازمان يافتـه خـود را رسـميت داده و بـا 
توسـعه آثارشـان بـر روی ديوارهـای شـهر، توانسـتند 
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چهـره شـهر را بصـورت جدی متاثر سـازند. تـا جاييكه 
عمـوم هنرمنـدان و دسـت انـدركاران حـوزه تجسـمی 
و مبلمـان شـهری را وادار بـه موضـع گيـری در مقابـل 
آنهـا كردنـد. موضـع گيـری منتقديـن، كارشناسـان و 
هنرمندان نسـبت به جريان جديـد، قبل از اينكه نقدی 
زيباشناسـانه نسـبت بـه آثار ايـن جريان هنری باشـد، 
نگاهـی كاربردی و جامعه شناسـانه به زيباسـازی شـهر 
و كيفيـت ارتبـاط آثـار بـا مخاطـب خـاص و عـام بود. 
ناگفتـه نمانـد كه اين جريـان نوپا با نگرشـی اجتماعی، 
مذهبـی- سياسـی مـی توانسـت بـه لحـاظ نگرشـی با 
جنبـش هنـر پـاپ دهـه 70 و هنـر نقاشـی گرافيكـی 
دهه 80 در اروپا و امريكا، مورد مقايسـه و بررسـی قرار 
گيـرد. برخـورد غيرجـدی، منفعالنـه و عجوالنه دسـت 
انـدركاران حـوزه هنرهـای تجسـمی كشـور بـا جريان 
فـوق، )كـه توانسـته بـود بـا كاركـرد تبليغاتی خـود به 
جريـان غالـب هنـر شـهری در سراسـر كشـور تبديـل 
گردد(، نه تنها كمكی به سـاختار زيباشناسـانه شـهری 
نكـرد بلكـه بـا ارائه الگوهـای بيگانه و ناآشـنا با فرهنگ 
مخاطـب عام بـه توسـعه غيراصولی اين هنر شـهری يا 

هنر شـهدا نيـز كمـك نمود.
در بهتريـن شـرايط اگـر بخواهيـم بـا هميـن فرهنـگ 

موجـود ديكتـه شـده در رابطه بـا برخـی عناصر بصری 
در نقاشـی ها و يادمان هـای شـهری كنـار بياييـم بايـد 
تعـداد بسـيار محدود از ديوارهايی كـه فراتر از يك قاب 
مربع مسـتطيل سـاده باشـد كه در رابطه سـاختاری با 
ديوارهـای اطـراف و همجوار و حتی غيرهمسـطح بوده، 
انتخـاب شـود و طرحـی مناسـب بـا همـه ابعـاد علمی 
و هنـری اسـتاندارد و تعريـف شـده در نقاشـی شـهری 
و گرافيـك محيطـی و سـاير عوامـل مؤثـر در يـك كار 
خـوب ديـواری اجرا شـود. از جمله مـوارد مؤثر عبارتند 

از:
»فاصلـه، عمـق ميدان، ارتفـاع، عناصـر و عوامل محيط 
پيرامـون، بافـت و نمای سـاختمان های مجاور، نسـبت 
موضوعـی نقاشـی بـا سـليقه مـردم آن منطقـه، رعايت 
اصـول زيباشناسـانه معاصر، اسـتفاده از مـواد ماندگار و 

نيـز در بردارنـده هويت ايرانی اسـالمی.«
 در مجمـوع بـه نظر می رسـد الزم اسـت يـك بازنگری 
در آثـار اجـرا شـده بـه عمـل آيـد و نسـبت بـه آنهـا 
نظرسـنجی  يـك  بـا  و  شـده  جـدی  آسيب شناسـی 
كارشناسـانه و حتـی مردمـی نسـبت بـه بازخـورد اين 
آثـار از نـگاه مـردم و زيرنظـر يـك شـورای تخصصـی 
ثابـت حداقـل بـرای 10 سـال آثـار جديـدی طراحی و 

نمودار 2. ساختار ارتباطي- کنشي پيشنهادي براي ايفاي  نقش 
نقاشي ديواري ها در مديريت نظام بصري منظر شهرها، ماخذ: 

ترسيم نگارنده.
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اجـرا شـود كـه در آن نـكات زير مـورد توجه باشـد. لذا 
سياسـتها و راهكارهـاي زيـر الزم بنظـر مـي رسـد:

1. توجـه بـه ارزشـهاي دينـي و مذهبـي در محتـوا و 
فحـواي نقاشـي هـاي ديـواري شـهرها؛

2. پرهيـز و جلوگيـري از نقاشـي ديواريهاي ناخواسـته 
خـارج از عـرف هويتـي و ملـي و باالخـص وانداليسـم 

شهري؛
3. موضوعـات نقاشـی هـا مـی بايسـت موجـب زيبايی 
فضـای شـهری گرديـده و در شـهروندان روحيه نشـاط 

نمايد. ايجـاد 
4. نـگاه شـهروندان را نسـبت بـه عناصـر بصـری تغيير 

دهد.
5. در تثبيت تفكر و انديشه های خاص مؤثر باشد.

6. بـه تقويـت هنجارهـا و رفتارهـای درسـت اجتماعی 
كند. كمـك 

7. از هنرمندان برجسـته شـناخته شده با سـابقه انجام 
كارهـای شـهری و بـا نـگاه جامع و كامل دعوت شـود.

8. سـفارش دهنـده بهتريـن و باالترين آثـار را با هزينه 
مورد نياز انتظار داشـته باشـد و توقع و سـطح خواسـته 

خود را بـاال ببرد.
9. محيـط پيرامون نقاشـی ديـواری به جذابيـت و بيان 

تصويری كمـك كند.
10. عناصـر اصلی ديوار و سـازه و بنای مورد نقاشـی در 

فضای نقاشـی مورد اسـتفاده قرار گيرد.
11. عناصر تزئينی بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

12. بـه هويـت تصويـری و فرهنگ معاصر كشـور توجه 
داشـته باشد.

13. بـه عمق نمايی با اسـتفاده از سـطوح غيرهمسـطح 
سـاختمان توجه داشـته باشد.

14. پرسـپكتيو و سـه بعدنمايـی را در برخی از نقاشـی 
هـا مدنظر قـرار دهد.

15. محدوديتـی برای اسـتفاده از مصالـح و متريال الزم 
بـرای سـاخت و اجـرای نقاشـی و يادمان های شـهری 

باشد. نداشـته  وجود 
16. برخی ديوارها بازسازی و برخی تعويض شود.

مسـائل  برخـی  بـه  نسـبت  سـازی  فرهنـگ  17. در 

باشـد. مؤثـر  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
18. همچنيـن از نظـر سـاختاری و فنـی نـكات زيـر 
می بايسـت در نقاشـی های ديـواری مورد توجه باشـد.

19. مخاطـب را در فضـای نقاشـی وارد كنـد و او را بـا 
خـود درگيـر كند.

20. در برخـی از مـكان ها از سـطوح وسـيع و فضاهای 
خالی بيشـتر اسـتفاده كند.

غيرخوانـا  و  بصـری شـلوغ  عناصـر  ميـان  21. روابـط 
نباشـد.

در پايـان چنـد نكتـه زيابيي شـناخت هـم الزم به نظر 
مي رسـد:

»از فيگورهـای انسـانی به صورت ديناميـك و پرتحرک 
اسـتفاده كنـد، بـا بهتريـن مصالـح و مـواد اجـرا شـود. 
هنرمنـد طراح مسـئوليت اجرای اثر را بـه عهده بگيرد. 
رويكرد سـازمان زيباسازی و ساير سـازمان های ذيربط 
بـه سـمت آثـار مانـدگار و در جهـت هماهنگـی با ذوق 
و سـليقه مـردم و فضـای شـهری باشـد و به طـور كلی 
طراحـی و اجـرای تمامـی آثـار هنـری كـه قـرار اسـت 
بـه صـورت آزاد در معـرض ديد مـردم در خيابـان ها و 
انظـار عمومـی قـرار گيرد می بايسـت با نهايـت دقت و 
حساسـيت انجـام شـود و بـرای انجام اين مهـم با توجه 
بـه مـوارد فـوق نياز به يـك آئيـن نامـه الزم االجرا می 
باشـد. نقاشـی ها و يادمان های شـهری می بايسـت به 
گونـه ای اجـرا شـود كه در آن افراط نشـود الزم اسـت 
برخـی آثـار كـه جنبـه تبليغاتـی دارد در مكان هايـی 
بخصـوص ماننـد »بيلبوردهـا« و يـا ديوارهايـی كـه بـا 
»بنـر« قابـل تعويض اسـت انجام شـود و پـس از مدت 
كوتاهـی تعويـض گـردد و نهايتـاً الزم اسـت به سـمت 
انجـام كارهـا و آثـار مانـدگار و بـا كيفيـت و در شـأن و 

سـطح فرهنگ و هنـر ايرانـی رفت.«
منابع و كتاب شناسي

بحرينی، سـيد حسـين )1377( فرآيند طراحی شهری، 
انتشارات دانشـگاه تهران، تهران. 

هـای  محيـط   )1389( همـكاران  و  يـن  ای  بنتلـی، 
پاسـخده، ترجمـه مصطفـی بهزادفـر، تهـران، دانشـگاه 

علـم و صنعـت ايـران.
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و  شـهری  مجسـمه های   )1382( محمـد  بهرامـی، 
مياديـن تهـران، پايـان نامه كارشناسـی ارشـد پژوهش 

هنـر، دانشـگاه هنـر.
بهزادفر، مصطفي و امير شـكيبامنش )زمسـتان 1387( 
جايـگاه راهنمـاي طراحـي در فرآيند طراحي شـهري و 
نقـش آنهـا در ارتقـاء كيفيت فضـاي شـهري، فصلنامه 

آرمانشـهر، شماره 1.
بيشـارت، كيـث )1389( گرافيـك در سـاخت و سـاز، 
خدمـات  انتشـارات  تهـران،  قرايـي،  سـمانه  ترجمـه 

فرهنگـي پارسـه نـو.
 پاكـزاد، جهانشـاه )1385( مبانـي نظـري و فرآينـد 

شـهيدي.  انتشـارات  شـهري،  طراحـي 
فرآينـد  و  نظـری  مبانـی   )1388( جهانشـاه  پاكـزاد، 

شـهيدی. تهـران،  شـهری،  طراحـی 
پاميـر، سـای )1389( آفرينش مركز شـهری سـرزنده، 
ترجمـه مصطفـی بهزادفـر و اميـر شـكيبامنش، تهران، 

دانشـگاه علـم و صنعـت ايران.
پـور اصغريـان، مهتـاب )1387( مجسـمه سـازی در 

فضاهـای شـهری، فصلنامـه نگـره، شـماره 7 و 8 
 )1390( محسـن  موسـيوند،  و  حسـنعلی  پورمنـد، 
مجسـمه سـازی در فضاهـای شـهری، نشـريه هنرهای 

زيبـا، شـماره 44 
تيبالـدز، فرانسـيس )1387(  شـهرهای انسـان محـور، 
ترجمـه حسـن علـی لقايـی و فيـروزه جدلـی، تهـران، 

تهران. دانشـگاه 
شهرسـازی  گـروه  ايـران،  مشـاور  مهندسـان  جامعـه 
)1386( اسـتانداردهای برنامه ريـزی و طراحی شـهری، 
جلـد اول، تهيـه طـرح و انواع طرح ها، چـاپ اول، تهران

حامـد فاميل نوروزي، شـهرام شـريفي، آيلين شـيدايي، 
ارزيابـي گردشـگري شـهري  شـيدا فالحـت )1394( 
و  گردشـگري  زيرسـاختهاي  توسـعه  بـر  تاكيـد  بـا 
رقابت پذيـري شـهري؛ موردپژوهـي: كالنشـهر تهـران، 
نشـريه مديريت شـهري، شـماره 39، تابسـتان 1394.

حق شـناس، مهـدی )1390( بررسـی نقـوش انسـانی 
محيطـی،  گرافيـك  در  آن  كاربـرد  و  ايـران  اسـاطير 
پايان نامـه كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه هنـر، تهـران.

تصميمـات  اتخـاذ   )1386 )پاييـز  كامـران  ذكاوت، 
عباس آبـاد  شـهری  طراحـی  چارچـوب  در  راهبـردی 

شـماره56 آبـادی  فصلنامـه  تهـران، 
رابـرت، كـوان )1386( اسـناد هدايت طراحي شـهري، 

ترجمـه كـورش گلكار، انتشـارات نقـش پيراوش  
رضوانی نراقی، اشـكان )1389( تهيـه راهنمای طراحی 
شـهری بـرای طراحی نمای سـاختمان های نـو در كنار 
جداره هـای بـا ارزش تاريخـی، پايان نامـه كارشناسـی 

ارشـد طراحی شـهری، دانشـگاه تهـران، تهران
 زنگـی آبادی، علی و ديگـران )1383( طراحی و برنامه 

ريزی مبلمان شـهری، نشر شـريعه توس، تهران. 
موقعيـت  بررسـي   )1391( ديگـران  و  بهنـام  زنگـي، 
نقاشـي ديـواري بعد از انقالب اسـالمي در ايـران، نگره، 

شـماره 24.
سـعيد نيـا، احمـد )1383( طراحـی فضـا و مبلمـان 
شـهری، انتشـارات سـازمان شـهرداری هـا و دهيـاری 

هـای كشـور، تهـران.
سـعيدی رمضانـی، نويـد )1385( مجسـمه هـا هنـر را 
بـه ميـان مـردم ميآورنـد، تهـران، ويـژه نامه نخسـتين 

سـمپوزيوم بيـن المللـی مجسـمه سـازی تهران.
شـانس، حميـد )1385( كلياتـی در اصـول و ضوابـط 
مجسـمه های شـهری، نشـريه مجسـمه، تهران شماره 

.4
بهسـازی   )1389( احمـد  پوراحمـد،  علـی؛  شـماعی، 
و نوسـازی شـهری از ديـدگاه علـم جغرافيـا، تهـران، 

تهـران. دانشـگاه 
صالحی، اسـماعيل )1379( اهميت فضاهای شهری در 
راهبـری كنش هـای فرهنگـی و مشـاركتهای مردمی، 

نشـر موئسسـۀ فرهنگ، هنر و ارتباطـات، تهران.
عبـداهلل زاده، اكبـر و علـی خيابانيـان )خـرداد 1386( 
لـزوم فراينـد در طراحـی شـهر، هفتـه نامـه نقـش نـو

فهيمی فـر، اصغر )1370( از كالسيسـيزم تا مدرنيسـم، 
تهران انتشـارات شفق.

كامـران ذكاوت )1380( پايـداري هويـت در محـالت 
مسـكوني، نشـريه شـهرداريها.

كامـران ذكاوت )1381( )طراحـي شـهري وتاكيدهـاي 
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محتوايـي در نظـام هدايت(، فصلنامه مديريت شـهري، 
شماره9. 

كامران ذكاوت )1384( فرصت هاي توسـعه مركز شـهر 
تهـران )طراحـي شـهري اراضـي عبـاس آبـاد(، انجمن 
صنفي مهندسـان مشـاور معمار وشهرسـاز- نشريه بن.

كامـران ذكاوت )1385( چارچوب اسـتراتژيك مديريت 
بصـري شـهر، فصلنامـه آبـادي شـماره 53، زمسـتان 

1385
طراحـي  حضـور  ضـرورت   )1379( ذكاوت،  كامـران 
شـهري در فراينـد تهيـه طـرح جامـع، نشـريه صفـه، 

شهرسـازي. و  معمـاري  دانشـكده 
كرد، مهديه )1390( كاركرد زيبايی شناسـانه مجسـمه 

های شـهری، فصلنامه حرفه: هنرمند، شـماره 37.
كرامتي، محسـن )1378( فرهنگ اصطالحات هنرهاي 

تجسمي، نشـر مركز، تهران.
رابطـه  بررسـي   )1373( عبدالحميـد  كشميرشـكن، 
هنرمنـد و مخاطـب و جايـگاه مخاطب در هنـر معاصر، 
پايـان نامه كارشناسـی ارشـد نقاشـی، دانشـگاه تربيت 

مدرس.
كفشـچيان مقـدم )1383( بررسـي ويژگيهاي نقاشـي 

ديـواري، نشـريه هنرهـاي زيبا، شـماره 20.
گروتـر، يورگـن )1386( زيبايـی شناسـی در معماری، 
ترجمـه جهانشـاه پاكـزاد و عبدالرضـا همايـون، تهران، 

دانشـگاه شـهيد بهشتی.
ِگل، يـان )1387( زندگـی در فضـای ميـان سـاختمان 
هـا، ترجمه شـيما شـصتی، تهـران، جهاد دانشـگاهی.

گلكار، كـورش، )1378( كنـدوكاوی در تعريف طراحی 
شـهری، تهـران مركـز مطالعه و تحقيقات شهرسـازی و 

معمـاری ايران.
لينـچ، كويـن )1387( سـيمای شـهر، ترجمـه منوچهر 

مزينـی، تهـران، دانشـگاه تهران.
روانشناسـی   )1387( تـی  فرانسـيس.  انـدرو،  مـك 
محيطـی، ترجمـه غالمرضـا محمـودی، تهـران، زرباف 

. صل ا
مهندسـين مشـاوره پارهاس و همكاران )گروه مشاوران 
همـكار( )1383( چارچـوب طراحـي شـهري اراضـي 

عبـاس آباد. شـركت نوسـازي عبـاس آباد.
وطـن دوسـت، عبدالرسـول و ديگران )1392( سـيري 
در مبانـي نظري بازسـازي نقاشـي ديواري هاي سـنتي 

در ايـران، نشـريه باغ نظر، شـماره 27.
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