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 :چکیده

 موثری هایقدم نگارگری، زمینه در خاص شیوه ایجاد در خود ارزشمند ابداعات و نوآوری با "عباسی رضا" بزرگ هنرمند

 و لطافت زندگی، عشق، منادی که شکوهی و هیبت چنان با اصفهان مکتب نگارگری در انسان شکل نمایش است، برداشته

 است شایسته. است عباسی رضا آثار هاینگارهتک در موجود نگری بصریساده و شاخص های ویژگی از متأثر واقع در زیباییست

 های جنبه از گیری بهره با خدمات، ارائه و کاربرد در مناسب کیفیت از برخورداری بر عالوه محیطی، گرافیک عناصر

 در انسان، استقامت و تحمل و نشاط آسایش، آرامش، موجب که شوند خلق و طراحی ای گونه به روانشناختی، و شناختی زیبایی

 و شکل رنگ، جهت به ایران عناصر و هنر بر تکیه با تواند می فضاهای شهری .باشند امروز ماشینی زندگی و صنعتی های محیط

این پژوهش بر آن است با . یابد دست بوم و مرز این محکم های سنت و ها پیشینه به شهری و محیطی جهت در بندی ترکیب

ها به های بصری نگارهنگری در آثار رضا عباسی پرداخته و پس از آن با توجه به ویژگیتحلیلی به بررسی ساده –روش توصیفی 

 .ی شهری و گرافیک محیطی بپردازدارائه راهکارهایی در جهت کاربرد این عناصر در فضاها

 

 نگارگری، رضا عباسی،ساده نگری، فضای شهری، گرافیک محیطی :کلمات کلیدی
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 همقدم -1

همیشه سعی  ی کهای در ایجاد امنیت و افزایش کیفیت زندگی شهری انساندر بین مسائل مختلف، احساس آرامش جایگاه ویژه

تواند نقش بسزایی در محیطی که می -آرامش از جمله عوامل انسانی .، خواهد داشتدر پاسخگویی به این نیاز داشته

تاثیر نمادهای مقاله سعی شده است که به این  رد. کنند داشته باشدها از فضای شهری که در آن زندگی میرضایتمندی انسان

بررسی همه جانبه و تبیین و همچنین به اجتماعات بشری  مراکزهای شهرها و خیابان تصویری در محل زندگی مردم خصوصا

این فرصت کوتاه به این نکته  در بنابراین. پرداخته شودآید موثر که نوعی رسانه تصویری به حساب می هاینقش تاثیر این

و  بخشیتوان با تمرکز و جهتنه است و میهای دیواری موضوعی دیریهای تصویری در قالب نقاشیلماناکه  شودمیاشاره 

در نقاشی ایرانی،  .گذاشتو روان افراد یک جامعه  ق و ماندگاری بر ذهنیتاثیر بسیار عم ،به آنهمچنین توجه به حس آرامش 

عمق سازد که خود حاصل ت ظاهر زیبا، تأللو رنگ، فرم، نور و فضا از خصوصیاتی است که در یک نگاه چشم را مجذوب خود می

توان از میان هنرمندان صاحب سبک در زمینه نگارگری، به هنرمند بنابراین می. و تفکر در این آثار با هویّت ایرانی است

 رضاعباسی"بزرگ
های موثری اشاره کرد، که با نوآوری و ابداعات ارزشمند خود در ایجاد شیوۀ خاص در زمینه نگارگری، قدم "

 .برداشته است

 

 رضا عباسی -2

اما به دلیل عدم حمایت . بنیان می نهد رضا عباسی در جوانی نزد پدرش علی اصغرکاشانی پایه های اولیه کار هنری خود را  

همراه او به قزوین پس از مدتی از قزوین خارج شده و در خراسان به محفل عباس میرزا راه می یابد و  پدر همراههای هنری، 

عباس در زمره کارکنان کتابخانه سلطنتی در آمده و با هنرمندانی همچون صادق بیک  از پادشاهی شاه بعدو  باز می گردد

دربار با کشتی گیران و  دوره دوم زندگی رضا عباسی خارج از فضای. افشار، سیاوش گرجی، حبیب ااهلل و غیره همکاری می کند

دوره در شیوه و سبک آثار او تاثیر بسزایی داشته بی شک این .و در حقیقت بر سلوک عارفانه او اشارت دارد قلندران سپری شده

 (831 آژند، .)کندیرا دریافت م« عباسی»دوره آخر زندگی او بازگشت مجدد به دربار است که در این دوره لقب .است

 در که آثاری نخست مواجه هستیم ؛ آثار گونه با دو ایرانی، نگارگری های ارزش حفظ نظر نقطه از اصفهان مکتب آثار بررسی در

 اواخر آثار :دوم و دانست ایرانی نگارگری پیشین هایدوره آثار منطقی ادامه را هاآن توانو می اندشده خلق مکتب این اول نیمه

 تداوم نیز بعدی هایدوره در و پذیرفت خود به را خارجی متعدد تأثیرات هنری، حامیان سلیقه تغییر کنار در که اصفهان مکتب

 از خوشایندی ماحصل که هستیم عباسی رضا از نظیریبی آثار شاهد اصفهان مکتب اول نیمه در .کرد پیدا جدیدی شکل و یافته

 و هرات شیراز، هایمکتب تصویری هایسنت تائید و احترام با»واقع او  در. گذاردمی نمایش به را پیشین مکاتب دستاوردهای

اللهی،  آیت)« کندمی هنر، ایران وارد آمیزیرنگ در حتی و نگارگری و طراحی قلمرو در ای تازه های نوآوری نیز خود تبریز،

 831.) 

 پیشین های سنت تمام وی باشد، می خود دوره هنرمند ترین ساختارشکن عباسی، رضا،  ابراین می توان به جرات اذعان داشتبن

 «عباسی رضا» مکتب به که کرد پیدا را خود پیروان بعدها که آورد پدید آثاری و شکست را هرات و تبریز مکاتب در رایج

 حفظ در اصیل مکتبی عنوان به ایرانی همواره نگارگری اصفهان به عنوان یکی از مکاتب شد ، همچنان که مکتب معروف

 .است بوده مطرح نگارگری ایرانی های ارزش
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 ساده نگری درآثار رضا عباسی -3

و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در طول تاریخ با آفرینش آثار ارزشمند و فاخر در هنر نگارگری ایران در بستر شرایط 

ارزشها و گاه سد راه استقالل و حفظ هر چند این تحوالت هیچ. وده است دوره ای ویا رکود هنری در دوره ای دیگر مواجه ب

 . و خوشبختانه ویژگیهای نگارگری ایران طی سده ها حفظ و حراست شده استوده اصالتهای هنری نب

بی تاثیر  و متمایز بودن نگارگری وی بنا به آنچه گفته شد دوران صفویه و تحوالت دربار شاه عباس در نوع آثار رضاعباسی

و شخصیت شاه عباس را در این تمایز رواج مرقع های تک برگی ، تنوع در مضامین نگاره ها و منش ،  برخیچنانچه .نبوده است

 ( 83 فاضل و چیت سازیان،)موثر دانسته اند 

مواجه هستیم ، نمایش و به تصویر کشیدن طرح و رنگ و گونه گونه ی  ازدحاممعموال با غوغا،  ،ی پیشین نگارگریدردوره ها

گردشی رویاگونه و  مخاطب را با وچشمصحنه هایی روایی با جزییات و رنگبندی متنوع و شخصیت های گونه گون که ذهن 

آثار رضا عباسی می شود ساده نگاری در طرح، خط و رنگ  اکثر اما آنچه باعث تفکیک و شاخص بودن . خیالی مجذوب می کند

 ( ویر اتص) .می باشد که قبل از آن به ندرت شاهد آن هستیمها از تک فیگور وافر  و همچنین استفاده

 همچنین در . دهد به طبیعت توجه کامل نشان میاز نظر محتوی .  کشد می های مختلف ط را با ضخامتطوبا استفاده از قلم، خ

 

تأمل  در نگاره هایش نکته قابلو زندگی روزمره آنها کمتر با تعدد فیگورها رو به رو هستیم و حاالت عاطفی اشخاص  آثار او

 .است

 

 
 
 
 
 
 

 رضا عباسی 

 

 

 

 .مرقع های تک برگ و تک فیگور او شاخص ترین آثار وی از این منظر می باشند

لوطیان،کارگران، روسپیان، دراویش و کودکان برای نخستین بار هنرمندان آزادنه توانستند چهره متکدیان،  دوره رضا عباسیدر 

و این تنوع در مضامین به دور از پیچیدگیها و تزیینات تصاویر و روایت های درباری و ( 831  ،کنبای)را به تصویر بکشند

این دوره الزم به ذکر است چنانچه اشاره شد با رواج مرقع های تک برگی در  .حکومتی به ساده گرایی و ایجاز تصویری انجامید

و مخاطبان ه در زمان رضا عباسی مخاطب و خریدار آثار نگارگری از محدوده خواص جامعه خارج شد  بطوریکهمواجه هستیم 

فاضل و چیت )آثار هنری تنوع طبقاتی بیشتری یافتند که همین امر در ترویج بیشتر این مرقعات تک برگ تاثیر گذار بوده است

و بروز مرقع های تک برگ بدین معناست که بر خالف سنتهای نگارگری گذشته، نگارگری در حقیقت ظهور  .( 83 سازیان،

 . ه استخارج از حوزه کتاب آرایی به عنوان عنصری تزیینی در زندگی شخصی افراد وارد شد

               

 

 

 

نمونه  - ویر اتص

، آثار رضا عباسی

 دوتصویر اول،چپ 

 (833 کنبی،)

دوتصویر  راست، 

حسینی راد، )دوم، 

( 831) 
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 گرنمایش که شودمی دیده هاآن بیانی ارائه خصلت دری هنرمندانه  مهارت با سریع و روان خطوط رضا عباسی، آثار در

 به بدون نیاز است خطوط بیانی امکانات از گیریبهره و در شناخت نگارگر دستی چیره گربیان و استها پیکره حاالت

-می بندی نمود ترکیب یک در همواره اصلی عنصر عنوان پیشین، رنگ به دوره های در که حالی رنگ، در عنصر چیرگی

 کرده فراموش را آن نگارگران قدیمی که شد چیزهایی جذب"آثار  این در عباسی رضا گفت توان می دلیل همین به. یافت

 (.831 اسکارچیا، ) "رنگ جای به طراحی و هنری بندیترکیب جای به خط یعنی بودند

ترین وجه در جهت نقش به کار گیرد، حتی کند رنگ را به سادهگردد و سعی مینمیها ها و زرق و برقرضا عباسی تابع رنگ

 (2ویر اتص).اوست خالق یعمق کار رضا عباسی در اندیشهدر حقیقت . اگر به سیاه قلم محدود شود

 مقام در را نقاش عناصر، هماهنگ روابط ایجاد آن و بیانی های ارزش و خط کارگیری به در وی مهارت با عباسی رضا آثار"

به  منحصر ویژگی همان کند،می ایجاد هماهنگ و های خمیدهحرکت از را زیبایی سمفونی که نمایاندمی رهبر ارکستر یک

 .(833 تهرانی، ) "بودند آن و جوی جست در بیستم در سده کاندینسکی واسیلی چون نوگرایی هنرمندان که فردی

با فیگور و طبیعت تقلیل یافته همگام با فرم ، خط و رنگ های بنابراین نگاره های مستقل با دغدغه های شخصی رضا عباسی 

  .ساده شده ، به بازنمایی ذهن خیال انگیز نگارگر پرداخته است

 

 فضای شهری  و گرافیک محیطی -4

از دوران باستان، قرون وسطا، دوران نوزایی، انقالب صنعتی است تا دوران  تاریخی تطورو حاصل یک سیر ، شهر امروز 

 .اندنظریات خود در باب شهر، پرداخته به بیان است ، نظریه پردازان همارهشهر های مجازی  و فراصنعت و ظهور کالن شهرها

را  شهر خورشیدی، 81۱ ، در سال سازمان ملل متحد .شهرنشینی یکی از الگوهای مسلط زندگی اجتماعی دوران کنونی است

است که در آن، فعالیت  تاریخی ، اداری وسیاسی و مرکزیت جمعیت با تراکم باالی مکانی ،2شهر" :چنین، تعریف می کند

 .(wikipedia.org )"کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می شود، غیر مردم اصلی
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فرآیندی است که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاههای انسانی به وجود می آید که حاصل افزایش ،  8شهرنشینی

 کارکردهای و اقتصادی –از نظر سازمانی ، در شهرنشینی دگرگونیهایی در ساخت اجتماعی . تمرکز و تراکم جمعیت می باشد 

 (8۱1 ،شکویی)شود  می سبب را ای تازه رفتارهای که گرشهان ارزشها، در تغییر همراه به .ی ظاهر می شودجمعیت

 

 فضای شهری 4-1

و ماهیت آن در طول تاریخ تعاریف و مصادیق زیادی را بر داشته است ، برخی فضا را حالتی ناپایدار معرفی کرده اند که « فضا »

آنچه فضا را به وجود می آورد روابط بین اشیایی است که در یک  "افالطون معتقد است . نظر جسمانی وجود خارجی ندارداز 

فضای  –فضای عمومی : فضا در یک تقسیم بندی کلی به سه گونه تقسیم می شود ( 833 ستارزاده،)"مکان مستقر گردیده اند

ور که از در دسترس همه افراد جامعه است و همانط« فضای عمومی»  .فضای خصوصی  –خصوصی عمومی یا نیمه نیمه 

برای استفاده عموم است اما با محدودیت های « یا نیمه خصوصیفضای نیمه عمومی » . عنوانش بر می آید کارکرد عمومی دارد

 .صرفا برای استفاده اشخاص خاص استفاده می شود« فضای خصوصی».کاربری و استفاده کنندگان خاص
در داخل یا خارج شهر شامل باغها ، پارک ها و فضای « فضای نرم»فضای عمومی را می توان با دو گروه سخت و نرم مجزا کرد، 

، « فضای سخت ». این فضا شکل و لبه مشخص ندارد و به حصار و محدوده نیاز ندارد و بیشتر کارکرد تفریحی دارد.سبز است

 (1:همان)ور شده و قابل اندازه گیری و ادراک است از اطراف به بدنه های معماری شده محص

بنابراین درتعریف فضای شهری می توان گفت ، فضای شهری ساختاری نظام یافته ، آراسته و واجد نظم و به صورت کالبدی 

همه تعاریفی که از فضای شهری ارائه شده است با دیدگاه ها و ادبیات متفاوت ، یک  با وجود  (. 8۱  ،توسلی)انسانی است 

فضای شهری، چیزی نیست ": تعریف ساده ، دلنشین و ملموس هم توسط جهانشاه پاکزاد به این مضمون به چشم می خورد 

راه، از منزل تا محل کار ادراک می  جز فضای زندگی روزمره شهروندان که هر روز به صورت آگاهانه یا نا آگاهانه در طول

 (8۱1 پاکزاد، .)"شود

بنگریم به « فضای شهری»فضای سکونت ، فضای کار ، فضای تفریح و فضای رفت و آمد تحت مجموعه ای به نام به اگر  

ود انتقال این فضا جدای از شاخصه های فیزیکی خ .اهمیت توجه به مقوله فضای شهری و کارکردهای ویژه آن پی خواهیم برد

 .دهنده میراث فرهنگی و هویتی نیز می باشد

صحنه ای که بر روی آن د ، به وقوع می پیوندفضای شهری صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آن 

می پارک های یک شهر فعالیت های انسانی را شکل  خیابان ها، میادین و ،نمایش زندگی جمعی، در معرض دید قرار می گیرد

این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی تحرک محل کار و سکونت، اجزای اصلی و حیاتی یک شهر را تشکیل . دهند

 (anthropology.ir).کنندفریح را در شهر تأمین میداده، شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و ت

فضای شهری زمانی می . مالت اجتماعی افراد و ارزش های اجتماعی استفضای شهری ظرفی برای رشد روابط اجتماعی و تعا

، اصالتها و دیگر شاخصه های هاا ، ارزش ها ، فرهنگ ها، هویتتواند کارکرد مثبت خود را به ظهور برساند که در آن ، هنجاره

  .اینچنینی مورد توجه قرار گرفته باشد
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در جهت  کارگیری تکنیکهای مختلف خلق آثار دوبعدی بر روی سطوح مختلفبه  1طراحی گرافیک و گرافیکهنرهای 

هنرهای گرافیک می داند و چنین بیان طراحی گرافیک را جدای از تعریف رویین پاکباز .استرساندن پیامی خاص به بیننده 

را در بر ( تصاویر، نقوش و نوشته ها)چاپ شدنیطراحی گرافیک حوزه ای در هنرهای بصری که اساسا طراحی مواد : می دارد 

امروزه طراحی گرافیک در سینما و تلویزیون ، انتشارات، تبلیغات، طراحی نشانه ها و حروف، بسته بندی مورد . می گیرد

 (. 83 ،پاکباز)استفاده قرار می گیرد

 آن،  های اهداف و ویژگیوسعت فعالیت و ا توجه ب .در عصر ارتباطات، گرافیک مهم ترین رسانه ارتباط تصویری به شمار می آید

 .زیونی و محیطییگرافیک تبلیغاتی، مطبوعاتی، فرهنگی، سیاسی، تلو:مانند اند های متنوعی را برای آن درنظر گرفته  زیرشاخه

 .است  دشواری  امر  آنهاو حدود بین   حد  کردن  دقیق و معین بندیمرز  هر چند

هنرهای زیبا و از سوی دیگر ریشه در صنعت دارد ، طراحی گرافیک به معنای خلق برساخته هایی گرافیک از یک سو ریشه در 

 .(832 ،سلینگر)است سانی با ویژگیهای اطالع ر

و اطالعات ها  پیام دنیای مبادله معاصر،  نیایدهمانطور که اشاره شد گرافیک محیطی یکی از زیرشاخه های گرافیک است، 

فضای شهری و جامعه دانش هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا در   و  هرآنچه به مدد عناصر تصویری .استمر طور مـست فراوان بـه

 .گیرد در حیطه گرافیک محیطی قـرار می و ارتباط مسقیم با مخاطب پیدا می کندگیرد  قرار می  استفاده  مورد

ها و  ها،رنگ میان فـرم  برقراری روابط صـحیح  به  مبرمی  همه نیازما و به طور کلی فضای شهری ما های  خانه محیط اطراف ما،

تواند با محیط اطراف خـود  گرافیک می  ی زبان واسطه  انسان به.بندی دقیق بر مبنای اصول بصری دارند چنین سازمان هـم

  ها یـعنی ها و فضای بیرونی آن نهفضای داخل خـا   از گرافیگ شهری در  استفاده. سخن بگوید وبا دیگران ارتباط برقرار کند

 ها، نمایشگاه ها، نظیر پارک  سبز اطراف،در تزئین و زیباسازی ادارات،مؤسسات و اماکن عمومیفضای ها خیابان و  کوچه

یط مح. شود ر بوده و موردنیاز واقع میبه نوبه خود موث  برای تمامی افراد در کلیه سطوح اجتماعی و در هر سنی....ها و فروشگاه

 (831 ،کوکبی ).و شکوفا شود  رشد کرده ناخواسته زندگی،  جا فارغ از فشارهای بتواند در آن انسان مـناسب یعنی فضایی که

  زیباسازی.است  ایجاد مناظر زیبای بصری در جامعه"با درنظر گـرفتن مـواردی کـه ذکر شد،  محیطی  ترین ویژگی گرافیک  مهم

یا   مستقیم  طور و مفاهیمی که به  ها پیام  محیطی در کنار  گـرافیک.دارد  مـردم  ذهـنی  تجوامع تأثیر فراوانی در سالم

شهر فراهم  کننده بـرای سـکنه رنشاط و قـانعفضایی سالم،پ  دهد موظف است غیرمستقیم انتقال می

 .(831 ،عبدالحسینی)"دآور

نقلیه عمومی، پوسترها، تبلیعات شهری، تابلوها و عالیم راهنمایی رانندگی، تبلیغات در ایستگاه های حمل ونقل، بدنه وسایل 

عالیم ،  ،مبلمان شهریطراحی مجسمه ها،  طراحی محیطی پارک ها و فضاهای تفریحی،  نقاشیهای دیواری،بیلبوردها، تابلو، 

 . گرافیک محیطی تعریف پذیرندو بسیاری دیگر در حیطه  نورپردازی

بنابراین با حیطه وسیعی از فضا و مواد گوناگون در گرافیک محیطی مواجه هستیم و اگر شرایطی مناسب جهت استفاده بهینه 

الزم به ذکر . آید ابزاری قدرتمند و اثرگذار در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی خواهد بود از این عامل در فضاهای شهری فراهم

قابل انکار نیست و لذت  مطرح است که جایگاه آنجنبه زیباشناسی و کیفیت دید بصری گرافیک محیطی در درجه اول است 

 .بصری عموم جامعه یکی از اهداف بنیادین گرافیک محیطی می باشد
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رفتن به سوی فضاهای  آسیبِی شهری، هاتاثیرآن در فضاو نمود و با ظهور شهرهای مدرن و سرعت شتابان صنعت و تکنولوژی 

 ورود ابزارهای تکنولوژیک به شهرهای دربی شک  .قرار گیرد بیش از پیش بایستی مورد تاملبی هویت و بیگانگی فرهنگی 

 وارد حال توسعه امری گزیر ناپذیر است و همراه با این توسعه ، الگوها و نمودهای فرهنگ های نا آشنای سازنده این ابزار نیز

 .دفضای شهری می شون

برخی از نظریه . این کلمه از هو یعنی او که ضمیر غایب مفرد مذکر است می آید. کلمه ای عربی است «الهویه»یا  «هویت»

هویت در لغت  (832 ،زیاری)را به جای هویت به کار برده اند «اینهمانی»کلمه ترکیبی ( Identity)برابر انگلیسی پردازان در 

ماهیت شی یا پدیده در ذهن آدمی است ، اما تعریف رایج هویت احساس تعلق خاطر به « نمایش »و یا « بیان »به معنای 

هویت می  جالل ستاری در بیان (.832 ،میرزایی نسب)شکل گرفته اندمجموعه ای مادی ومعنوی است که عناصر آن از قبل 

مفهوم هویت فرهنگی که هویت ملی را گاه به استناد و رجوع بدان تعریف می کنند واقعیتی است که در ژرفای روح و ": گوید 

 "ت ثانوی ایشان شده استجان ملت و قوم ریشه دوانده و از چنان ثباتی برخوردار است که گویی خلق و خوی مردم یا طبیع

 .(8۱1 ،ستاری)

یاد آوری خاطرات »و « عدم بیگانگی»،« آشنایی»لذت بصری و آرامش خاطر افراد در فضای شهری رابطه ای متقابل با احساس 

وقتی سخن از هویت به . تعامل میان اجتماع و فرهنگ الزمه ایجاد ساختاری پویا و مناسب و مستحکم است .دارد« جمعی

می آید و نقش آن در چیدمان فضای شهری، این هویت برای تمامی نشانه های بصری و تصویری شهری قابل تعریف و میان 

 .اجرا می باشد

آنها به هویت از سردرگمی افراد و عدم تعلق خاطر  در واقع. گنجدهویت بتعریف  در باید یا همان فضا محیطویژگیهای بنابراین 

افراد بایستی احساس دلبستگی به شهر خود داشته باشند، و فضای شهری ایجاد کننده حس . جلوگیری می کندفضای موجود 

 .(832 ،میرزایی نسب)الفت و آسایش در آنها باشد

هجوم تبلیغات و انواع نمادهای تصویری از پشت قاب شیشه ای مغازه ها ، تلویزیونها، مانیتورها و "

انی ارائه میدهد که تحت نوری خوشرنگ و زیبا تنها از شهر نمایی آرم  قابهای غیر شیشه ای دیگر،

هویت بر ساخته از این نمای شهر هویتی تصویری است که . جنبه های مثبت آن را جلوه گر میشود

بازتولید د وتاه دارد بنابر این همواره بایچیزی شبیه به حباب روی آب است که عمری ک

 (. http://www.ensani.ir)"شود

جلوه های فضای شهری است که بنا بر تغییر شرایط، باز عمر کوتاه برخی تغییرات سریع و آنچه در عبارت باال به آن اشاره دارد 

تولید ، جایگزینی و نوسازی عناصر  فضای شهری اتفاق می افتد و گاهی متاسفانه در این چرخه مدام و حرکت سریع جلوه 

 .می شودهای شهری اصل هویت نادیده انگاشته 

را به عهده می گیرد ابتدا بایستی پیشینه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، در شهر رافیستی که طراحی گرافیک محیطی بنابراین گ

ملی و غیره با  نمادهای قومی یابا توجه به میراث، اصالتها، آداب و رسوم، سپس . هنری شهر مورد نظر را مورد مطالعه قرار دهد

 .و روح بخشیدن به کالبد شهر را آغاز کندبپردازد  برپایه اصول نوآوریو  شکل دهیبه ، بکارگیری تکنیک های فنی

 

 کاربرد ساده نگری تک نگاره های رضا عباسی در فضای شهری معاصر. 6
سر ریز جمعیتی و . دوران معاصر است نهضت مدرن و پدیده جهانی رشد و توسعه کالن شهرها و احداث نوشهرها از ویژگیهای 

بی شک توسعه . مهاجرپذیری بیش از ظرفیت در شهرهای بزرگ به تراکم و ساخت وسازهای بی رویه در این شهرها می انجامد

 بدون برنامه ریزی شهری و عدم توجه به بافت و طراحی مناسب فضای
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می شود چنانچه انسان  در بسیاری از جلوه های شهریشهرها باعث ناهمگونی  

دنیای صنعتی محصور خواهد  یغول آساگاها ی فضاهامدرن در چیدمانی از 

 ( 1و8ویر اتص.)شد

 

 
 (گاننگارند: ،عکاس) تهران نمونه ای از نقاشی دیواری در فضای شهری -1ویراتص

 

ار وی مند شاخص این دوره رضا عباسی و آثپیشین در مورد آثار نگارگری مکتب اصفهان و هنر با توجه به آنچه در گفتارهای

رسد می توان با استفاده و  گفته شد و با توجه به لزوم هویت بخشی به فضاهای شهری توسط گرافیک محیطی، به نظر می

  . درطراحی گرافیک شهری ارائه داد، ایده هایی نو الهام از نگاره های بی تکلف و ساده نگاریهای رضا عباسی 

باشد، ر مجموعه های طراحی فضای شهری میدر این راستا با توجه به اینکه نقاشی دیواری یا به عبارتی دیوارنگاری یکی از زی

 با الهام و آنالیز برخی نگاره های رضاعباسی طرحهایی با خطوط ساده شده و رنگ های مالیم بر اساس نگاره های مورد نظر

  (1و 1 ویراتص) .ارائه شده است 

 

     

  (گاننگارند: عکاس) تهران تراکم شهری -8ویر اتص
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(نگارنده)تجزیه نگاره رضا عباسی و طراحی جهت نقاشی دیواری  -1تصویر  

 

                  

(گاننگارند: طراح)تجزیه نگاره رضا عباسی و طراحی جهت نقاشی دیواری  - 1ویراتص  
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 نتیجه گیری. 7
از . افراد جامعه است« نیاز ذهنی» اجتماع را برآورده می کند، رسانه نیز تامین کننده « نیازهای فیزیکی» همانطور که صنعت 

رکرد تصویری ویژه خود انتقال آنجایی که گرافیک محیطی یکی از زیر مجموعه های رسانه محسوب می شود، عالوه بر کا

 .دهنده هویت، فرهنگ، میراث کهن، افتخارات ملی، آداب وسنن و الگوهای اصیل یک جامعه است

شناسان و  طراحان گرافیک، متخصصین ترافیک شهری،روان مهندسین معماری،همکاری و  یهـماهنگدر طراحی فضای شهری 

فضای شهری بایستی به گونه ای صورت گیرد که انسان فارغ از فشارهای طراحی . سایر افـراد کـارشناس،نیازمند است

 .ناخواسته زندگی در آن احساس آرامش کرده و مامنی برای رشد و شکوفایی شهرنشینان باشد

انتقال هویت ها و ارزشهای جامعه و کیفی سازی فضای شهری نیز مورد نظر عالوه بر کارکردهای بصری چیدمان های شهری 

 .است

با بهره گیری از نقاشی اصیل ایرانی و نقشمایه های دلنشین و انتقال ارزشهای آن از  می توان ر فرایند خلق اثر در این حیطهد

ک مرقع های رضا عباسی هنرمند شاخص الهام از نگاره ها و تدر این راستا با استفاده و . نابسامانی سیمای شهر جلوگیری کرد 

 .ی دیواری در فضای شهری ارائه شده استنقاش مکتب صفوی جهت طرح هایی برای

هویت سازی فضای شهری جهت طراحان گرافیک محیطی باشد و  با توجه  عینیی ایده ارائه شده می تواند نمونه  این کاربرد و

د و با به غنای فرهنگ و هنر ایران پیشنهاد می شود فعاالن عرصه طراحی شهری نگاهی کارشناسانه به این موضوع داشته باشن

 . توجه به معیار ها و اصول در تلطیف هرچه بیشتر فضای شهری بکوشند

 

 :فارسی  منابع

 

 

 

(گاننگارند: طراح)عباسی و طراحی جهت نقاشی دیواری تجزیه نگاره رضا  -1ویراتص  
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 ۱3، 831 ،بهار  2آژند، یعقوب، رضا ، آقا رضا و رضا عباسی، هنرهای زیبا، شماره -

 1 ، 831 . سمت: ،  مبانی نظری هنرهای تجسمی، چاپ دوم، تهران...آیت اللهی، حبیب ا -

،  83 ،زمستان21چیت سازیان، امیرحسین، رویکردی جامعه شناختی بر زندگی رضا عباسی،نگره، شماره فاضل، سیده آیین و -

12-1  

  8، 831 هنر، فرهنگستان :تهران .آژند یعقوب ترجمة .شورشگر اصالحگر عباسی، رضا .شیال کنبی، -

 2، 831  مولی، تهران،نشر دوم، آژند،چاپ یعقوب ترجمه ، قاجار زند، صفوی، هنر ، روبرتو جیان .اسکارچیا . -
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31، 832 
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 :منابع الکترونیکی

 
  
-http://anthropology.ir/article/16597( 54:45: 4/5/44دسترسی ) 

 -https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1( 4:45:   55/5/44دسترسی ) 

-http://www.ensani.ir/fa/75288/profile.aspx ( 51:41: 41/6/44دسترسی) 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

