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 :چکیده

 در مناسب فضای ایجاد در عوامل و تأثیرگذارترین مهمترین از یکی و شهری هنرهای از یناپذیرجدایی بخش شهری دیوارنگاری

، شهروندانتعامل با  از طریقکه  هستندو قدرتمند  اثرگذار فراگیر، ایرسانه مانند هنرهای شهری .آیدمی شمار به شهری تبلیغات

و کارآمدترین  دارترینریشهیکی از  شهری ردازد. دیوارنگاریپبخشی به افکار عمومی میشکل ،و در نتیجه ، تولید معنارسانیبه پیام

های شاخص حداکثریرعایت  بخشی مستمر،اثر ،تنوع در اجرا ،رسانی و تبلیغات شهری است. خالقیت در ایدههای پیامگونه

ی یک رسانه عنواندر حوزه تبلیغات به  شهری ترین زمان موجب شده تا دیوارنگاریر کوتاهدبه شهروندان جذابیت و انتقال پیام 

ای دیوارنگاری شهری نشان از خصلت سازگاری هنر گرافیک و های رسانه. استفاده گرافیک محیطی از ظرفیتعمل کند پویا

تواند وجه نحوی که گرافیک محیطی میر دارد، بهها و فنون دیگهای رشتهای آن از امکانات و ظرفیترشتهبرخورداری میان

 مشترک گرافیک و هنرهای شهری قلمداد شود.

های با مطالعه دیوارنگارهو پردازد میدیوارنگاری در تبلیغات شهری با رویکرد گرافیک محیطی  کارآییبه بررسی حاضر پژوهش 

این   این آثار مورد بررسی قرار کرفته است.عوامل کارآمدی ، اشتراکات دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی و شهر تهرانتبلیغاتی 

 . استمیدانى(  و اى)کتابخانه ترکیبى صورت بهآن  اطالعات گردآورى شیوه و بوده تحلیلى-توصیفىاز نوع  پژوهش

های هنر افزایی ظرفیتهماستفاده از دیوارنگاری در تبلیغات تجاری موجب  دهدها نشان میدست آمده از بررسی نمونهنتایج به

 شانهنریاز طریق ساختار  های شهریدیوارنگاره .شودمیدیوارنگاری شهری و گرافیک در پدیده مشترکی به نام گرافیک محیطی 

 دنایجاد کن انتاثیری ماندگار در ذهن مخاطب ،انتقال پیام ا تولید معنا وب ایجاد کنند و سازنده با مخاطبو ارتباطی تعامل توانند می

 تواند کیفیت ارتباطی گرافیک را تقویت کند.و این خصوصیت می

 

 

mailto:b.zangi@yahoo.com


 کلیدواژه : 

  ، هنرهای شهری، تبلیغات شهریشهری دیوارنگاریگرافیک، گرافیک محیطی، 

________________________________________ 

بررسی نقش دیوارنگاری در » : اننگارنده اول با عنو رىیرشته ارتباط تصو سی ارشدنامه کارشناانیمقاله مستخرج از پا نی*ا

آزاد اسالمی واحد در دانشگاه  و مشاور نگارنده سومنگارنده دوم، ىیکه به راهنما « تبلیغات شهری با رویکرد گرافیک محیطی 

 .است دهیبه انجام رس تهران غرب

 مقدمه

 نقاشی، هنر پدیده هایی چون با پیوند در مخاطب، با رابطه برقراری و تولید نحوه اساس بر که است هنری شهری دیوارنگاری

دیوارنگاری یکی از قدیمی ترین گونه های هنر است دارد .  قرار اجتماعی ارتباطات و تبلیغات شهری، طراحی شهرسازی، و معماری

 که از اهمیت باالیی برخوردار است .

ی بازی می کنند. از مهمترین نحاضر در فضای زندگی ما انسان ها نقش مهمی را در حوزه ارتباطات انسا عصردرهنرهای شهری 

است .  هنرهای تاثیر گذاری بر زمینه های فرهنگی سیاسی اجتمایی و هویت بخشی به منظر عوامل برقراری موثر این ارتباط ، 

ارتباطی مداوم وپیوسته با مردم ، همواره در حال پیام رسانی و تحریک شهری ، رسانه های حجمی قدرتمندی می باشند که در 

اذهان همگانی هستند . این رسانه مهم از عوامل موثر در شکل گیری  اذهان جمعی و جهت دهی به افکار عمومی و سلیقه سازی

زیبایی شناسی جامعه ، فرهنگ وهنر و  از جمله هنرهایی است که افزون بر کارکرد ارتقاء« دیوارنگاری » یک جامعه است .  عمومی

ویژگی های قومی آن جامعه را بازتاب می دهند . استفاده از ایده های خالقانه و دانش زیبایی شناسی و بهره گیری هوشمندانه از 

ع ، اصلی قابلیت های بیان بصری و ذوق هنری برای معرفی محصول و تبلیغ کاال به شکل اثرگذار جذاب و زود بازده در سطح وسی

 ترین عامل جذب مخاطب و ماندگار کردن پیام است . 

 پرسش ها و فرضیات تحقیق :

 مزیت های استفاده از نقاشی دیواری و دیوارنگاری در تبلیغات تجاری شهری چیست ؟ -

ری در راستای توانند به تبلیغات تجاری دوام و پایداری بخشیده و از اعتبار، جذابیت و زیبایی اثر هنآثار دیوارنگاری می -

 تبلیغ محصوالت و خدمات استفاده کنند.

 پیشینه تحقیق

خانم مهین غزائیان و آقای مهدی حقیقت بین طی مقالهای ارائه شده  در نخستین همایش علمی دوساالنه دیوارنگاری شهری 

رداخته اند، دیوارنگاری هنری به مسائل زیر پ« هنر زیباسازی فضای شهری با تکیه بر دیوارنگاری» و گرافیک محیطی با عنوان 

است که در دل شهر اتفاق می افتد. این بخش از هنر همگانی کمک می کند که فضای شهری به فضایی جذاب و خاطره انگیز 

بدل شود و به عرصه ی مناسبی برای ورود هنر به شهر تبدیل گردد. مقاله ارائه شده از طریق تهیه پرسشنامه و توزیع آن در 



سان طراحی شهری، معماری ،گرافیک و نقا شی، میزان اهمیت جوانب مختلف این هنر در انواع فضاهای شهری را بین کارشنا

بررسی کرده است .نتایج حاصل از این پژوهش، راهکار های اجرایی جهت چگونگی تلفیق دیوارنگاری ها در فضای شهری را 

 ارائه می نماید. 

گرافیک محیطی( به موارد ذیل «)نقش گرافیک در زیبا سازی فضای شهری» خانم صفیه حاتمی در پژوهشی با عنوان 

پرداخته اند، تحقیق حاضر با بررسی بستر های حضور گرافیک در شهر های امروزی به دنبال پاسخی برای این سوال است که 

 فضای شهری کمک کند.  این هنر از چه طریقی و چگونه می تواند به زیبا سازی

 

 دیوار نگاری شهری 

دارد. این واژگان از اصطالحات تخصصی و رایج در حوزه « نقاشی دیواری»و « دیوارنگاره»مفهومی مترادف با « دیوارنگاری»واژه 

شوند. ئم، نصب میای کشیده، نوشته و یا به طور داهنر معاصر است. این واژگان بر مجموعه آثاری داللت دارند که بر روی دیواره

تری است که بر جایگاه و موقعیت حقیقی کننده تعاریف عمیق و تخصصیدیوارنگاری در حیطه فعالیت خود، دربرگیرنده و بیان

نوعی از نقاشی است که برای »های این نوع نقاشی آمده: در خصوص ویژگی« بریتانیکا»المعارف خود در فضا داللت دارد. در دایرۀ

هایی هستند که با معماری، هماهنگی و پیوستگی رود. عناصر اثر دیواری، اغلب فرمدیوارها و سقف بنا به کار می تزئینات روی

داشته و رنگ در آن به طور خاص مانند موضوع، ارتباطی پنهان و حسی با تناسبات معماری دارد. به این ترتیب این نوع نقاشی را 

ویژگی عمده دیوارنگاری، «. کوشدمید که برای هماهنگی با فضایی که در آن قرار دارد، میتوان تنها شکل از نقاشی سه بعدی نامی

دیوارنگاری یکی از «: داوید آلفاروسیکه ایروس»غیر از ارتباط تنگاتنگ با معماری، ارتباط وسیع و  همگانی آن است. بنا به تعریف 

های مشخصه« زمان خاص، مورد استفاده بوده برای عموم مردم پایداری، دوام، عدم تعلق به یک»است که: « هنرهای همگانی»

 (2931محیطی است.)اسکندری،-اسن شکل از ارتباط بصری

با همه « شهر»ای به نام هنر دیوارنگاری هنری است در نسبت مستقیم و مستمر با انسان شهرنشین و در پیوند با فضا و منظومه

کند و است. هویت شهری که انسان شهرنشین را تعریف می« هویت شهری» هایش که شکل دهنده بسترها و مشخصهویژگی

نیز، تابعی از این مدار و منظومه « شناسی شهریزیبایی»دهد. های او را شکل و جهت میها و انتخابرفتارشناسی و امکان

« والتر بنیامین»و « شارل بودلر»آنچنان که « متروپل»شناختی و یکی از ابعاد مهم این هویت جمعی است. شهر در مقام انسان

که قدمتی همتراز « شهر»شناختی مدرن در فضای زیست انسان مدرن است. مطابق این دریافت از اند؛ خاستگاه هویت جامعهگفته

 خود نیست.« جغرافیایی»و « مکانی»تاریخ مدرنیته دارد، شهر دیگر منحصر به فضای کالبدین و محدود به موقعیت 

 

 

 



 دیوارنگاری و تبلیغات شهری

های های صنعت تبلیغات، تصاویر محیطی است که دیوارنگاری یکی از مهمترین گرایشترین شاخهدر جهان معاصر، یکی از اصلی

آن است. مدیران اقتصادی و صنعتی در جهت افزایش تقاضا و مصرف و در نتیجه گسترش بازارهای عرضه و فروش کاال، از 

در سطح فراگیر بهره « سازیسلیقه»های تبلیغ و در یک کالم: ی و شناخت جاذبهروانشناسی به منظور دستیابی به افکار عموم

های شهری، حاصل پیوند مقتضیات فروش و های تصویری و در کل، زبان بصری این رسانهشناسی این پیامبرند. معانی و نشانهمی

ها را ها و دیوارنگارهتبلیغات شهری است. دیوارنگاشت نظام عرضه و تقاضا و شرایط بازار با تنوع تجاری تصویری ناشی از روانشناسی

 ها شمرد. ترین رسانهترین و از سوی دیگر، پرمخاطبهزینهتوان فراگیرترین و کممی

امروزه با گسترش دانش و فناوری تبلیغات و ارتباطات، بخش قابل توجهی از تبلیغات محیطی به دیوارنگاری اختصاص یافته است. 

های فرهنگی، ها، آثار، اشخاص و چهرههای متنوع و پرشماری از معرفی رویدادها، مناسبتاین روشی در حوزه در حال حاضر

رسانی آن هر روز های ارتباطی و پیامهای اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و ... کاربرد وسیع و روزافزونی دارد و قابلیتسیاسی؛ پیام

کارکرد این رسانه همگانی شهری، در حوزه تبلیغات تجاری و مزایای آن نسبت به یابد. پژوهش، در خصوص توسعه و گسترش می

کند چرا که کار آن، ثبت و بازنمایی های تبلیغی است. دیوارنگاری در تبلیغات تجاری در سطح شهر، نقش مهمی ایفا میدیگر گونه

زام به حفظ هویت زیباشناسانه در ارائه و انتقال پیام و گیری از زبان و بیان هنری و التابعاد فکری و روحی یک جامعه است. بهره

 شود تا تبلیغات به صورت غیرمستقیم و غیرشعاری انتقال یابد و در اغناء و جذب مخاطب نیز موثرتر عمل کند. معنا باعث می

های چنانچه از همه ظرفیتسازی این رسانه است. ها، وجه مهمتر دیوارنگاری و تأثیر درازمدت آن، ماهیت فرهنگگذشته از این

توان تأثیر این گرایش به نحو روشمند، متمرکز، فراگیر و متناسب با بافت فرهنگی و معیارها و مبانی جمعی استفاده شود، می

 های فرهنگی را با آن تبلیغ کرد. چشمگیر آن را در ارتقای فرهنگ مشاهده کرد و ارزش

تواند به یک تعامل و ترکیب ا زبان تصویری و دانش بصری جامعه مخاطب شهری میتجاری این رسانه ب –تلفیق کارکرد تبلیغی 

ها و عناصر شناسی و بازآفرینی آن در جریان خالقیت و پویایی با المانهای تصویری مألوف و میراث زیباییساختارمند میان سنت

 آن: ارتقای سلیقه فرهنگی است. جدید و نیازهای مخاطب امروز و اقتضائات تمدن شهری منجر شود که برآیند 

 

 

 گرافیک محیطی

گرافیک محیطی، علمی است که در آن چگونگی استفاده از فرم ها، رنگ ها، نقش ها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه اصولی و 

محیطی محیط  برنامه ریزی شده در جهت بهتر ساختن و ساده شدن روابط، ارتباطات، ترافیک و همچنین کامل تر ساختن زیبایی

عمومی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه گرافیک به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تبلیغ، پیام رسانی و نشر 

دانش سیالی، اجتماعی و فرهنگی می باشد و در جوامع پیشرفته از مهم ترین ارکان تشکیل دهنده یک زندگی اجتماعی است. 



کی از شاخه های گرافیک در رسیدن به اهداف باال نقش بسزایی دارد و بخش عمده از فعالیت های گرافیک محیطی به عنوان ی

تبلیغاتی و تجاری را در بر می گیرد محیط اطراف ما خانه ای که در آن زندگی می کنیم خیابانی که در آن تردد می کنیم فضای 

ی رویم همه نیاز به برقراری روابط منطقی فرمی و روابط سازمان سبزی که در آن قدم می زنیم پارکی که برای تفریح به آن جا م

بندی دقیق بر مبنای اصول و مبانی میان بصری دارند. انسان، به واسطه گرافیک محیطی با محیط پیرامون خود سخن می گوید  و 

جامعه نقش موثردارد. محیط  با دیگران ارتباط برقرار می کند گرافیک محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد

مناسب، یعنی فضایی که بشر در آن بتواند خارج از فشارهای ناخواسته روانی، رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقالنی 

 و منطقی هر جامعه است.

 های استفاده از دیوارنگاری در تبلیغات تجاریمزیت

 دیوارنگاری و هنرالف( 

شناسی در سطح جمعی است. دیوارنگاری با بهره دیوارنگاری در منظر و نمای شهری، ارتقاء سلیقه بصری و زیباییمهمترین کارآیی 

های اجرا و التزام به هویت فرهنگی، های بصری بومی و نوگرایی در شیوهاز نقاشی، تصویرسازیو گرافیک، در ترکیب خالقی از سنت

کند، سطح دانش بصری آنان را تعالی بخشد و شهر را به آموزشگاهی هنری تبدیل کند، سازی تواند برای مردم یک شهر، سلیقهمی

به منظر و فضای شهری زیبایی و توازن داده و بلحاظ روانشناسی نیز موجب تعدیل و تلطیف روحیه جمعی گردد. ذیوارنگاری به 

تواند به تعریف یک رسانه تبلیغات تجاری در شهر میهای دیگر دلیل استحکام، دیدرس بودن و نوع اجرای خود بیشتر از همه شیوه

هنری همگانی و جمعی نزدیکتر باشد و تلفیق صنعت تجارت و تبلیغات تجاری را با خالقیت هنری در قالب یک هنر محیطی در 

 خود جلوه بخشد.

  
 جانبازان ، عکاسی توسط نگارندهدیوارنگاری نقش برجسته، خیابان  پله های رنگی، خیابان ولیعصر ، عکاسی توسط نگارنده

 های معماری و هماهنگی با محیطترکیب با سازهب( 



در حوزه گرافیک برای »های منحصر به فرد دیوارنگاری، استفاده از محیط و انطباق کامل با شرایط محیطی است. یکی از ویژگی

برای « محیط»توان از وضعیت موجود و بعبارتی اری میتبلیغ باید چیزی ساخته شده و به محیط اضافه شود در حالیکه در دیوارنگ

برداری خالقه از عناصر و خلق و اجرای اثر استفاده نمود. تکمیل کردن محیط موجود و نه لزوماً افزودن چیزی به آن و بهره

های معماری با سازهشود. این خصوصیت در ترکیب های محیطی یکی از مزایای دیوارنگاری به شمار میهای محیط و ویژکیالمان

تواند در صورت محاسبه هوشمندانه منظر و نما و ( خلق و اجرای دیوارنگاری و نقاشی دیواری می2939فروی،«)کند.نیز صدق می

های اجرای دیوارنگاری قابلیت کار های معمارانه شهر را آشکار سازد. تنوع در شیوهساختمان، معماری شهری را ارتقا دهد و ارزش

 انواع معماری شهری را دارد.  بر روی

 

 

 تونل دوربینی، منبع اینترنت گیاه وچهره، منبع اینترنت

  
 دخترک و آبپاش، بریتانیا، منبع اینترنت دیش و شیپور، منبع اینترنت

 

 



 های اجراتنوع تکنیک و شیوهج( 

های اجرا برخوردار است. کاشی، سفال، فلز، نقش برجسته و انواعی از ها و شیوهدیوارنگاری نوعاً از قابلیت اجرا در تنوعی از تکنیک

ای از این استفاده خالقانه را توانند با در نظر گرفتن محیط و نوع سازه و معماری و فضا مورداستفاده قرار گیرند. نمونهها میمتریال

های چهل و پنجاه که یکی در ساختمانی مشرف به آشنای مکتب نقاشی سقاخانه در دهههنرمند نام« مسعود عربشاهی»ثر در دو ا

 توان مشاهده کرد. ها در ابتدای خیابان طالقانی کنونی اجرا گردیده، میمیدان ولیعصر کنونی و دیگری در سر در یکی از بانک

نوع کاربردی بسیاری از اناکن و مراکز شهری )تجاری، فرهنگی، اداری، مذهبی و ...( را به  توانمزیت این شیوه در آن است که می»

غزائیان،حقیقت «)وسیله آن نمود و عینیت بخشید و به خلق نمادهایی ثابت و در انطباق با ضرباهنگ محیط شهری پرداخت.

اری در دیوارنگاری کامالً در راستای جذابیت بصری و های تج( در بحث تبلیغات تجاری نیز، عامل تنوع و تعدد تکنیک2931بین،

 تواند جنس متریال و شیوه اجرا را تعیین کند. گیرد و نوع محصول و برند تبلیغ شده میمفهومی مرتبط با موضوع تبلیغ قرار می

  
 عکاسی توسط نگارندهسدردر شرکت نفت، خیابان کارگر،  سردر بانک تجارت، خیابان طالقانی،عکاسی توسط نگارنده

  
 دیوارنگاری نقش برجسته، خیابان جانبازان ، عکاسی توسط نگارنده سردر منزل، خیابان یوسف آباد ، عکاسی توسط نگارنده



  
 دیوارنگاری با ساعت،خیابان ولیعصر ، عکاسی توسط نگارنده تابلوی سردر، میرزای شیرازی ، عکاسی توسط نگارنده

  
 پله های کاشی کاری شده، خیابان ولیعصر ، عکاسی توسط نگارنده برجسته پایگاه ارتش، خیابان قدوسی ، عکاسی توسط نگارندهنقش 

 

 گستردگی سطح مخاطبد( 

های این شاخه هنری است. جوهره و زبان منحصر ارائه دیوارنگاری برای عموم مردم و گستردگی سطح مخاطب یکی دیگر از ویژگی

گردد و است که به شکلی فراگیر و عام و در منظر عمومی ارائه می« شناسی بصرینشانه»و « تصویر»انه دیوارنگاری، به فرد رس

ای گسترده و فراگیرنده و در آثار دیواری بر اساس ماهیت ذاتی آن و نیز نحوه بازنمایی و ارائه و اجرای آن  جنبه« انتقال پیام»

ی به مدت بسیار طوالنی و غیرمحدود  در یک نقطه مستقر و قابل مشاهده است و خود این عامل غیرانحصاری دارد. آثار دیوارنگار

شود. دیدن مکرر یک اثر نیز به تدریج موجب برقراری موجب دیده شدن توسط تعداد بسیار زیادی از شهروندان و رهگذران می

شود. بر این اساس، پیام دیوارنگاری به دلیلی عمومیت، فراگیر یبا مخاطب خود م« پایدار»ارتباط عمیق، تأثیرگذار و از همه مهمتر: 

 یابد. گر انتقال میبودن و تکرار به خوبی به بیننده و مشاهده



 

 بیمه ایران، خیابابن کریم خان ، عکاسی توسط نگارنده

 ماندگاری و استقرارر( 

تواند این رسانه را در درازمدت، واجد ارزش تاریخی و های دیوارنگاری، دوام، ثبات و ماندگاری آن است که میاز مهمترین ویژگی

شناخت بخش و منحصر به فردی سازد. این ویژگی مهم، شاخص انتقال پیام و تبادل و گردش معنا از طریق نشانهفرهنگی هویت

 سازد. امکانپذیر میهای متمادی بصری را بین نسل

تواند در فضاهای باز و بدون سقف، پیاده و عرضه گردد و دیوارنکاری به واسطه تکنیک اجرا و ماندگاری و استقرارش می

های زیادی ثابت و پابرجا خواهد بود و حتی با دهنده نیز این اطمینان و تضمین را خواهد یافت که اثر خلق شده تا سالسفارش

 های آن افزوده خواهد شد. یت یافته و بر ارزشگذشت زمان، هو

 

 رستوران آفتابگردان، خیابان طالقانی ، عکاسی توسط نگارنده

 



 صرفه و توجیه اقتصادیو( 

مهمترین عنصر تبلیغ تجاری برای کارفرما و سفارش دهنده، صرفه و توجیه اقتصادی آن است. تضمین منافع اجراکننده تبلیغ 

 عامل در انتخاب نوع و شیوه آن خواهد بود.مهمترین انگیزه و 

 اما عللی چند در تضمین صرفه و توجیه اقتصادی این روش تبلیغی موثر هستند:

 هزینه کم -2

 شمارگان وسیع -1

 ها( و در هر مکانقابلیت اجرا با هر متریال )سنگ، چوب، شیشه، فلز و انواع حجم -9

 های مستقل عدم نیاز به سازمان -4

 دوام و پایداری -5

 کارکردهای اقتصادی دیوارنگاریه( 

توان در جای خود و با روش تکمیل ها میاستفاده از حداکثر قابلیت و کارآیی محیط؛ که از تمامی سطوح و ساختمان -2

توان با روش محیط و فضاسازی خالقانه استفاده کرد و حتی به جای تخریب بنایی فاقد کارآیی و رو به ویرانی می

 سازی کرد و کارکردی جدید تعریف نمود. دیواری آن را اجرا و برایش ظرفیت دیوارنگاری و با نقاشی

 ها را احیا و زیباسازی و ترمیم نمود.توان بسیاری از این بافتهای فرسوده؛ که با این روش میاصالح بافت -1

گیری از ازان جوان و بهرهزایی؛ که استفاده از این روش موجب به کارگیری انبوهی از نقاشان، هنرمندان و تصویرساشتغال -9

 بخشد.های نو را بر این محور سامان میهای آنان شده و ایدهها و ظرفیتخالقیت

های آن و در نتیجه رشد گردشگری کمک های گردشگری شهری؛ زیباسازی شهر به گسترش جاذبهافزودن به جاذبه -4

 کند.می

توازن شده رویه و نامتجانس، شهری بدقواره و بیاصالح و ارتقاء منظر و نمای شهری؛ تهران به دلیل تراکم و تمرکز بی -5

ها و الگوهای ناهماهنگ و فقدان یک الگوی مرکزی و عدم اعمال یک مدیریت کالن و است. پیاده شدن انبوهی از طرح

محور در شهر تهران، همه باعث  –همچنین فقدان توسعه انسان  ساختاری که طراحی توسعه شهر را مهندسی نماید و

تر شدن آن روی نهند. تهران فاقد هویتها در رشد سرطانی این شهر به هرچه بیها و روششماری از طرحشده تا بی

اند. هشده معماری و اصالت و تشخص است. نماها و منظرها همه کپی و تقلیدی به شکل انبوه، تکثیر شداصول تعریف

ها به هیچ وجه اعمال طراحی شهری در شکل یک ضابطه تعریف شده و برنامه جامع توسعه شهری در همه این سال

مدت، پراکنده، از هم گسسته و بدون هماهنگی و بدون هیچ ها همه مقطعی، غیرراهبردی، کوتاهگذارینشده و سیاست

های دیواری و دیوارنگاری با . بر این اساس شاهد انبوهی از نقاشیاندانداز روشن و مشخص، اعمال و اجرا شدهافق و چشم

ها و بدون هیچ بستر و چارچوب و گاه در تضاد و ناهماهنگی کامل با یکدیگر به لحاظ بصری و ها و گرایشانواع سلیقه

ف یک هویت کالن ها بر اساس تعریای هستیم. هدایت همه این الگوها و شیوهزیبایی شناسی و بدون هیچ وحدت رویه



تواند این بدقوارگی، عدم تجانس و عدم هماهنگی و همراستایی را به تدریج از شناختی میفرهنگی، اجتماعی، و زیبایی

 میان برده و ساختار زیباسازی شهری و الگوهای بصری آن را اصالح نموده و ارتقا دهد. 

 

 
 اینترنتبرج دریایی، منبع  خانه های طبقاتی، منبع اینترنت

 

 

 

 گیر شدن تبلیغات تجاری با الگوی دیوارنگاری در شهر تهرانموانع رشد و همه

های اخیر بپردازیم، بد پیش از آنکه به موانع رشد و گسترش الگوی دیوارنگاری در تبلیغات تجاری و محیطی شهر تهران در سال

های دهه پنجاه شمسی و پیش از انقالب در ایران نیز در حد نیست به عوامل رواج این گرایش هنری در تبلیغ و تجارت، در سال

 اختصار اشاره کنیم. 

  «طبقه متوسط جدید شهری»های طبقاتی و ظهور دگرگونی در سطوح و الیهالف( 

بندی طبقات توسط شاه، با یک دگرگونی وسیع و بنیادین در صورت« اصالحات ارضی»از اواسط دهه چهل و با اجرای سیاست 

دار با گسترش دیوانساالری دولتی و شویم. طبقه فئودال و زمینسنتی و کهن مواجه می« فرماسیون»و تغییر در این  جامعه

ای از نخبگان مدیریتی از میان رفته و ساختار روستانشینی جای خود را به ساختار شهرنشینی و بوروکراتیزم سیاسی و ظهور طبقه

طبقه متوسط جدید شهرنشین بود. این طبقه جدید، سبک زندگی خود را داشت و شهر و  گیریداد که پیامد آن شکل« بورژوازی»

توسعه شهر تهران از »افکند. زندگی شهری و هویت شهری هم همراه با ساکنان شهر، به الگوی مدرنیزم و تجدد وارداتی نظر می

الگوی مدرن شدن و تجدد جمعی و تبدیل پایتخت به اواخر دهه چهل و به ویژه در دهه پنجاه شمسی، تابعی قطعی از این طبقه و 

 موردنظر حاکمان بود.« تمدن بزرگ»ویترین و نمای 



های سنت و تجدد و هنر شهری نیز در این زمان رشد و گسترش چشمگیری یافت و بسیاری از هنرمندان مدرنیست با تلفیق المان

گرایی آزاد به دیوارنگاری و نقاشی دیواری روی آوردند. گسترش جربهنگاه مدرن به میراث هنر شرق و هنر ایرانی و در یک روند ت

 (2935زادمحسن،«)داد.شهر و مقتضیات عرضه و تقاضا و بازار مصرف، دیوارنگاری را نیز با تبلیغات تجاری پیوند می

 توسعه ناشی از شوک نفتی آغاز دهه پنجاهب( 

حساب پول ناشی از افزایش درآمد حاصل از پول نفت، توسعه پاژ وسیع و بیافزایش ناگهانی قیمت نفت در اوایل دهه پنجاه و پم

پایتخت را وارد فاز جدیدی کرد و مدرنیزم وارداتی در همه سطوح، همه ابعاد هویت شهری و از جمله هویت بصری و 

وز باالتر رفتند و ساختار مدیریت های بلندمرتبه هر رتر شد. ساختمانشناختی شهر را زیر را سایه گرفت. چهره شهر، مدرنزیبایی

های جهان مدرن و صنعتی رفت. استفاده از ها و پایتختشهری به سمت تعریف یک متروپل مدرن و الگوبرداری شده از متروپل

ها رونق یافت. افزایش سطح رفاه شهرنشینان موجب هنرهای جدید، هنرهای محیطی، هنرهای همگانی و شهری نیز در این سال

های رفاه و درآمد عمومی، موجب افزایش بازارهای عرضه و تقاضا و سلیقه فرهنگی آنان گردید و از سوی دیگر، رشد شاخص ارتقای

نیز مصرفی شدن هر چه بیشتر جامعه شهرنشین شد. اینجا بود که تبلیغات تجاری نیز متعاقب آن رشد و افزایش چشمگیر و 

هایی از آن را در توان آثار و بازماندهسابقه مواجه شد که هنوز میری نیز با رشدی بیناگهانی یافت و تبلیغات تجاری در دیوارنگا

 نقاطی از تهران دید.

 رواج و رونق هنر در شهرج( 

تبدیل به ویترینی از مدرنیزم رواج یافته در الگوی توسعه و تجدد آمرانه حاکمیت شد.  –همچنان که گفتیم  –تهران از این دوران 

هنری نیز در دهه پنجاه به اوج پویایی خود رسید. هم مراکز متولی هنر و فرهنگ و هم هنرمندان مدرنیست در نیمه  هایفعالیت

های بصری عمدتاً مدرن و الگوبرداری شده کردند. تنوع الگوها و سلیقهاول این دهه بیشترین حجم و تراکم کاری خود را تجربه می

و تحوالتی که در  55نگاری در وجه تجاری خود گردید. اما پس از انقالب اسالمی در سال از غرب، موجب کاربرد روزافزون دیوار

 های فرهنگی و اجتماعی در ایران به وقوع پیوست، چرا شاهد رشد و تداوم دیوارنگاری تجاری در تهران نبودیم؟همه ابعاد و ساحت

 گیری طبقاتیتغییر در جهتالف( 

گذاری از قشر گذاری و امتیازدهی مدیران نظام جاکم نبود و ارزشپس از انقالب، طبقه متوسط جدید شهرنشین در اولویت سیاست

ها و الگوهای زندگی مدرن شهری یکسره نفی شد و شهرنشین به طبقه محروم، مستضعف و روستانشین منتقل گردید. ارزش

های انقالبی به خود گرفت. تخصیص اعتبار و اولویت از این دوره و در سرتاسر سالای غیرموجه در روایت مسئوالن نظام چهره

 شدند. جنگ، تنها از آن همین مستضعفان و محرومان بود که پشتوانه مردمی نظام هم محسوب می

نیز به عنوان یکی ها و در راستای همین فرهنگ، تغییر ماهیت یافت و تبلیغات تجاری پس دیوارنگاری نیز در خدمت همین ارزش

 ها در حماق رفت.گرایی و زندگی مدرن، تبدیل به یک ضدارزش شد و تا سالهای رفاه، مصرفاز شاخصه

 گذاری ایدئولوژیکهنری بر مبنای ارزش -تحول مدیریت فرهنگیب( 



ای، مردمی و انقالبی منتقل شی، تودهگرا به هنر ارزگذاری را از هنر مدرن، آوانگارد و نخبهاز فردای انقالب، نظام مستقر شده ارزش

گیری سیاسی و ارزشی محکوم شد و های خیابانی داد. هنرهای غیرایدئولوژیک و بدون جهتها جای خود را به نمایشگاهکرد. گالری

گان، تهییج نامه هنر دوران انقالب و جنگ، مشروعیت و اعتبار و امتیاز و حمایت را تنها به هنری داد که در خدمت پابرهنآیین

احساس و شور و هیجان انقالبی و در دفاع از حاکمیت بود. بدیهی است که دیوارنگاری با موضوع تبلیغات تجاری در این تغییر و با 

ای اجتماعی نیز انگاشت اساساً جایی نداشت و زمینهگذاری، مکتبی و ایدئولوژیک که هنر را تنها هنر متعهد میاین نظام ارزش

 که مخاطب خود را از دست داده بود.نداشت، چرا 

 پدیده جنگ تحمیلیج( 

بخشی به ها، همه دیوارها در خدمت هنر دفاع مقدس و تصویر و تجسمپدیده جنگ تحمیلی موجب شد تا عمالً و در طول سال

های حاضر در جنگ توده های مورد تأکید و رواج نظام همچون: ایثار، فداکاری، دفاع و مقاومت، خشم انقالبی و آرمان معنویارزش

مرفه »و یادمان شهدای جنگ باشد و عمالً جایی برای تبلیغات تجاری که امری زاید و تشریفاتی و غیرضروری و متعلق به قشر 

های اقتصادی و صنعتی و در نتیجه کاهش ماند. جنگ همچنین با خسارت به بنیانشد، نمیدر زبان حاکمیت انگاشته می« دردبی

 فاه، نیاز به تبلیغ تجاری ناشی از )صنعتی شدن( و )مصرفی شدن( را منتفی ساخت.درآمد و ر

 های پس از جنگهای ایدئولوژیک در سالمقاومت نهادها و گروهد( 

ها و نهادهای مدعی ارزشمداری و های بازسازی و سازندگی و دوران فراغت یافتن از جنگ نیز تا اواسط دهه هفتاد، گروهدر سال

کردند و آن را منافی قالبی و مکتبی با رواج و گسترش تبلیغات تجاری در قالب هنر محیطی به صورت جدی مقاومت میتفکر ان

 دانستند.های انقالبی و ایدئولوژی نظام میارزش

 فقدان یک سیاست جامع و راهبرد مشخص در مدیریت زیباسازی شهرو( 

شده برای انداز مشخص بلندمدت و تعریفی شهر تهران فتقد یک چشمها، مدیریت زیباسازی، منظر و نمادر همه این سال

ها و پراکندگی ، نماها و فضاهای شهری بوده است. تعدد سیاستهای صورت گرفته در حوزه زیباسازی منظرهاساماندهی به فعالیت

ز هنرمندان تصویرسازی گرافیک، نقاشی های انبوهی اهای توسعه و عمران شهری مانع از به کار گرفتن قابلیتو گسترده بودن طرح

های صورت بینیم فعالیتها میای بوده است. این است که در همه این سالو حجم و ... در سطح شهر و به شکل تخصصی و حرفه

گرفته به شکل ساختاری و متمرکز و همراستا نبوده است تا هویت بصری شهر را با توجه به نیاز امروز و مخاطب شهری و 

 –اقلیم  –سازی و توازن بصری و در نظر گرفتن عامل مکان شناسی شهر تهران و بومیهای فرهنگ، روانشناسی و جامعهخصشا

 محیط، از نو تعریف و تثبیت نماید.

 های چاپ و تکثیر در سطوح بزرگ و تجهیزات دیجیتالرواج شیوهه( 



و سهولت اجرایی و انعطاف محیطی بیشتری داشت،  های دیجیتال که سرعت باالبا ظهور صنعت چاپ و تکثیر و روش

بخشی دیوارنگاری دهنده و صاحبان کاال و محصول، ترجیح دادند این دو عنصر را بر وجوه هنری و ماندگاری و هویتسفارش

 ترجیح داده و در نتیجه از دیجیتالی شدن سریع و انبوه تبلیغات به سرعت استقبال کردند.

 گیرینتیجه

های شود تا آن را به عنوان یکی از اثرگذارترین گرایشمزایای استفاده از دیوارنگاری در تبلیغات تجاری موجب میکارآمدی و 

های هنری، ماندگاری، تنوع رویکرد و تکنیک اجرا و در انواعی ها و قابلیتهایی چون: ارزشمحیطی در نظر گیریم. شاخصه گرافیک

های معماری و همکنشی خالق با محیط و تعامل با از نظر اقتصادی، قابلیت ترکیب با سازه ها و مصالح، به صرفه بودناز متریال

شوند. توجه به عناصر هویت بصری جامعه و تکیه بر کد و گیر بودن مخاطب از جمله مزایای این شیوه محسوب میفضا، همه

قلمرو هویت جمعی باشد، توأم با کاربرد زبان بصری شناخت بصری مشترک اجتماعی، نمادها و هرآنچه مرتبط با رمزگان و نشانه

های دیوارنگاری و متناسب و نیز انتخاب مواد و متریال مناسب جهت بیان بصری اثر از موارد مهم در گسترش انتقال پیام و داللت

ای شهر خود احساس تأثیر ماندگار آن در ذهن مخاطب است. مخاطب، زمانی که نسبت به اثری در تنیدگی با بافت و فرم و فض

دهد. ای دوسویه را شکل میکند و این رابطهتعلق کند، به لحاظ بصری و مفهومی با محیط خویش ارتباطی فعال و خالق برقرار می

به انتقال جویی از یک ساختار مشخص و تعامل سازنده و ارگانیک و درونزا با مخاطب، بنابراین دیوارنگاره قادر است از طریق بهره

 پرداخته و تاثیری ماندگار در ذهن مخاطب ایجاد کند  . پیام
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Abstract 

Urban mural is an integral part of urban arts and is considered as one of the most important and 

influential factors in creating an appropriate space in urban advertising. Urban arts are a powerful and 

influential mass media which engages with messaging and meaning production and consequently with 

forming the public opinion using interaction with the citizens. Mural is one of the most rooty and 

efficient forms of urban advertising and messaging. Creativity in the idea, variety in the implementation, 

continuum impression and observance of maximizing the indicators of attractiveness and transmission 

of message to the citizens in the shortest possible time, has caused the mural to act as a medium in the 

field of urban advertising. Environmental graphics usage of media capacities of the urban mural implies 

the compatibility of graphics and its interdisciplinary possession of the features and capacities of the 

other disciplines and arts, as we can regard the environmental graphics as a common feature between 

graphics and urban arts. 

 This research deals with an investigation into the role of mural in urban advertising with the 

environmental graphics approach and studies the common features between urban mural and 

environmental graphics and the efficiency factors of these works with the case study of Tehran murals. 

The method of conducting the research has been based on the descriptive-analytical nature and the 

information gathering method is in combination (library and field) form. The results accrued from the 

samples’ investigation show that the use of mural in commercial advertisements can cause a synergy of 

capacities in urban mural and graphics in a common phenomenon, called environmental graphics. Urban 

mural is capable of having an efficient interaction with the audience and create an indelible impression 

on them which can reinforce the communicational quality of graphics 
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