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چكيده
در قرون نخستين، بشر براي رسيدن به برخي اهداف، با توجه به امکانات محدود، آثاري بر روي ديوار غار 
خلق مي کرد که جنبه  هاي آييني و جادويي داشتند. گذشت زمان و پيشرفت علم و تکنولوژي، تغيير مواد، 
تنوع در سليقه ها، ايده ها و غيره باعث شده است هنر در حيطه هاي مختلف کارکرد داشته باشد. از جمله 
گرايش هاي هنري که حيطه اجرايي گسترده   و چندوجهي در تعريف و اجرا دارد نقاشي ديواري است. در 
دنياي معاصر، ديوارنگاري در جايگاه يکي از مظاهر هنر شهري و مردمي جلوه گر شده است. هرچند کاربرد 
نقوش، رنگ ها و عناصر تزييني براي زينت بخشيدن به معماري از دوران کهن متداول بوده است، با تغيير 
در ساختارهاي شهري در دوران معاصر و ايجاد مفاهيم جديد شهرنشيني، هنر ديوارنگاري نيز دستخوش 
تغييراتي شده است. در عصر حاضر، براي خلق اثر ديواري تنها به اجرا بر روي ديواري عمودي با ابزاري 
چون قلم مو و رنگ اکتفا نمي شود، بلکه شاهد ارائة آثاِر متفاوتي هستيم که گاه با آثاري از گرايش هاي مختلف 
هنر جديد مانند هنر کمينه رقابت مي کنند و از ويژگي هاي اين هنرها در خلق آثار ديواري بديع و نو بهره 
گرفته اند. پژوهش حاضر تالشي است در جهت بيان ظرفيت ها و قابليت هاي ديوارنگاري  معاصر و گرافيک 
محيطي ايران و مي تواند جهت آرام سازي فضاي شهري، که شالودة اصلي آن  است، اهداف تزييني و اصول 
ساختاري هنر کمينه (ميني مال) مورد توجه قرار گيرد. هدف اين مقاله بررسي ديوارنگاري با نظر به هنر 
کمينه (ميني ماليسم) است و همچنين شناخت و چگونگي بهره گيري از  توانايي هاي اين هنر براي پويا کردن 
آثار ديواري و محيطي در سطح شهر. پژوهش کاربردي حاضر به روش توصيفي، تحليلي و تطبيقي صورت 
گرفته و گردآوردي اطالعات آن به شکل کتابخانه اي و ميداني انجام شده است. در اين راستا، ابتدا هنر کمينه 
و ديوارنگاري معرفي مي شود و سپس به بررسي وجوه اشتراک و افتراق اين هنر با ديوارنگاري پرداخته 
مي شود. سپس چگونگي بهره گيري از ويژگي هاي هنر کمينه در ديوارنگاري  معاصر و گرافيک محيطي ايران 
براي خلق آثار جديد بررسي شده و پيشنهادهايي براي استفادة مفيد از هنر کمينه در فضاهاي شهري ايران 

ارائه مي شود. 

واژگان كليدي 
نقاشي ديواري، ديوار، هنرکمينه، ديوارنگاري ايران،گرافيک محيطي ايران.



مقدمه
تأثير متقابل کيفيت هاي بصري و بياني محيط و هنر 
از ديرباز تاکنون بر زندگي انسان آشکار و ملموس بوده  
است و در هر دوره شاهد کارکردهاي خاصي از هنر در 
محيط پيرامون خود هستيم. در دوران معاصر اين تأثيرات 
متقابل تنوع و گاهي تفاوت اساسي با گذشته دارد. در قرون 
به  امکانات محدود جهت رسيدن  به  توجه  با  اوليه، بشر 
برخي از خود اهداف به خلق آثاري بر روي ديوار غارها 
مي پرداخت که جنبه  هاي آييني و جادويي داشتند. گذشت 
زمان و فاصله گرفتن از دوران ابتدايي بشر و پيشرفت علم و 
تکنولوژي، تغيير مواد، تنوع در سليقه ها، ايده ها و غيره باعث 
شده است هنر در حيطه هاي مختلف کارکرد داشته باشد 
و تعاريف متفاوتي پيدا کند، تا جايي که تفکيک بسياري از 
رشته ها و حيطه هاي هنري از يکديگر را با دشواري روبه رو 

ساخته است. 
و  گسترده    اجرايي  حيطه  که  هنري  گرايش هاي  جمله  از 
اجرا دارد ديوارنگاري است. در  چندوجهي در تعريف و 
دنياي معاصر، ديوارنگاري در جايگاه يکي از مظاهر هنر 
شهري و مردمي جلوه گر شده است. کاربرد نقوش، رنگ ها 
و عناصر تزييني براي زينت بخشيدن به معماري از دوران 
کهن متداول بوده است، اما با تغيير در ساختارهاي شهري 
در دوران معاصر و ايجاد مفاهيم جديد شهرنشيني، هنر 
ديوارنگاري نيز دستخوش تغييراتي شده است. در دورة 
معاصر، براي خلق اثر ديواري تنها به اجرا بر روي ديواري 
عمودي با ابزاري چون قلم مو و رنگ اکتفا نمي شود، بلکه 
شاهد ارائة آثاِر متفاوتي هستيم که گاه با آثاري از گرايش هاي 
مختلف هنر جديد رقابت مي کنند. بنابراين، از همين منظر، 
يعني تشابهات و تعامالت محيطي و مخاطب با ديوارنگاري 
و  ديوارنگاري  بين  تطبيقي  بررسي  شده  تالش  معاصر، 
گرايشي از هنر جديد چون کمينه (ميني ماليسم١) صورت 

گيرد تا به پرسش هاي زير پاسخ داده شود: 
۱. آيا مي توان به شناخت درستي از وجوه اشتراک و افتراق 
اين گرايش ها (ديوارنگاري، گرافيک محيطي و کمينه) رسيد 
تا براي نو و بديع کردن آثار هنري از ويژگي هاي آن ها در 

يکديگر بهره گرفت؟
۲. اين  گونه هنري (کمينه) از چه نظر مي تواند به ارائة آثار 
ديواري شهري کمک رساند، تا ديوارنگاره هايي با ساختاري 

نو خالء هاي بصري در شهرهاي امروزي را ُپر کنند؟
روش تحقيق در پژوهش حاضر رويکردي کاربردي دارد و 
براساس ماهيت و روش به شکل توصيفي، تحليلي و تطبيقي 
صورت گرفته است. به علت نبود منابع مکتوب، مستقل و 
امکان اطالعات به شکل  تا حد  با موضوع مقاله،  متناسب 
کتابخانه اي جمع آوري شده است تا با شناخت تعاريف و 
ويژگي هاي اين گرايش  هنري، آثار به شکل تحليلي و تطبيقي 
بررسي شود. در اين ميان، مجموعه اي از منابع مرجع دربارة 
هنر مدرن و معماري ما را با تعاريف کلي آشنا مي کنند 

ازجمله: کتاب هاي گرايش هاي معاصر در هنرهاي بصري 
از هواردجي اسماگوال، هنر مدرنيسم از ساندرو بکوال و 
تاريخ معماري مدرن از لئوناردو بنه  ولو، و نيز مقاالتي با 
موضوع نقاشي ديواري و گرافيک محيطي و معماري مانند: 
«گرافيک محيطي» از امير عبدالحسيني، «بررسي ويژگي هاي 
نقاسي ديواري» از دکتر اصغر کفشچيان مقدم و دو مقاله 
از محسن علوي نژاد با نام «بررسي مفهوم ديوارنگاري در 
منابع اسالمي» و «مطالعات تطبيقي در کاربرد دو اصطالح 
اسالمي».  هنر  منابع  در  ديوارنگاري  و  معماري  تزيينات 
بررسي  پيشينه نشان مي دهد تاکنون پژوهشي منسجم و 
مشابه با پژوهش پيش  رو صورت نگرفته است و اغلب 
ديواري،  نقاشي  درخصوص  مجزا  و  پراکنده  به شکلي 

تصوير۱- دانيل بيورن،دگرگوني درفضا    ازطريق اشکال منظم وتکرارش، 
www.marcgauthier.com  :ماخذ

lucamaggio.files.wordpress.com :تصوير۲-  ُسل لوويت، ماخذ
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تنها بر اثر ديواري داللت مي کند. در نقاشي ديواري آرايش 
ديوار ممکن است به دو شيوه اجرا شود: ۱. مستقيم بر 
روي سطح ديوار (مانند فرسکو) ۲. بر روي تخته يا بوم 
به منظور نصب دائمي بر ديوار. در طريق دوم ترکيب بندي 
ممکن است دوبعدي يا سه بعدي باشد که اين گونه از نقاشي 
بايد با فضاي پيرامون خود هماهنگي و تناسب داشته باشد 

(کرامتي، ۱۳۷۰: ۲۶۱؛ پاکباز، ۱۳۸۴: ۵۸۵).
ديوارنگاري از واژگان رايج در هنر ايران است و يکي از 
گرايش هاي هنر نقاشي به شمار مي رود که اغلب در ارتباط 
و هماهنگي با محيط انجام مي شود. هرچند کاربرد کنوني 
اين هنر در ايران روند مشخصي ندارد، برخالف تزيينات 
ارائه مي دهد.  معماري، تعريف نسبتًا مشخص و جامعي 
واژه فارسي ديوارنگاري، ازنظر اشتقاق، از سه جزء ديوار 
(اسم)، نگار (بن مضارع) و ي (مصدرساز) ترکيب شده 
است و بر فرايند عملي داللت دارد که ترکيبي از نقش، نگار، 
نوشته و هر چيزي به اين کيفيت را در سامانه اي تجسمي 
در تعامل با محيط، معماري و مخاطب بر روي سطح ديوار 

يا مانند آن پديد مي آورد. 
ديوارنگاري ازنظر ويژگي ها، افزون بر تعاريف مورد اشاره، 
مخاطب  و  معماري  محيط  با  هنر  اين  مستقيم  وابستگي 
هنري  شاخة  اين  براي  را  منحصربه فردي  ويژگي هاي 
شکل داده تا بتواند در پاسخ به نيازهاي ديداري محيط، 
چون زيباسازي، به شکلي مطلوب برآيد. ازاين رو، چنان که 
علوي نژاد مي گويد، توجه به جايگاه اين هنر با مفهومي مانند 
آرت١ بسيار قابل توجه است. دانشنامه معماري، افزون بر 
اينکه ديوارنگاري را نوعي از تزيينات معماري ناميده، جايگاه 
اين هنر را در وجوه مختلف فضاها (متصل و منفصل) 
گسترش داده است و مي نويسد اين شاخة هنري، عالوه بر 
بهره برداري از ويژگي سطح ديوار، مي تواند سطح جديدي 

را در فضا ايجاد کند (علوي نژاد، ۱۳۸۹: ۱۰).
 painting درفرهنگ هاي مختلف با اصطالحاتي همچون
 Lainture (فرانسوي) و Mural pittora ،(انگليسي) wall

جامعة  کرده اند.  بحث  مدرن  هنرهاي  و  محيطي  گرافيک 
براساس موضوع و مصداق هاي  اين پژوهش  آماري در 
مدنظر انتخاب شده که شامل ۴۷ تصوير است. بخشي از اين 
تصاوير مربوط به آثار هنر کمينه است و تعدادي ديگر نيز 
آثار ديواري و گرافيک محيطي در ايران را در بر مي گيرند.

نقاشي ديواري (ديوارنگاره)
نقاشي ديواري به عنوان يکي از اشکال هنري در طول تاريخ 
همواره از اهميت خاصي برخوردار بوده و اثر آن بر زندگي 
که  است  ماندني  و  پايدار  چنان  تاکنون  ديرباز  از  انسان 

مي توان گفت کمتر رشته هنري چنين تأثيري داشته است. 
ديوارنگاري را مي توان اولين خلق هنري انسان ناميد، به  
طوري که همچنان تداوم و تأثير خود را در عمق زندگي 
جوامع بشري حفظ کرده است. در تبيين دستاورد بزرگ 
انسان عصر سنگ، که جهان را با تصوير مجسم مي ساخت 
تا بر آن تسلط يابد، نبايد از ياد ببريم که هنر وي، به معني 
را  غارها  درون  نقاشي هاي  است.  بوده  هنر  واژه،  واقعي 
نخستين  مي توان جزو  کرده اند  اجرا  اوليه  انسان هاي  که 
شمار  به  امکانات  حداقل  با  بشر  ساخت  ديوارنگاره هاي 
ديوارنگاري هاي  کارکرد  داشت  توجه  بايد  البته  آورد. 
غارها با کارکرد و اهداف امروزي ديوارنگاري معاصر که 
آرام سازي، زيباسازي، ايجاد تنوع و گاه هماهنگي با محيط 
پيرامون را مدنظر قرار مي دهد متفاوت است، اما نمي توان 
تشابهات ساختاري هر دو ديوارنگاره در تعامل با محيط 
و معماري را نفي کرد. در توجيه و توضيح اين ضرورت و 
تعامل ديوارنگاره با معماري و محيط الزم است مختصات 

بنيادين ديوارنگاري در تعاريف مختلف را برشمرد. 
ديوارنگاري، نقاشي ديواري و ديوارنگاره، به لحاظ محتوايي، 
هم معني اند، با اين تفاوت که ديوارنگاري، به لحاظ واژه شناسي 
فارسي، بر عمل و فرآيند اثر ديواري داللت دارد، اما نقاشي 
ديواري هم بر فرايند شکل گيري اثر و هم بر اثر کشيده شده 
يا نصب شده بر ديوار داللت دارد، درحالي که ديوارنگاره، 

www.modemonline.com :تصوير۳- دانيل بيورن ، مأخذ
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Murale (ايتاليايي) روبه رو مي شويم. بنا به تعريف پاکباز، 
ديوار  آرايش  براي  نقاشي  ديوارنگاره  يا  ديواري  نقاشي 
است که به دو طريق اجرا مي شود: مستقيم بر سطح ديوار 
(مثل فرسکو)، يا روي تخته يا بوم، به منظور نصب دائم بر 
 ,mural painting mural  ديوار (پاکباز ). لوسي اسميت١
(نقاشي ديواري، ديوارنگاري) را هر نوع نقاشي دانسته است 
که به طور مستقيم بر روي ديوار اجرا، يا براي هميشه به آن 

نصب شود( اسميت، ١٣٨٠: ١٠٥).
 در تعريف سيدابوالقاسم صدر، نقاشي ديواري اجراي نقوش 
و رنگ هاي زينتي بر سطوح ديوار تعريف است که بر روي 
اندودي از پيش خشک شده انجام مي شود. مي توان آن را با 
رنگ تمپرا٢يا رنگدانه هاي مخلوط شده در واسط آب و آهک 
اجرا کرد. در شيوة اخير، سطح کار پيش از به کارگيري رنگ 
اندکي مرطوب مي شود. حاصل کار به اين روش، نسبت به 

فرسک واقعي، دوام کمتري دارد (صدر،١٣٨٣: ٧٨٥ ). 
در لغت نامة فرانسوي روبرت٣ از مختصات بنيادين نقاشي 
 ديواري يعني ضرورت تعامل ديوارنگاري با معماري چنين 
ياد مي شود: تفاوت عمدة اين  گونه نقاشي (ديوارنگاري) با 
نقاشي سه پايه در آن است که نقاشي ديواري در تناسب با 
معماري و فضاي اطراف خود خلق مي شود و گوياي هنر 
محيطي است که قابليت هاي محيط را به فعليت مي رساند تا 
يک اثر ممتاز خلق شود(کفشچيان مقدم ۱۳۸۳، ۶۸؛ کفشچيان 

مقدم، ۱۳۸٧: ١٠٩ ).
به گفتة کفشچيان مقدم، اين توجه و تأکيد نشان از اين 
دارد که در فرهنگ لغات به طور جدا اصالت ديوارنگاري را 
به تعامل دوجانبة اثر با معماري ذکر کرده اند. در اثر ديواري 
هنرمند تنها به بازگو کردن روايت، تصوير و ابالغ پيام بسنده 
قابليت هاي  به خدمت گرفتن  با  مي کند  تالش  بلکه  نمي کند، 
تجسمي دربرگيرندة اثر (مکان و زمان) فضايي تازه ايجاد 
کند که مخاطب در مقابل آن صرفًا نقشي منفعل نداشته 
باشد. بنابراين، اثر ديواري بايد در محل مناسبي از ساختمان 
اجرا شود تا وحدت ديوارها و کل ساختمان را از بين نبرد، 
همچنين بتواند با مخاطب خود به لحاظ بصري و مفهومي 
ديواري  نقاشي  دليل،  به همين  کند.  برقرار  فعال  ارتباطي 
مي تواند از قابليت هاي ديگر رشته ها و گرايش هاي جديد 
براي بهبود و هماهنگي با محيط و تعامل با مخاطب استفاده 
کند و از اين طريق خأل هاي موجود ميان عناصر بصري در 
طبيعت و ساخته هاي بشر را در ساختارهايي تازه تکميل 
کند، تا به اين ترتيب به هدف اصلي خود، که آرام سازي و 
هماهنگي با محيط است، دست يابد (کفشچيان مقدم، ۱۳۸۳، 

.(۷۰-۶۹
به منظور پرداختن به مبحث اصلي، يعني بررسي تطبيقي 
ديوارنگاره هاي معاصر با هنر کمينه، الزم است با تعريفي از 
اين هنر نيز آشنا شويم، تا بتوان به درستي وجوه اشتراک، 

تصوير۴-کارل آندره،به شکل چيدماني ازاشکال هندسي برروي کف 
www.idealcity-invisidecities.org  :وديوار، ماخذ

تصوير۵- دانلد جاد،احجامي مستطيل ماننددر وسط فضاي يک گالري 
www.4.6p.blogspot.com :برروي هم، ماخذ

تصوير۶-رابرت موريس،هنرمند از کف و ديوار و سقف جهت ارائة 
www.artintelligence.net  :آثارش بهره برده است، مأخذ

تصوير۷- دن فالوين ، مأخذ:  همان   

قابليت هاي هنرکمينه(ميني مال)
درگرافيک محيطي شهري با تأکيد    بر

شهري  نمونه هاي ديوارنگاره هاي 
ايران

1- Locie Smith

2- tempera

3- Robert
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با هنر ديوارنگاري را بررسي کرد و پي   اين هنر  افتراق 
برد هنر کمينه چگونه مي تواند به منظور بهبود ديوارنگاري 

معاصر با آن تعامل داشته باشد. 

هنر کمينه
درخالل دهة۱۹۶۰، تحوالت بنيادين در روند هنر مجسمه  سازي 
معاصر به وقوع پيوست که سبب ساخت آثاري متفاوت و 
در قطع بزرگ و فاصله گرفتن از شيوه هاي مرسوم شد. اين 
جنبش فراگيرترين تأثير را در اياالت متحده بر جا گذاشت، 
چنان که بيشتر آثار آن ها از مجسمه سازي متعارف دور شد 

و در شکل سه بعدي به نمايش درآمد.
سردرگمي ناشي از ورود اين اشيا به هنر معاصر آمريکا را 
مي توان از واژگاني که منتقدان به آن نسبت داده اند دريافت: 
اي بي سي آرت١، کول آرت٢، هنر مطرود٣، سازه هاي اوليه٤، 
هنر َسرراست و تحت الفظي٥. در سال ۱۹۶۵، براي نخستين 
بار، فيلسوف انگليسي، ريچارد ولهايم٦، اين هنر را کمينه 
به دنبال  و ۱۹۶۵  سال هاي ۱۹۶۴  در  و  ناميد،  (ميني مال) 
شکل گيري اين نگاه تازه، نخستين نمايشگاه هاي گروهي در 
زمينة هنر کمينه افتتاح شد. همين سال  ۱۹۶۵ زماني است 
که نيروهاي رزمي آمريکا وارد خاک ويتنام شدند و شمال 
ويتنام به طور گسترده بمباران شد. بنابراين، شايد بتوان 
منشأ زبان سلطه جويانه و گاه سعبانة کمينه گراها را در اين 

دهه به جهت قدرت نمايي اياالت متحده (ويتنام) ارتباط داد 
(وود، ۱۳۸۴: ۳۴؛ لوسي اسميت، ۱۳۸۴: ۱۷۵).

«اصطالح هنر کمينه٧ در دهة ۱۹۶۰ براي توصيف سبکي 
به  کار رفت که ويژگي آن بي پيراگي فوق العاده، شکل بندي  هاي 
هندسي ساده و بهره گيري از مواد و مصالح صنعتي بود 
عاطفه  برانگيزي  و  تهييج کنندگي  برابر  در  مي خواستند  و 
اکسپرسيونيسم انتزاعي واکنش نشان دهند» (لينتن ۱۳۸۳، 
۴۹۶). به نوشتة پاکباز، کمينه يکي از جنبش هاي هنري دهة 
۱۹۶۰ بود که به ويژه در ارتباط با آثار سه بعدي در اياالت 
متحدة آمريکا آغاز شد. پژوهش هاي پيرامون اين جنبش 
انواع ساختارهاي مدولي، فضايي، شبکه  اي و جفت کاري 
را شامل مي شد که هدف آن توضيح مجدد مسائلي چون 
فضا، شکل، توهم بصري و محدوده بود و در نتيجه هر 
هنرمندان  مي کرد.  نفي  را  توهم بصري  و  بيانگري  گونه 
کار  به   ترکيب بندي  در  خردگرايانه  روشي  رشته  اين 
مي برند، مجموعه هاي منظم ساده اي از واحد هاي همانند و 
جا به جا شونده براساس رياضي که قابليت بسط و توسعه 

دارند (پاکباز ۱۳۸۳: ۵۶۵).
با توجه به ويژگي هاي هنر کمينه، زيربناي اين جنبش را 
روسيه  انقالب  از  پس  هنرمندان  نقاشي هاي  در  مي توان 
يافت، چنان که در آثار ساختارگرايان٨ روس، خصوصياتي 
همچون ايجاز، انتزاع و هندسه گرايي ديده مي شد که بعدها 

 www.3.bp.blogspot.com تصوير۸-کارل آندره، فلز www.meganmcmillan. ۹-دانلدجاد،چوب،ماخذ: تصوير
typepad.com

www.cabinet   : تصوير۱۰- رابرت  موريس،آينه  وطبيعت، ماخذ
 magazine.org

 www.1.bp.blogspot.com  :تصوير۱۱- دن فالوين،  المپ،ماخذ

1- ABC Art

2- Cool Art

3- Rejected Art

4- Primary Structures

5- Literalist art

6- Richard Wollhime

7- Minimal Art

Constructivism-۸  (ساختگرايی):  
پيشرفت  و  عمل گرايی  تکنولوژی،  به 
يک  به عنوان  ساخت گرايی  می پردازد. 
دگرگونی  خواستار  هنر  ضد  جريان 
شيوه های  سنتی ساخت وساز و صنعتی  
شدن آن بود تا جایي که اولين شعارهای 
ساختارگرايان در اوايل دهه1920 چنين 
بود: مرگ بر هنر، زنده باد تکنولوژی، 
زنده باد تکنسين های ساختارگرا   (لينتن 

.(493 :1383



منبع اصلي الهام ساير هنرمندان اروپايي قرار گرفت (لوسي 
اسميت، ۱۳۸۴: ۱۸۷ و ۱۹۲؛ ماروزنا، ۱۳۸۹ :٦٧). 

 از ديدگاه کمينه گراها «قدرتمند بودن» و «خشن بودن» آثار 
هنري مزيتي بدون نياز به دفاع به شمار مي رفت، همان گونه 
که زماني «زيبا» بودن هنر بديهي محسوب مي شد. بعضي 
از هنرمندان اين سبک از مواد «قوي و خشن» براي نمايش 
بخواهيم  اگر  شکل،  اين  به  مي کردند.  استفاده  خود  ايده 
سخت گيرانه قضاوت کنيم تنها پنج تن را مي توان برگزيد 
که آثار آن ها (مجسمه ها و چيدمان ها) برچسب هنر کمينه 
مي پذيرند: ۱. کارل آندره١ ۲. دن فالوين٢  ۳. دانلد جاد٣  
۴. سل لوويت٤ ۵. رابرت موريس٥  کمينه گراها ازآنجاکه 
نقاشي را در مسير فرسودگي و پايان کار خود مي ديدند 
معتقد بودند اين نمود هنري بايد به نفع محيط سه بعدي کنار 

رود. 
همچنين بر اين باور بودند که اثر هنري بايد تنها معطوف به 
خود اثر باشد، و نه چيز ديگر. به اين ترتيب، هدف آن ها خلق 
آثاري بود که از حداکثر بي واسطگي برخوردار باشد و به 
کل بيش از جزء اهميت مي دادند و در ترکيببندي تحت تأثير 
آثار کمينه گرا، به سبب يک تکه بودن  آرايشي ساده بودند. 
و دوري از جزئيات سازه اي، به سمت نسبت هاي شخصي 
سوق پيدا نمي کند و همچنين مقياس بزرگ کار نيز براي 

تقويت اين امر داراي اهميت است (وود، ۱۳۸۴: ۴۰).
به طور کلي، مي توان گفت در اين سبک نکات سازنده اثر 
تا حد ممکن به سمت عناصر پايه اي تنزل پيدا مي کند. علت 
انتخاب حجم هاي سه بعدي  قابليت توسعه و تکرار شکل 
است و همچنين عيني و مستقل بودن نيز از ويژگي هاي قالب 
سه بعدي آثار اين گرايش است. رويکرد ديگر هنر کمينه 

تأکيد در تعريف فضا است.
اين گرايش به جاي اتکا بر استقرار اشياي وحدت يافته در 

در  دگرگوني  نوعي  ايجاد  در صدد  يک محدوده فضايي 
فضاست، مانند آثار دانيل بيورن٦ (تصوير ۱). هر عنصر 
بصري، چه دوبعدي يا سه بعدي، مفاهيمي با خود دارد که 
هنرمندان با ذکاوت و تيزهوشي مي توانند از آن ها به نفع 
ارائة بهتر اثر خود بهره بگيرند. از جمله هنرمنداني که از اين 
عناصر بصري در کارهاي خود به نحو احسن بهره برده اند 
مي توان دن فالوين را نام برد. او از المپ هاي کشيده به جاي 
خطوط دوبعدي استفاده کرده و به وسيلة نور در محيط هاي 
تاريک و با تنوع اندازة خطوط افقي (المپ ها و رنگ آن ها) 
که معرف انرژي از نفس افتاده اند سکون و آرامش درون را 
القا مي کند و مبين فضايي کم تحرک و کم جنبش است (لوسي 

اسميت، ۱۳۸۴: ۱۹۳).
تکامل کارها اغلب از طريق تکرار يک شکل واحد است و 
از  آثار آن ها را  اين  قابل رؤيت در  از جنبة بصري ريتِم 
يکنواختي و کسل کنندگي مي رهاند و در مسير توسعة شکل 
ظاهري خود وحدتي فزاينده به ترکيب کلي اثر بخشيده و 
موجب ارتباط با مخاطب مي شود. به اين ترتيب، تناسب ميان 
اجزا تکميل مي شود و ريتم فضاي واحد به  وجود مي آيد 
و از طريق آن پيام مدنظر مستقل مي شود. با تکرار منظم 
مي توان بين خطوط عمودي و افقي و غيره هماهنگي ايجاد 
کرد و در عوامل معماري اين قالب ريتمي هماهنگ را ديد. 
اين نگرش در آثاري از ُسل لوويت نيز ديده مي شود که تنها 
با استفاده از مربع و تکرار و تنوع بخشيدن به ساختار آن 
فضا مي سازد و ايده جديدي براي معماران فراهم مي آورد 

(تصوير ۲).
بنيادين اشکال زيستي٧  از شکل هاي  اين هنر بعضي  در 
دارند. در کارهاي فالوين و ديگر هنرمندان اين سبک، وقتي 
از مواد و مصالح صنعتي استفاده مي کنند، ديگر کارکرد 
آشنايي را که از آن ها انتظار مي رود ندارند و خود آثار به واقع 

تصوير۱۳-سل لوويت،ديوارنگاري درفضاي باز تصوير۱۲- کارل آندره،ديوارنگاري درفضاي بسته

قابليت هاي هنرکمينه(ميني مال)
درگرافيک محيطي شهري با تأکيد    بر

شهري  نمونه هاي ديوارنگاره هاي 
ايران

1- Carl andre

2- dan flavin 

3-donald jadd 

4- sol lewit

5-robert morris

6-daniel buren

7- biomorphic
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نوعي محصول صنعتي به شمار مي روند.
اين موضوع حاکي از قدرت فعال و فراگير در جامعه اي است 
که در آن همه چيز براي فروش است. اين هنر در سطح ايده 
باقي مي ماند و بيشتر به استنتاج شباهت دارد. در هنر کمينه 
از ريسک و غافلگيري خبري نيست و به ابزار، عقايد، تداعي 
معنايي و بيان مفاهيم الاقل به شکل سنتي اش چندان توجهي 
نمي شود و در جست وجوي مفهومي تازه از نظم دهي و 
توضيح  و  آن  در  دگرگوني  ايجاد  و  فضا  تماميت بخشي 
مجدد شکل، مقياس و محدوده است، چنان که هرگونه توهم 
بصري و بيانگري را نفي کرده و روشي خردگرايانه در 
پيش گرفته است. با توجه به آنچه اشاره شد و بررسي آثار 
هنرمندان کمينه گرا مي توان ويژگي هايي را براي اين سبک 

هنري در نظر گرفت:
۱. اهميت مفهوم در آثار کمينه: در اين سبک پافشاري بر 
اين واقعيت است که پيکرة نقاشي صرفًا يک شيء است و 
چيزي بيش از آنچه بيننده مي بيند وجود ندارد و خبري 
از ته مايه هاي عرفاني و معنوي و فراواقعي و عاطفي در 
ادراک و  بايد برحسب  از جنبة عيني  اين هنر  نيست.  آن 
حساسيت بيننده ارزيابي شود، زيرا هنر کمينه به دنبال تأثير 
بصري يا حسي بر مخاطب است، نه القاي مفهوم يا معنايي. 

بنابراين، به نظر مي رسد اصالت در اين هنر با تصوير و خود 
شيء است.

داراي  کمينه  هنر  کمينه:  آثار  در  مخاطب  با  ارتباط   .۲
يک مخاطب است و او در موقعيتي با اثر هنري روبه رو 
مي شود که حس مي کند اثر صرفًا براي او خلق شده است. 
اثر کمينه، به همان اندازه که به بيننده بستگي دارد، بدون 
آن نيز ناقص است و مدام در مواجهه با مخاطب است و 
او را تنها رها نمي کند. در نتيجه، مي توان گفت، براي ايجاد 
حس پويايي بيشتر، در آثار کمينه مخاطب بايد دور بعضي 
آثار حرکت کند، حتي زماني که در بعضي از آن ها به علت 
ساختار عظيمشان، مخاطب ناگزير است، براي درک بهتر، 
از اثر فاصله بگيرد. ترکيب جديد اثر با مخاطبان درگير با 
اثر از فاصله نزديکتر اثري متفاوت را براي آن ها به نمايش 
آثار  غيرشخصي بودن  بر  است  تأييدي  اين  و  مي گذارد 

کمينه گراها (تصوير ۳). 
٣.نوع اجرا، فضا و مکان اجراي آثار کمينه: پيکره سازان 
ساختارگرا معموًال در مقياس بسيار عظيم کار مي کنند و در 
صدد تسلط بر فضاي معماري هستند. آن ها آثار خود را، 
هم در فضاي بسته و داخلي و هم در فضاي باز يا رو به 
منظرهاي طبيعي، به اجرا در مي آورند. اجراي اين آثار در 

www.blog.ounodesign.com  :تصوير۱۴-ُسل لوويت، مأخذwww.panoramio.com :تصوير۱۵-ُسل لوويت، مأخذ

www.artsobserver.com  :تصوير۱۶- ُسل لوويت، ماخذwww.moma.org  :تصوير۱۷- ُسل لوويت، ماخذ



فضاي بسته با عظمت تر و در فضاي باز حال وهوايي از آثار 
خاکي ايجاد مي کند مانند آثاري از دانلد جالد و رابرت موريس 
که موانعي بزرگ در فضا ايجاد مي کند. حتي گاه خود فضاي 
گالري به منزلة عنصري مؤثر براي سازمان بندي اثر کمينه 
است و مدول هاي هندسي نيز با فضاي داخل اتاق يکپارچه 
مي شوند، مانند آثار موريس و برخي از آثار دن فالوين. از 
جمله موقعيت هايي که اين آثار در آن ها قابليت اجرا دارد 
مي توان به کف اتاق، سينه يا کنج ديوار يا حتي حالت معلق 
از سقف اشاره کرد که در آثار جاد، موريس و آندره ديده 
مي شود. در آثاري که روي زمين چيده مي شوند زمين حکم 
سطح بوم را دارد و به نظر مي رسد مجسمه نقشي بر سطح 

آن قرار گرفته است (تصاوير ۴ تا ۷).
٤.مواد و مصالح در هنر کمينه: در اين سبک با مواد و 
مصالحي مواجهيم که شايد تا پيش از اين کمتر مورد توجه 
بوده است و هم از جنبة ساختاري و هم تعامل با مخاطب و 

فضا مدنظر هنرمند بوده است. 
هنرمندان اين حوزه در انتخاب اين نوع مواد به چند نکته 
توجه مي کنند: الف. توجه به هدف نهايي خود در ارائه اثر و 
اينکه آيا مادة انتخابي قابليت اجرايي متناسب براي تصوير 
ذهني آن ها را دارد يا نه، مانند دانلد جاد که از فوالد ضد 

زنگ به علت پر انعکاس بودن براي تأثير کلي در اثر استفاده 
مي کند؛ ب. درنظرگرفتن هزينة مواد و مصالح و مورد نياز، 
چنان که بعضي از آن ها طرح و الگوهاي خود را تمام و کمال 
از چوب رنگ شده مي ساختند و همچنين با طرحي دقيق و 
جزئي کار را پيش مي بردند. استفاده از مواد و شيوه هاي 
بي نياز  نيز  اشيا  رنگ آميزي  از  را  هنرمندان  نوظهور 
بود.  ذاتي مصالح گوناگون  مي ساخت، زيرا رنگ عنصر 
برخي از انواع مواد مورد استفادة هنرمندان کمينه عبارت اند 
از: فورميکا، ورق هاي فوالدي، برنج قرمز، برنج معمولي، 
نور، المپ هاي مهتابي و چوب چنداليه که کاربرد مستقيم 
به جاي شکل هاي  و مي تواند  دارد  آن ها جلوه خاص تري 
ارگانيک قديمي مانند مرمر و گرانيت استفاده شود. عالوه بر 
عناصر يادشده، در اين هنر از مصالح موجود در طبيعت 
مانند آب، خاک، برگ و شن نيز استفاده مي شود که به تدريج 
به حوزة هنر زميني١ و محيطي٢ نزديک مي شود (تصوير 

۸ تا ۱۱).

بهره گيري مناسب از هنر کمينه جهت ايجاد      ديوار نگاره هاي
نو

انسان با توجه به خواسته ها و عاليق و نيز جهان پيرامونش 
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مدام درحال تغيير و تحول است و همين موضوع باعث رشد 
و گسترش پيشرفت هرچه بيشتر علم، هنر و تکنولوژي 
مي شود. در چند دهة اخير پيشرفت علم و تکنولوژي نه تنها 
در حيطة خود بلکه در هنر و شيوه هاي ارائه آثار هنري نيز 
تغييراتي اساسي به همراه داشته است. براي نمونه، مي توان 
به انتخاب مواد و روش هاي تازه و نو در خلق آثار هنري 

اشاره کرد.
در آثار هنر جديد ايدة محور اصلي خلق اثر تلقي مي شود، 
نداشته ها  از  مجموعه اي  با  ديواري  آثار  در  درحالي که 
سروکار داريم. هنر جديد از تعريف و فرديت گرايي دوري 
مي کند و متکي بر ايده است، به اين ترتيب که نخست بايد 
بروني عمل کند و بعد اقتباس و کپي کردن را جزو ذات خود 
قرار دهد و سپس کم دوامي و ناپايداري را بپذيرد، اگرچه 

پايداري اثر را به ماهيت و مفهوم مي داند نه به موضوع. 
برقرار  ارتباط  رشته ها  ديگر  با  به خوبي  جديد  هنر  آثار 
مي کنند و از امکانات و تکنولوژي موجود نهايت بهره را 
مي برند. اين ويژگي ها تغيير و تحوالتي را در هنر معاصر 
سبب شده اند که تميز دادن بين بعضي از گرايش هاي هنري 
را دشوار ساخته و همين موضوع باعث خلق بسياري از 
آثار هنري شده است که برگرفته از تلفيق چند نوع گرايش 
مختلف هنري اند. در آثار ديواري معاصر نيز شاهد ارتباط 
تنگاتنگ آن با ديگر حيطه هاي هنر مانند کمينه، ويدئوآرت و 

هنر محيطي هستيم. 
با توجه به آنچه گفته شد، مي کوشيم وجوه اشتراک و افتراق 
هنر کمينه را با ديوارنگاره هاي معاصر از چند جنبه مانند 
ميدان ديد و خوانش، ارتباط با مخاطب و محيط، بستر و 
نوع اجرا بررسي کنيم و نيز به اين موضوع بپردازيم که 
ارائة طرح هاي نو از نقاشي ديواري چه تأثيري بر اين هنر 
دارد. گفتني است که گرايش هاي هنري معاصر در مواردي 
با يکديگر شباهت هاي بنيادي دارند، مانند ارتباط مستقيم 

با محيط پيرامون خود، اهميت دادن به مخاطب و ارتباط با 
او، استفاده از مواد ِبروز و اهميت به جنبه هاي زيبا شناختي 

اثر. 
الف. ميدان (ديد١، خوانش٢، تميز٣): ديوارنگاره در هريک 
از اين سه ميدان (ديد، خوانش، تميز) به شکلي متفاوت با 
تعامل برقرار مي کند و هويت مفهومي  محيط و مخاطب 
خود را متناسب با هريک به ظهور مي رساند، چنان که در 
بين ويژگي هاي يک ديوارنگاره موفق ارتباط با محيط و 
مخاطب، ضرورت بررسي دقيق ميدان ديد و خوانش اهميت 
بسزايي دارد تا اثر ترسيم شده بر ديوار بتواند هويت بصري 
و مفهومي خود را در وضعيت و موقعيت ثابت يا متحرک 
قابل درک سازد. توجه به اين مسئله مي تواند در نوع ارائه 
طرح مدنظر و کيفيات بصري و بياني اثر تأثير زيادي داشته 

باشد.
با توجه به همين موضوع، هنر کمينه شامل آثاري سه بعدي 
خارجي  و  داخلي  فضاهاي  در  که  است  دوبعدي  يا 
ديوارنگاره هايي هماهنگ، پويا و تزييني را پديد مي آورد 
(تصوير ۱٢ تا ۱٣). هنرمندان اين عرصة هنري با گزينش هاي 
ساده و ريتميک در صدد ايجاد ميدان خوانشي زيباشناسانه 
به  مي تواند  که  بوده اند  ريتم  تکرار  و  نظم  از  مفهومي  و 
ديوارنگاري سنتي کمک کند. طبق مطالعات پژوهشي، هنر 
کمينه مي تواند امکانات و ايده هاي بصري ـ  محيطي جديدي 
زيباسازي  به منظور  بومي  و  سنتي  ديوارنگاري  براي 
فضاهاي شهري فراهم کند و در صرفه جويي هزينه هاي 

اجرايي نيز مفيد باشد. 
ب. موضوع و ارتباط اثر با محيط و مخاطب: در نقاشي 
 ديواري پس از بررسي هاي ساختاري و فرهنگ حاکم بر 
محيط آن ايده هاي مفهومي و موضوعي شکل مي گيرند که، 
عالوه بر هماهنگي ظاهري با محيط پيرامون ديوار، با فرهنگ 
عام و خاصي که در ارتباط مستقيم با آن است متناسب و 
هماهنگ است. شکل گيري ايده و تعامل با محيط و مخاطب 
و کاستن از ازدحام از اصول بنيادي است که مي توان آن ها 
را به عنوان فصل اشتراک هنرهاي جديد همچون کمينه و 
معماري با نقاشي ديواري ذکر کرد. اهميت اين موضوع، 
يعني هماهنگي و ارتباط اثر با مخاطب و محيط پيرامون، 
اثر نقش منفعل نداشته  چنان است که مخاطب در مقابل 
باشد، بلکه با انتخاب زمان و مکان و شناخت تغيير کمي و 
کيفي موقعيت خود نسبت به اثر در معنا بخشيدن به آن نقش 
داشته باشد و بتواند در هر بار جابه جايي خود نسبت به 
اثر ترکيبي تازه و نو را شاهد باشد (کفشچيان مقدم، ۱۳۸۳: 

.(۶۹
که  ديواري  نقاشي   برخالف  کمينه گراها،  جديد  آثار  در 
موضوع در آن حائز اهميت است، بيشتر ايده و محتوا مورد 
توجه هنرمندان قرار مي گيرد و بيشتر در صدد بيان مفهومي 
نفي  همچنين  و  محيط  در  تماميت  بخشي  و  نظم  از   تازه 
هرگونه بيانگري و توهم بصري با استفاده از ساده گرايي 

۱- ميدان ديد: حد فاصل ميان مخاطب 
و ديوار (کليت اثر) است که ديوار و 
ديوارنگاره ديده می شود (کفشچيان  

مقدم، ۱۳۸۸: ۱۰۶).
ميان  فاصل  حد  خوانش:  ۲-ميدان 
است  اثر)  (کليت  ديوار  و  مخاطب 
ادراک  نگاه  يک  در  ديواری  اثر  که 
می شود(کفشچيان  مقدم، ۱۳۸۸: ۱۰۶).

۳-ميدان تميز: حد فاصل ميان مخاطب 
تأثير  که  است  اثر)  (کليت  ديوار  و 
و  آن محسوس  تکنولوژی  و  بافت 

قابل شناخت است.
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و بي پيرايگي است. به همين سبب، چنان که پاکباز مي نويسد، 
موضوع در آثار آن ها اهميت چنداني ندارد و توجه به نظم، 
سادگي، تکرار و مقياس در ارائه اين آثار است که مي تواند 
ارتباط هيجان انگيزي با مخاطب ايجاد کند (پاکباز، ۱۳۸۳: 
۵۶۵). آنچه هنرمندان کمينه گرا در آن شريک اند نه موضوع، 
مواد  خام يا روش هاي کار، بلکة عالقة آن ها و تعهدشان 
به ديدگاهي گسترده تر در آفرينش هنري است، تا از اين 
راه به کشف خود برسند. اين ديدگاه در هنرهاي جديد از 
جمله کمينه مي تواند هدايتگر خوبي در ارائة آثار ديواري 
باشد که موضوع و روايتي خاص را بيان نمي کنند و بيشتر 
به دنبال هماهنگي با محيط و مخاطب اند (اسماگوال، ۱۳۸۱: 
۳۸۴ و ۳۸۵). براي نمونه، بهره گيري از طرح ها و مدل هاي 
هنر کمينه در آثار ديواري معاصر سبب مي شود اثر ديواري 
از موضوع هميشگي خود دور شود و به تزيين، که يکي 
از عناصر اصلي در هنر ايراني ـ اسالمي است، نزديک شود. 
استفاده از قابليت هاي اين گرايش هنري به خوبي مي تواند به 
احيا و نو کردن فضاهاي شهري (گرافيک محيطي) از طريق 
نقاشي  ديواري و گاه تلفيق نقاشي ديواري با معماري کمک 

شاياني کند (تصوير١٤ و ۱٥).
ج. شکِل بستر اجرايي، فضا (باز و بسته)، مکان، زمان:

در حال حاضر، به سبب پيشرفت علم و تکنولوژي و تغيير 
مواد، شاهد تنوع زيادي در شکل بسترهاي اجرايي، ديوار و 
ديواره ها  هستيم، براي نمونه، ديوارهايي به اشکال هندسي 
منظم و غيرمنظم، مقعر و محدب، مرکب و ساده، از جنس 
گياهان، نور، آب، ديوارهاي مستقل از معماري (ديوار کاذب)، 
کالژشده  ديوارهاي  نامرئي،  ديواره هايي  و  حائل  فضاي 
از طبيعت مانند قاب هاي پنجره که با رعايت ميدان ديد و 

خوانش در داخل معماري براي مخاطب ايجاد مي شوند.١
با نگاهي به تعريف ديوار در فرهنگ اصطالحات اين نگرش 
قوت مي گيرد که ديوار، به منزله بستر اجرايي ديوارنگاري، 
عنصر محيطي است که معناي خود را در ارتباط با محيط، 
قابليت هاي بنا و ميدان خوانش مخاطب باز مي يابد. بنابراين، 
که  زمينه اي  کرد  ادعا  گسترده تر  معنايي  در  بتوان  شايد 
اجرايي را تشکيل  ديوارنگاري روي آن اجرا شود بستر 
خود  هنري  گرايش هاي  از  بعضي  در  گاهي  که  مي دهد 

تبديل به اثر هنري مي شود. اين بسترها ممکن است شکل 
و وضعيت قرار گيري متفاوتي داشته باشند: منظم، نامنظم 
و غيره يا به صورت عمودي، افقي و مايل. همچنين به طور 
طبيعي مي توانند داراي برجستگي، فرورفتگي  و برش هايي 
از آن ها  اثر و مفهوم  بتواند در تقويت  باشند که هنرمند 
به منزلة نوعي کيفيت بصري بهره گيرد. اين نشان مي دهد 
ايده و  با  را، هماهنگ  هنرمند ساختار و ديوار مدنظرش 

ذهنيت خود، يافته است. 
استفاده هوشمندانه از ساختار و شکل ديوار و استفاده از 
بافت و عناصر بصري موجود بر روي آن باعث هماهنگي 
ديوارنگاري با فضاي پيرامون و مخاطب مي شود که اين 
موضوع (هماهنگي و تعامل اثر) در کمينه گرايي نيز مورد 
تنوع  از  معاصر  دورة  در  ديواري  هنرمندان  است.  توجه 
بسترهاي اجرايي و مواد و شکل در گرايش هاي جديد هنري 
مانند هنر کمينه به خوبي براي ارائة آثار نو بهره  مي برند. اين 

قابليت هاي هنرکمينه(ميني مال)
درگرافيک محيطي شهري با تأکيد    بر

شهري  نمونه هاي ديوارنگاره هاي 
ايران
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۱- ديوار و انواع آن: ديوار حائلی با 
عبارت  به  يا  فضا  در  سه گانه  ابعاد 
ديگر، حائلی که فضا را به چند بخش 
تقسيم می کند، در معماری چيزی را 
حمل کرده و به اشيا و عناصر اطراف 
خود مقاومت می بخشد. باید به اين 
مصالح،  مواد  که  داشت  توجه  نکته 
شکل و قرارگيری ديوار (عمودی، افقی 
و مايل) ارتباطی با تعريف آن نخواهند 
قابليت جداسازی در تعريف  داشت. 
ديوار باعث می شود سقف،کف (سطح 
زمين) و گاهی سطح ظروف پرده ها و 
پنجره ها که دارای اين ويژگی اند دیوار 
در نظر گرفته  شوند تا بستر مناسبی 
برای خلق اثر ديواری باشند (عميد، 

 .(۳۴۵ :۱۳۶۷
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تعامل در ايجاد ارتباط و شباهت ديوارنگاره هاي معاصر 
با هنرهاي جديد تأثير بسياري داشته است. يکي ديگر از 
عوامل و نقاط اشتراک نقاشي ديواري با انواع هنر جديد، 

به ويژه کمينه گرايي، شکل بستر اجرايي اثر است.
اثر  خلق  در  بيروني  عوامل  ديگر  زمان  و  مکان  فضا، 
ديواري اند که در آثار هنر جديد نيز اهميت دارند. هنر کمينه 
و همچنين تزيينات معماري از اين جهت که قابليت اجرا در 
فضاي داخلي و خارجي (شهري و غيرشهري) و تعامل با 
عوامل محيطي دارند با ديوارنگاره شباهتي بي نظير دارد. 

(تصوير ١٦-تا١٩)
نگاه  معاصر  دورة  در  بصري:  عناصر  د.زيباشناسي 
جديد به شکل ها، عناصر و تنوع عاليق مخاطبان موجب 
شده است بعضي از مواد و عناصر بصري در آثار هنري 
از جنبه کاربردي و بياني کاسته و بر جنبه هاي تزييني و 
کارکردهاي زيباشناختي آن ها افزوده  شود. براي نمونه، 
مي توان به تغيير کارکرد پنجره در بعضي از معماري هاي 

مدرن اشاره کرد که توجه به جنبة زيباشناختي و تزييني 
آن ها بر کارکرد اصلي شان (نوردهي و جابه جايي هوا) غلبه 
دارد. از همين رو، اصلي ترين کاربرد ديوارنگاري شهري 
زيباسازي محيط شهري، اطالع رساني و آرام سازي است 
و جهت رسيدن به اين هدف از کارکرد زيبا شناسي (مواد 
مصالح و عناصر بصري، رنگ، شکل و غيره) بهره مي گيرد. 
هنر کمينه ازنظر زيباشناسي و استفاده از اشکال هندسي 
مي شود  ايجاد  عناصر  اين  تکرار  از  که  ريتم دار  و  ساده 
مي تواند براي ديوارنگاري، معماري و ديگر هنرها ايده هاي 

خوبي در بر داشته باشد. 
ر.مواد و مصالِح پايدار و ناپايدار: «حضور تکنولوژي 
و پيشرفت هرروزةعلم و فناوري باعث شده تا هنرمندان 
آثار متنوع تر و جديدتري خلق کنند. مواد و متريال ها يکي 
از عوامل هماهنگي و ارتباط ديوارنگاره ها با انواع هنرهاي 
جديد از جمله ميني ماليسم است که با انتخاب درست مواد 
و مصالح و با توجه به قابليت هاي موجود در طرح مورد 
نظر و تناسب آن با محيط به خوبي مي توانند در هماهنگي و 

ارتباط اثر با مخاطب مؤثر باشند (اسماگوال، ۱۳۸۱: ۶۷).
نو  اثري  خلق  براي  ديوارنگار  هنرمندان  دليل،  به همين 
جديد  مواد  از  به خوبي  مي توانند  محيط  با  هماهنگ  و 
بررسي هاي  با  گيرند.  بهره  هنري  تازة  گرايش هاي  و 
صورت گرفته مي توان آثار ديوارنگاري و همچنين هنرهاي 
جديد را ازنظر نوع اجرا و مواد مصالح به سة دستة پايدار، 
نيمه پايدار و ناپايدار تقسيم کرد، همچون: جامدات (مات و 
شفاف، نيمه شفاف و غيره) سياالت (نورها، گازها، مايعات، 
روينده ها) بتن، سيمان، فلز،  گچ، چوب، شيشه، آينه و غيره، 
که در حيطه آثار هنر جديد ازجمله هنر کمينه و معماري 
در سطوح، ابعاد و شکل هاي مختلف با قابليت هاي متنوع 
بياني و بصري قابل مشاهده است. گاهي همين استفاده از 
مواد و نوع اجراي آن هاست که سبب ايجاد وجوه اشتراک 
و افتراق بين آثار ديواري و ديگر آثار هنر جديد و از جمله 
کمينه مي شوند، مانند استفاده از فلز يا المپ با طرح هايي 
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منظم و تکرارشونده يا رويندگان بر روي ديوارها که عالوه 
بر قرارگرفتن اثر در حيطة معماري  منظر آن را در حيطة 
آثار  ديواري نيز مي توان بررسي کرد، همچنين به کارگيري 
ديوارهاي بتوني، ديوارهاي شيشه اي و انعطاف پذير چون 
آب و الياف و غيره. در آثار ديوارنگاري هاي معاصر نيز 
شاهد استفاده از مواد ساده، دم دستي و قابل تکرار مورد 
نياز براي خلق آثار کمينه هستيم. همين امر تا حدود زيادي 
ديگر  در حيطة  ديوارنگاره هاي معاصر  قرارگرفتن  باعث 
گرايش هاي هنر جديد شده است (معماري محوطه، ۱۳۸۶: 

۷۶ و ۷۵).
شکل ارائة آثار ديواري به مخاطبان بيشتر از طريق ارتباط 
مستقيم با اثر اجراشده بر روي ديوار، در تعامل با عوامل 
بصري و بياني محيط صورت مي گيرد. اصالت بياني اين 
آثار در گرو عوامل بصري و بياني محيط است. به همين 
دليل، بايد توجه داشت چه آثار ديواري و چه آثار کمينه گرا 
براي تعامل و درک بهتر بايد در فضاي مرتبط با اثر قرار 
گيرد. البته گاهي به داليل مختلف صورت مي گيرد، مانند: 
و  بزرگي  اثر،  ناپايداري  مناسب،  خوانش  ميدان  نداشتن 

سنگيني اثر، ثابت بودن در مکان و فضاي اجراشده خاص 
(مانند محل هاي خصوصي، محرمانه، صعب العبور، دور 
از دسترس) يا عدم قابليت نمايش در نمايشگاه ها و فضاي 
بسته و موارد مشابه ارائه آثار ديواري يا کمينه گرا از طريق 

رسانه هاي ديگر نظير فيلم و عکس. 
اين روند در اغلب آثار نيمه پايدار و ناپايدار در حوزة هنر 
جديد و نيز با همين کيفيت با عکس و فيلم به نمايش گذاشته 
مي شوند. به اين ترتيب، مي توان تعامل بصري با اثر برقرار 

کرد و در همين محدوده آن  را درک کرد. 

فضاهاي  و  ديوارنگاري  در  کمينه  هنر  از  بهره گيري 
شهري ايران

چنان که ذکر شد، در اغلب کشورهاي جهان بهره گيري از 
شيوه و ايده هاي هنر جديد از جمله هنر کمينه در آثار ديواري 
و گرافيک شهري ديده مي شود. امروزه ديوارنگاري ازنظر 
ايجاد تأثيرات شديد بصري، آفرينش زيبايي و هماهنگي 
شکل و ريتم در آثار معماري و زيباسازي شهري نقش 
ارزشمندي دارد. اين رشته هنري، اگر به درستي شناخته  

قابليت هاي هنرکمينه(ميني مال)
درگرافيک محيطي شهري با تأکيد    بر

شهري  نمونه هاي ديوارنگاره هاي 
ايران
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شود و به اجرا درآيد، با توجه به فضاهاي زيبا و باشکوهي 
که به وجود مي آورد مي تواند با هنر معماري و ديگر هنرها 
همچون کمينه تلفيق شود. همچنين اين توانايي و اهميت را 
در خود دارد که با مايه هاي فرهنگ و هنر و قومي ايران 

درآميزد و به آن ارزش و اعتبار وااليي ببخشد. 
 ديوارنگاري ايران به عنوان يکي از تجليات فرهنگ و هنر اين 
سرزمين پيشينه اي طوالني و چندهزارساله دارد که در طول 
تاريخ، افت وخيزهاي بسيار داشته است، اما همواره يکي از 
جلوه هاي فرهنگ و هنر پاک و اصيل ايراني به شمار مي رود. 
شکل گيري ديوارنگاري در ايران را مي توان از دوران حکومت 
پهلوي، به ميزان معدود، در معابر و نماي عمومي شهري 
ديد، ولي اين جريان در دوره هاي بعد گسترش چشمگيري 
يافت. در آن زمان بيشتر ديوارنگاره هاي شهري در ميدان ها 
و نما يا سردر ساختمان هاي بزرگ سلطنتي يا عمومي شکل 
مي گرفتند. در ديوارنگاري دورة پهلوي چهار رويکرد عمده 
مطرح بود که به واسطة ساختار بصري، موضوعي و شيوة 

اجرا تفکيک پذيرند:
١.ديوارنگاري رسمي  ٢.ديوارنگاري باستاني  ۳. ديوارنگاري  

نوگرا  ٤. ديوارنگاري تبليغي و تجاري. 
 دوران پس از انقالب اوج گيري ديوارنگاري مردمي به شمار 
مي رود و مي توان آن  را به سه مقطع انقالب، جنگ و پس از 

جنگ تقسيم کرد.
الف. ديوارنگاري هاي دورة انقالب: ۱. ديوار نوشته ها  ٢. 

ديوارنگاره هاي انقالب. 
و  تزييني  ديوارنگاري   .١ اول:  دورة  جنگ،  از  پس  ب. 
منظره نگاري ۲. ديوارنگاري تصاوير شهدا ٣. ديوار نوشته ها.

ج. پس از جنگ، دورة دوم: ١. رويکرد فرهنگي و اجتماعي 
۳.رويکرد  تزييني  رويکردي   .۲ غيره   و  مذهبي  و  ملي 
بهينه سازي فضاي بصري  ۴. رويکردي تبليغاتي ـ  تجاري 

(کفشچيان مقدم، ۱۳۸۸: ۱۱۲-۱۰۴). 
قاب عکس هاي بزرگ در فضاي شهري متعلق به هزاران 
به تبع آن ميدان ديد مناسبي  شهروند و مخاطب است و 
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شهري  نمونه هاي ديوارنگاره هاي 
ايران

نياز دارد. ميدان ديدي که با حضور ديگر عناصر شهري 
مانند بيلبوردهاي تبليغاتي، تابلوهاي راهنمايي رانندگي که 
گاه مخدوش شده و سبب مي شود بسياري از اين نماها 
در سايه تبليغ ها و فضاهاي شهري پنهان شوند، چراکه در 
سالهاي گذشته در تهران تناسب ميان ساخت و ايجاد اين 
عناصر به هم خورده است. البته اخيراً تالش هايي براي ايجاد 
هماهنگي و فضاي زيبا صورت گرفته است، اما تا پاک کردن 
پيش  در  طوالني  راه  قبل  سال هاي  فرسودة  آثار  همة 
است. مسئلة ديگري که در نقاشي هاي شهر ديده مي شود 
ناهماهنگي مفهومي است، به طوري که در نقاشي هاي ديواري 
با ارزش هاي خاص دوران جنگ و ارزش هايي با مضامين 
عرفاني و ديني مواجهيم و در کنار همين طرح هنري هم 
يک بيلبورد تبليغات تجاري بزرگ به چشم مي خورد. اين 
ناهماهنگي منجر به شلوغي بصري مي شود و هدف اصلي 
نقاشي ديواري را، که ايجاد آرامش بصري است، کامًال نقض 
مي کند. اين مشکالت و موارد يادشده با استفاده از هنرهاي 
جديدي چون کمينه گرايي و تلفيق آن ها با ديوارنگاري و 
گرافيک شهري تا حدودي حل شدني اند، زيرا همان طورکه 
بيان شد، بخشي از ويژگي و قابليت هاي کمينه گرايي توجه 
به نظم و تماميت بخشي به محيط و ساده گويي است که با 
بهره گيري از قابليت هاي اين هنر در محيط و شهرهاي بي نظم 
و شلوغي چون تهران و با هوشمندي هنرمندان ديوارنگار 
بسزايي  تأثير  مي توانند  شهري  دقيق  مديريت  با  همراه 
در بهبود و اصالح بسياري از ناهماهنگي هاي بصري و 
ساختاري و ديوارنگاري ها و گرافيک شهري داشته باشند. 
البته در چند سال اخير تفاوت هايي بين مسئوالن در نگرش 

به نقاشي ديواري به وجود آمده است. 

تفاوت در مفاهيم يکي از آن هاست، به طوري که مي تواند در 
کنار موضوعات حماسي به سمت مقوله هاي فرهنگي، تزييني 
و زيبايي شناسي نيز مورد توجه قرار گيرد، طرح هايي که 
ذهن را براي چند ثانيه از فضاي شلوغ خيابان دور کند و 
به تخيل يا کشف اثر هنري مشغول سازد. اما شروع اين 
طرح ها که ارزش هنري دارند و تنها تحت نظر متخصصان 
هنري و شهري و با درنظرگرفتن فرم و معماري محيطي 
صورت مي گيرد به معناي پايان يافتن مشکالت نيست، زيرا 
تراکم بصري و حل مشکل ناهماهنگي بين عناصر شهري 

مديريت ويژه اي مي طلبد.
 به  نظر مي رسد اين مسئله به تازگي مورد توجه مديران 
شهري هم قرار گرفته است و مي توان اين مسئله را با تلفيق 
ديوارنگارها و گرافيک شهري با هنرهاي جديدي چون کمينه 
تا حدودي سامان دهي کرد. قابليت ها و ويژگي هاي موجود 
در کمينه، چه ازنظر شکل و اجرا و چه ازنظر مواد مورد 
استفاده، باعث صرفه جويي در هزينه هاي شهري خواهد 
شد و همچنين شاهد خلق آثاري نو و بديع در ديوارنگاري 
حقايق  اميدوار شد  مي توان  اين شرايط  در  بود.  خواهيم 
تاريخي، سنتي و بومي کشورمان با ديدي نو و متفاوت با 
گذشته بر سيماي شهر نقش ببندد. شايان توجه است که 
هنر ديوارنگاري در جهت القاي ارزش ها، فرهنگ، آداب و 
رسوم، تاريخ و در برخي از کشورها براي انجام تبليغات 

سياسي استفاده مي شود.
به عنوان مهم ترين عامل  اقرار کرد که عناصر زيبا  «بايد 
فضاسازي و مبلمان شهري در بعضي از جوامع معاصر 
مورد کم توجهي و در مواردي بي توجهي قرار گرفته است. 
ارزش هاي  فاقد  که  عناصر  سري  يک  نامنظم  حضور 
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زيباشناسانه هستند و باعث آشفتگي بصري براي مخاطبان 
محيطي،  گرافيک  در   .(۷۰ :۱۳۸۵ (عبدالحسيني،  شده اند» 
زيباسازي و طراحي مبلمان شهري عوامل زيبايي محيط و 
جامعه در نظر گرفته مي شود. مبلمان شهري فراهم آوردن 
زندگي،  محيط  مطلوب  هماهنگي  بصري،  زيباي  محيط 
آرام بخشي به شهروندان و کاهش دغدغه هاي رواني افراد 
جامعه را مدنظر دارد. اين فرايند را مي توان با بهره گيري 
شهر  فضاي  در  کمينه  هنر  در  موجود  توانمندي هاي  از 
ايجاد کرد. اگر بپذيريم تابلوهاي ديواري، مانند مجسمه ها، 
مبلمان شهري و معماري محالت مي تواند گوياي حقايقي 
بسيار درباره يک محله از شهر باشد، دور از انتظار نيست 
که متوليان امور شهري براي تابلوهاي شهري طراحي و 
برنامه ريزي کنند. براي اين منظور، مي توانند از هنر کمينه 
از اشکال و رنگ ها بهره  براي برقراري هماهنگي و نظم 
بگيرند و فضايي نو و آرامش بخش ايجاد کنند. نقاشي هاي 
ديواري، آن هم از نوع محله اي و تلفيق آن با هنر کمينه گرا، 
مي تواند در فضاي شهري بسيار جاي کار داشته باشد، 
مشروط به اينکه مديران هنر و کاربرد تابلوهاي شهري را 

بشناسند و هم به کارکردهاي آن آگاه باشند.
تطبيق نماي شهري با تغييرات اجتماعي، فرهنگي و نيازهاي 
و  عناصر  سامان دهي  به  وابسته  کالن شهري  هر  روز 

چشم انداز  يکديگر  کنار  در  که  است  گوناگون  نشان هاي 
بصري مناسب فضاي زندگي شهروندان را فراهم مي آورند. 
يکي از اين عناصر نقاشي ها و طراح هاي ديواري است. آنچه 
براي محيطي که روز به روز پيچيده تر و پرفراز و نشيب تر 
مي شود اهميت دارد شيوه هايي است که بتوان طرح هاي 
نوين و بديع به اجرا درآورد. بافت فرهنگي و اجتماعي ايران 
ديگر پذيراي تصاوير يا پيام هاي آشکار و مستقيم نيست. 
تأثيرپذيري از طرح هاي انتزاعي و مدرن  و البته ساده تر در 
معدود آثاري که در سال هاي اخير بر ديوارهاي تهران و 

ديگر نقاط نقش بسته پيداست.
در شهرها، به ويژه تهران، عناصري هست که، درصورت 
مديريت مطلوب، وقتي کنار هم قرار گيرند باعث آرامش و 
هماهنگي با محيط فرهنگي خواهند شد. با استفاده از هنر 
کمينه مي توان ديوارنوشته هاي برجامانده از دوران جنگ را 
به شکلي هماهنگ با محيط و به شکلي زيبا ارائه داد (تصوير 
۲٠). اگر مبلمان هاي شهري مانند سطل زباله ها، تيربرق ها، 
تکثير  که  کًال عناصري  و  جدول  خيابان ها، سنگ فرش  ها 
مي شوند به درستي مديريت شوند، عالوه بر ديوارنگاري هاي 
هم  زيباسازي  نوعي ساختار  به  تبديل  مي توانند  شهري 

بشوند.
امروزه مي توان هنر کمينه را در گرافيک محيطي و شهري 

 تصوير۳۵-عکاسي مستقيم از ديوار شهر تهران، ماخذ: نگارندگان 



در مکان هاي باز و بسته مشاهده کرد، مانند: ۱- نماهاي 
معماري (مواد، رنگ، ابعاد، طرح و غيره) ۲. باجه هاي فروش 
بليط و غيره (ايستگاه اتوبوس، بليط فروشي، تلفن عمومي، 
روزنامه فروشي ها و غيره) ۳. آب نماها ۴. حجم هاي گرافيکي 
(عناصر شهري) ۵. نورآرايي و نورپردازي محيطي، تبليغ بر 
روي ديوارها و بنرها و وسايل نقليه. درخصوص محيط هاي 
بسته (گرافيک محيط داخلي) هم مي توان به اين نمونه ها 
اشاره کرد: ۱. ويترين ها ۲. غرفه ها و فضاي نمايشگاهي ۳. 
محيط هاي اداري و آموزشي ۴. محيط هاي خانگي (منازل 

مسکوني). 
بسترهاي  و  اجرا  نوع  تعريف،  به  توجه  با  کمينه  هنر 
اجرايي اش مي تواند يکي از گزينه هاي مناسب جهت تعامل و 
تلفيق با هنرهايي چون گرافيک محيطي و ديوارنگاري باشد 
و سبب خلق آثاري نو و هماهنگ با فرهنگ و سنت جامعه 
شود. اين هنر با انواع روش ها و مواد متنوع قابل اجراست 
و تا حد زيادي مي تواند در کاهش هزينه هاي شهري مؤثر 
باشد. تصاوير ۲١ و ۲٢ نمونه هايي از آثار دن فالوين را 
نشان مي دهد که با نور المپ هاي مهتابي  در فضاي بسته 
به نمايش درآمده است و نظاير آن را مي توان در طراحي 
نورهاي فضاهاي داخلي در آثار هنرمندان ايراني نيز مي توان 

مشاهده کرد. 

در دورة معاصر به سبب تعامل هنرهاي جديد با هنرهاي 
هنرمندان  گاه  کمينه  و  ديوارنگاري  معماري،  مانند  ديگر 
معمار ديوارهاي ساختمان را از ابتدا طوري طراحي مي کنند 
که ديگر نيازي به ديوارنگاري مجدد نباشد. به اين ترتيب، 
ديوارنگاره از درون ساختمان طراحي آن زاييده مي شود 
و اغلب ويژگي هاي ديوارنگاره مانند کاهش آلودگي بصري 

محيط را داراست. 
 هنر ايراني ـ اسالمي و نيز جايگاه تزيين در آن مسئله اي 
اساسي است که بررسي چگونگي و جوانب آن از حوصلة 
اين بحث خارج است و تنها به تعريفي جهت کمک به موضوع 
مورد بحث اشاره مي شود. تزيين در هنر ايران دو صورت 
داشته است: ۱. به مفهوم زيبايي و آراستگي و هماهنگي کلي 
در يک مجموعه که در اين صورت به محصول و نتيجه کلي 
کار داللت دارد ۲. به بيان گرايش و سبک و روش اثر هنري 
ديواري،  تزيينات  معماري،  تزيينات  جمله  از  دارد  اشاره 
تزيينات گچ بري و تزيينات نقاشي، که اغلب در اين موقعيت 
به جاي واژه ديوارنگاري معنا مي دهد. اين شيوه و اسلوب 
(تزيين) نوعي هدف زيبايي شناختي نيز دارد که سطح ديوار 
را از برهنه بودن و خالي بودن نجات مي دهد (کونل، ۱۳۸۳: 
۷). در معماري اسالمي بعد از استخوان بندي بنا توجه اصلي 
به تزيين و پرداخت رويه بنا بوده است. از عناصر عمده  در 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
در دهه هاي اخير، با پيشرفت علم و تکنولوژي، اهميت يافتن زمان و ديدگاه ها درخصوص ارتباط 
مخاطبان، محيط و مسائل زيست محيطي، زيباشناسي شهري سبب شده شاهد آثار هنري اي باشيم که، 
عالوه بر تأکيد بر قابليت هاي خود، با ديگر گرايش هاي هنري ارتباطي تنگاتنگ دارند. در دوران معاصر 
با مشارکت گونه هاي مختلف هنري امکاناتي در اختيار هنرمندان قرار گرفته است که مي توانند با مواد 
جديد آثاري نو و بديع در حوزة محيط شهري خلق کنند. هنرمندان ديوارنگار نيز توانسته  اند از امکانات 
ديگر رشته هاي هنري در ارائه و اجراي ايده هاي خود بهره گيرند، چنان که به علت اشتراکات گسترده 
بصري و ساختاري گرايش هاي هنري تميز دادن آن ها از يکديگر مشکل و تا حدودي ناممکن به نظر 
مي رسد. در نتيجه، آثار خلق شده با اين شيوه ها را مي توان در دو حوزة ديوارنگاره و هنر جديد و تا 
جايي که ضروري مي نمايد ديوارنگاري را به عنوان هنري محيطي بررسي، مطالعه و ارزيابي کرد. در 
برخي از آثار ديواري و حتي معماري مي توان تعامل و تلفيقي از هنر کمينه ديد. هنرمندان نقاش و معمار 
ايراني با هوشمندي و توجه به بهره گيري از قابليت هاي اين گرايش هنري، از طريق نقاشي  ديواري و 
گاه تلفيق نقاشي ديواري با معماري، به خوبي مي توانند سبب احيا و نو کردن فضاهاي شهري (گرافيک 
محيطي) شوند. همچنين مي توانند الگوهايي تازه براي خلق آثار ديواري نو و حتي گرافيک شهري در 

تزيينات معماري اسالمي مي توان از گچ بري، کاشي کاري، 
معرق و مقرنس کاري و کتبيه نويسي نام برد (علوي نژاد، 

۱۳۸۷: ۲۳ و ۲۲).
بسياري از طرح و نقش هاي سنتي ايراني ـ اسالمي عناصر 
تکرارشوندة و منظم دارند. اين موضوع نشان مي دهد برخي 
از هنرمندان غربي از هنر گذشته شرق، به ويژه هنر ايران، 
بسيار استفاده کرده اند. اين اتفاق ميان بعضي از آثار هنري 
همچون کمينه با آثار گذشته ايران شباهت ظاهري بسياري 

ايجاد کرده است. 
از همين عناصر و اشکال سنتي و تزييني ايراني مي توان 
به شيوه کمينه گرايي در آثار ديواري و معماري بهره گرفت. 
در برخي از بناهاي قديمي ايراني نيز ويژگي هاي بصري 
و ساختاري کمينه گرايي مانند کم گويي، تکرارهاي ريتميک 
و نظم بين عناصر ديده مي شود. براي نمونه، مي توان به 
ريتم هاي تکراري در گنبد بازارها، طاق ها و ستون هاي ُپل ها 
يا نقوش مقرنس کاري و کاشي کاري اشاره کرد. با توجه به 
نگرش رياضي گونه (عقل گرايي و ساده گرايي) در ساختار 
برخي از بناهاي ايراني از جنبه بصري تا حدودي مي توان 
بين هنر کمينه و آثار قديمي ايران رابطه اي يافت. طرح هاي 
مربوط به مقرنس کاري به تنهايي مي توانند ديوارنگاره هايي 
تزييني و مدرن و درعين حال ايراني و سنتي  ايجاد کنند که 
از نگاه بصري برخي از آثار هنرمندان کمينه گرا چون ُسل 
لوويت نزديک به اين گونه آثار ايراني است (تصاوير ۲٣ تا 
۲٥). همچنين نوعي گنبد ايراني وجود دارد که چيدمان هاي 
تداعي  را  لوويت  ُسل  مانند  کمينه گرا  هنرمندان  از  برخي 
مي کند و مي توان گفت از هنر قديم ايران الهام گرفته است 
دن  المپ هاي  انعکاس  ديگر  نمونة   .(٢٨ تا   ۲٦ (تصاوير 

فالوين در سطوح صيقلي است که يادآور انعکاس تصوير 
طاق ها و ستون ها در استخر جلوي بناهاي ايراني است و 
مي توان آن را ايده گرفتن هنرمندان غربي از اين موارد براي 

خلق آثاري بديع دانست (تصاوير ٢٩ تا ۳٠). 
هنرمندان ايراني نيز مي توانند از اين شباهت و نزديکي در 
برخي از آثار گذشته با آثار هنر جديد همچون کمينه استفاده 
کنند و ديوارنگاري، معماري  و گرافيک محيطي نو با هويتي 
مانند  استفاده در فضاهايي  براي  ايراني،  سنتي، بومي و 
پارک ها، رستوران ها و مکان ها هنري فرهنگي، خلق کنند 
(تصاوير ۳١ تا ۳٢). البته در برخي از آثار ديواري امروز 
ايران و به ويژه در معماري تا اندازه اي شاهد بهره گيري از 

توانايي و ايده هاي هنر کمينه هستيم (تصوير٣٣ تا ٣٦). 
اين ويژگي را مي توان در ديوارنگاري شهري و گرافيک 
شهري نيز به نمايش گذاشت. اين هنر، با توجه به سادگي 
و نظمي که دارد، نمونة مناسبي براي آرام سازي فضاهاي 
امکانات و  از  استفاده  بايد گفت  پايان،  شهري است.  در 
ويژگي هاي هنر جديدي همچون کمينه در ديوارنگاري چنين 

نتايجي در بر دارد: 
۱. هزينه هاي زيباسازي شهر را مي کاهد و به زيبايي و 
هماهنگي فضا مي افزايد ۲- ميدان خوانش به گرايش تزييني 
پيدا مي کند، که تزيين گرايي در هنر ايراني به ويژه در معماري 
شباهت بسيار دارد و با استفاده از آن مي توان برخي از 
اجرا  شهري  امروزي  فضاي  در  را  بومي  و  سنتي  آثار 
کرد ۳. روايت گرايي در ديوارنگاري از آن خارج مي شود 
۴. آزادي عمل بيشتري براي استفاده از مواد، مصالح و 
تکنولوژي هايي مانند چاپ ديجيتال، بلوک ها سيماني، شيشه 

و چوب ايجاد مي کند.



اختيار قرار دهند که موجب آرام سازي و زيباسازي بيشتر و افزايش جنبه هاي کاربردي آثار در زندگي 
مخاطبان، به ويژه در شهر متراکمي مانند تهران، شود.  با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، تا حدودي 
به ارتباط فرمي و بصري برخي از هنرها و بناهاي قديمي ايراني با هنر کمينه پي برديم. براي نمونه، 
بهره گيري از طرح ها، مدل ها و قابليت هاي بصري و بياني و نوع اجراي هنر کمينه (هنرهاي جديد) در 
آثار ديواري معاصر سبب مي شود اثر ديواري از موضوع هميشگي خود دور شده و به تزيين که 
يکي از عناصر اصلي در هنر ايراني ـ اسالمي است نزديک شود، همچنين الگوهايي تازه براي خلق آثار 
ديواري نو و حتي گرافيک شهري در اختيار بگذارد. اين موضوع مي توان نشانه اي جهت تلفيق هنر کمينه 
با هنر ديواري باشد و سبب نمايش عناصر بومي و سنتي و زنده کردن برخي از آثار هنري گذشته 
در قالبي نو و درعين حال با رنگ وبوي ايراني شود. مهم آن است که هنرمندان با شناخت قابليت هاي 
هنرهاي جديد بتوانند به درستي از امکاناتي که طبيعت و ديگر گرايش هنري در اختيار آن ها مي گذارند 
بهره ببرند، تا در دروان معاصر شاهد خلق آثاري نو و با توانايي باال در ارتباط برقرار کردن با محيط 

پيرامون و مخاطبان خود باشيم. 
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Centuries ago،human being،having limited facilities،started to create art works on cave walls 

in order to achieve some of his everyday life goals. These art works enjoyed different liturgical 

and magical accepts.The passage of time،the progress in science and technology،change of the 

materials،diversity of the tastes and ideas،etc. caused art to be used in different other aspects 

of life. One of the branches of art which has a wide range of multifaceted definition and 

performance and run the executable, is graffiti. In today’s world،graffiti is considered as one 

of the symbols of urban،pop art.Although, Painting،colors and other decorative elements for 

beautifying the architecture have been commonly used since the ancient era،yet،by the change 

in the cities
,
 structure and the appearance of new urban terms in modern world،graffiti has also 

changed.Todays،graffiti is not only found on walls and by common tools like brush and paint 

but we now witness a variety of artworks which can compete with other branches of art such 

as minimal art and has borrowed many of their characteristics in creation of new stylish works.

This study tries to represent some of the delicacies and capabilities of the modern graffiti and 

environmental graphic in Iran which can be used as a mean to beautify the urban environment 

-as the main role of this art- decoration and as the structural principals of minimal.This study 

aims to represent a comparative- analytical study of graffiti with a look at modern arts such 

as minimal art and to help to identify graffiti and how to enjoy the capabilities of this art 

for making the environmental art and wall artworks dynamic throughout the city.This study 

is a practical one،based on descriptive،analytical- comparative principles.The collection of 

data in this study has been library- based and field- based.at first،the minimal art and graffiti 

have been introduced and then the similarities and differences between those ٢ have been 

elaborated on and that minimal art can represent possibilities for graffiti artists by which they 

can create unique artworks in Iranian graffiti. at the end،the use of minimal art in modern 

graffiti and environmental graphic in Iran has been discussed on and suggestions for effective 

use of this art in urban environment of Iran have been represented. 
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