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 ضرورت بهره گیری از دیوارهای کاذب در دیوارنگاری شهری 

 چکیده
های جدید های بیانی مواد و متریالکهن با بهره گیری از رشد تکنولوژی و قابلیتدیوارنگاری به عنوان رسانه ای  بیان مسئله:

های خالق در طراحی دیوار توسعه روشدر این میان  تواند در بهتر شدن و هدفمندی فضای شهر نقش اساسی داشته باشد.می

کند که مطالعه جامعی در ن، ایجاب میهای هماهنگ با محیط و معماری حاکم بر آکاذب به عنوان بستری برای دیوارنگاره

عنوان رابط بصری )دیوارنگاره(، میان کالبد هخصوص ضرورت این امر، یعنی استفاده از دیوارهای کاذب، در دیوارنگاری شهری ب

له چیستی دیوارهای کاذب شهری و چگونگی اجرای آن در فضای شهری مسئ،. با توجه به این ضرورتشهر و شهروندان انجام گیرد

 این تحقیق است.

 ست.در محیط شهری های کاذب شهری در راستای توسعه این فضاهاهای دیوار نگاریشناخت قابلیت هدف:

ای توصیف تحیل با استناد به منابع کتابخانه ی است که به شیوه وبرداین پژوهش کیفی و از نظر هدف کار روش پژوهش:

 شود.تهیه شده است، ارائه میها به صورت میدانی وتصویری که برخی از آن

است که ریشه آن را ، دیواری مستقل از معماری و محیط، در عین حال به لحاظ کیفی وابسته به آن شهری دیوارکاذب ها:یافته

ضرورت  ها و حتی عشایر کنونی جست؛ مانند زندگی بدوی قبیله مختلف های کهن و بومی مناطقدر اقلیم ها و فرهنگتوان می

 .استزندگی شهری  درصنعت و  حاصل رشد تکنولوژی این دیوارها در زندگی امروز،وجود 
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 مقدمه
آنجا که از . ای کهن که در بسیاری موارد ارتباط مستقیم با شهر و شهروندان داردنقاشی دیواری به عنوان رسانه

گیری از نیازمند بهره در تعامل باشد یقیناً عصر خودامروزی باید با انسان  و دیوارنگاره درمحیط شهرییک 

دهند را شکل می بخش اعظمی از پیکره شهر های جدید است. دیوارهاو متریالهای بیانی مواد تکنولوژی و قابلیت

آید امروزه محدودیت در انتخاب دیوارهای به نظر می دارند.رابطه معناداری با دیوارنگاره، کالبد شهر و شهروند که 

که بررسی  است دیوارنگاری، مانعیو  های شهریفعال شدن محیطحرکت به سمت برای وابسته به معماری 

از آنجا که تغییر در ساختار معماری شهرها  کند.ربط و هنرمندان طلب میتری را از سوی مسئولین ذیدقیق

های شهری و ایجاد دیوارهای خاص و دیوارها شده ضرورت مطالعه روی بستر دیوارنگاریمنجر به تنوع نوع 

پژوهش . تواند بیشتر مورد توجه هنرمندان باشدمتناسب با محیط و معماری حاکم بر آن )دیوارهای کاذب( می

شناسایی با  قصد دارد، تا «های کاذب در دیوارنگاری شهریدیوار بهره گیری از ضرورت»حاضر با محوریت 

به خلق دیوارهای بدیع و غیر وابسته به معماری فراهم آوردن بستری مناسب های محیط و ها و کارایهظرفیت

هرکجا که از ایجاد فضای بصری کاذب در دیوارنگاری برای دیوارنگاری شهری بپردازد. بنابراین در این تحقیق 

است برای دیوارنگاری شهری که در عین استقالل از  مقصود ضرورت خلق دیوارهایی ،شهری صحبت به میان آید

لذا در این پژوهش به طور عمده به این  داشته باشند.را محیط، هماهنگی کامل با معماری محیط و مخاطب 

 ؟ پاسخ داده می شود.شهری چیستها در فضای آنرورت خلق وض دیوار کاذباالت که ؤس

 

 روش پژوهش
ای و توصیفی تحیلی با استناد به منابع کتابخانهة ردی است که به شیوبکار،این پژوهش، کیفی و از نظر هدف

 .تصویری که در برخی موارد به صورت میدانی مطالعه و ارائه شده است

 پیشینه پژوهش
های شهری بر روی دیوارهای وابسته به معماری انجام شده است. های بسیاری در زمینه دیوارنگارهتاکنون پژوهش

های نقاشی دیواری،  هایی در خصوص ویژگیها به موضوعانجام شده در کتب و مقاالت اغلب پژوهش در مطالعات

مواد و مصالح در نقاشی دیواری معاصر، تزئینات دیواری در معماری، بازنمایی تزئینات شهری و دیوارنگاری و ... 

ا ساختار زیباشناسانه معماری معاصر و ها بسیار دقیق به پیوستگی نقاشی دیواری باند. در این تحقیقپرداخته

ها، بیان خصوصیات و قابلیت نقاشی دیواری و رابطه آن با محیط شهری پرداخته همچنین وجوه مختلف دیوارنگاره

شده است. اما آنچه در فضای شهری امروز نیازمند توجه بیشتری است، جانمایی دیوارهای کاذب به عنوان بستری 

رسد تاکنون به آن پرداخته نشده است. لذا ضرورت های شهری است که به نظر مییطبرای دیوارنگاری در مح

-ها و....  به منظور خلق دیوارنگارههای بیرونی و فضای پارکایجاد دیوارهای خاص و مستقل از معماری در محیط

 هایی نو در تعامل با محیط شهری و مخاطب امروزی حائز اهمیت است.
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  دیوارنگاری شهری

قومی، شرایط  -مقتضیات بومی ،های گوناگون با توجه به امکانات اقتصادیهای مختلف و فرهنگدیوار در دوره

که به لحاظ کمی و کیفی تنوع پذیر است. این تنوع را نه تنها در شکل دیوارها، ثابت د گیرشکل می  اقلیمی و...

ب و موازی بودن آن با خط مور بودن و یا عمود،منظم و غیرمنظم  بودن، متحرک بودن، بزرگی یا کوچکی دیوار،

در دیوار  دیوار ها نیز مشاهده نمود. پس این مفهوم ازو تکنولوژی ساخت آن توان در مواد و متریال، بلکه میافق

که قرار است به عنوان بستری مناسب در تعامل با مخاطب، محیط، فضا به عنوان اثری  نقشی عملگرا داردنگاره ، 

 .ایفای نقش نماید در راستای هویت بصری و هویت شهری برای انتقال پیام و یا زیبایی خاصی شهری محیطی و

تواند وجه دیگری نیز به خود بگیرد و آن کارکردی مازاد بر کاربری در حوزه هنرهای تجسمی تعریف دیوار می

ین حیث، ساختار بصری دیوار و دیواری از آن به عنوان حصار یاد شده است. از اهخدا نامه مرسوم دیوار که در لغت

 تواند به طور خاص به عنوان بستر و کادر نقاشی دیواری در محیط اهمیت یافته و ساختارکمی و کیفی دیوار می

در فضاهای شهری گاه برحسب نیاز، دیوارها   است. خاصی که مستلزم رعایت اصول مورد بررسی قرار گیردشهری 

ها( تا حد یک ویژگی های متفاوت و خاصی هستند که این )قابلیتکه دارای قابلیت شوندای طراحی میبه گونه

روند. برای مثال دیوارهای کاذب یا غیر وابسته به معماری که در فضای شهری به منظور زیبایی خاص پیش می

تحرک از قبیل اتوبوس یا دیوارهای م شوند، قابلیت رشد و تغییر دارند وهای عمومی ایجاد میها یا محیطدر پارک

حائز اهمیت بوده و  دخو است که ها یک اصل کاربردیقطارهای شهری که قابلیت حرکت و سکون در آن ها و

دارند. اما آنچه مسلم است وابستگی برخوردر جایگاه یک دیوار و بستر برای دیوارنگاری  یشرایط خاصاز یقیناً 

هایی دانست دیوارنگاری شهری را باید نقاشی دیواریبنابراین  است، یشهری این موارد به یک مکان یا فضا همه

آنچه درتعاریف گوناگون از نقاشی  .شکل می گیرندو مکان ویژه که برای شهر و دررابطه مستقیم با فضاهای شهری 

 رنقاشی دیواری آید، این است که ددیواری مشترکاً به آن پرداخته شده است و در یک جمع بندی کلی حاصل می

اول کاربرد دیوار و سپس هماهنگی میان اثر، مخاطب ة اصالت با متریال و موضوع نبوده وآنچه اصالت دارد در وحل

شوند که توجه به و محیط است که در دیوارنگاری شهری این سه مولفه )اثر، مخاطب، محیط( خاص شهر می

از اهمیت بسیار زیادی های آن ویژگی وهای هنر شهری و عوامل بنیادین در دیوارنگاری شهری رعایت ویژگی

 برخوردارند.

 

  عوامل بنیادین دیوارنگاری شهری
 همگانی بودن اثر. 1

گیرند، آثاری که بر روی فضاهای شهری در سیطره بصری مخاطبان و شهروندان قرار می یهمان طورکه دیوارها  

رو توجه به همگانی بودن اثر نباید از نظر پنهان از این هستند.  د نیز در حوزه و مالکیت عموم نگیرشکل می هاآن

 مومی یقیناً اش از خالل اثر در یک محیط و یا محل عبماند. بنابراین هنرمند برای خلق و محقق ساختن ایده

 ها توجه نماید.فرهنگ و سالیق شهروندان را نیز باید شناسایی نموده و در اجرا به آن

های تکنولوژی از قابلیت هنرمند ژاپنی1«جم پلنزا»به عنوان مثال نمونه ارائه شده در ذیل دیوارنگاری است که   

 .(1)تصویر  در نحوه و چگونگی تعامل با مخاطب و محیط بهره الزم را برده است
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 . مخاطب 2

 ؟سواد بصری در گفتگوستمیزان و چه چه فرهنگی  چه نیازی،اینکه یک دیوارنگاری شهری در کجا، با چه کسی، 

اش تعیین کننده باشد. چرا که وقتی تواند در نوع نگرش هنرمند برای ایده پردازیآید میو به نظر می مهم است

با فضای ابتدا ای پویا در جایگاه رسانه گیرد یقیناًمییک دیوارنگاره در محیطی عمومی مانند فضاهای شهری شکل 

مخاطبان های فردی و جمعی ویژگیدر کنار رویکرد اثر، توجه به است. بنابراین فرهنگی پیرامون خود در تعامل 

را  فضای فرهنگی حاکم بر اثر که خود بخش اعظمی ازها از موضوع آن مندی به درکو یا عالقه میزان درک و

 .(2تصویر) ضروری است شکل می دهد،

 

 ای(فضای باز )جغرافیای مکانی و توپولوژی منطقه .3

عمومی است که شامل جغرافیای  های دیوارنگاری شهری واقع شدن اثر در فضای بیرونی، شهری واز ویژگییکی 

و توپولوژی منطقه است. از این حیث توجه به موقعیت مکانی دیوار نسبت به مخاطب و همچنین نوع  مکانی دیوار

قرار گرفتن قرارگیری جغرافیایی دیوار نسبت به خط استوا، جهت تابش آفتاب در ساعات مختلف روز و چگونگی 

ارنگاری شهری است که باید قبل از گیری دیوهایی در شکلهر کدام بنیاناست که عوامل بیرونی بر اثر از  هاسایه

 هر اقدامی مورد بررسی هنرمند قرار گیرند.

 

 معماری. 4

به عنوان مثال  گردد.ها از یکدیگر غیرممکن میایی است که گاه تفکیک آنرابطه معماری و دیوارنگاری به گونه 

توان نام برد که در نوع خود دیوارنگاره را می «گائودی»های اماکن مقدس در معماری اسالمی و یا آثار آینه کاری

 اند.های خاصی هستند که با معماری گره خورده

 

 محیط .5

شاخص ترین وجه تمایز نقاشی دیواری با نقاشی سه پایه ای در ارتباط و تعامل دیواری با دیوار، معماری و محیط  

پیرامونش است، بنابراین معماری ومحیط حاکم بر یک دیوارنگاره عواملی هستند که می توانند پیوند میان اثر و 

 .(3و4)تصویر زندعناصر محیط را با مخاطبانش برقرار سا

.1تصویر  

  گو، پارک میلنیوم در شیکا2004، اجم پلنز

 cityofchicago.orgمنبع: 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

  .2تصویر
  .داای از دیوارهای صنمونه

 google.comsearchsa منبع: 
 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:
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 های دیوارنگاری شهریویژگی
متناسب با فرم، ابعاد دیوار و نوع دیوار)ثابت  »کندگونه توصیف میرا کفشچیان این های دیوارنگاری شهریویژگی

یا متحرک بودن آن(؛ تناسب مواد و مصالح اثر با مواد و مصالح بستر دیوار؛ عدم تغییر نقش کاربردی دیوار؛ اثر 

اسب شیوه اجرای اثر دیواری با دیواری باید هماهنگ با محیط دیوار باشد؛ تناسب ماندگاری اثر با عمر دیوار؛ تن

متناسب با بافت دیوار و ساختار زیباشناختی معماری حاکم بر دیوار؛ متناسب با افق دید دیوار در محل باشد؛ 

موقعیت  توجه به وضعیت و؛  توجه به عوامل بصری ثابت و متحرک در محیط؛ فرهنگ حاکم بر منطقه و مخاطب

؛ دارد( زمانی که مخاطب برای خوانش اثرمدت سرعت حرکت و توجه به ) مخاطب در دیدن و خوانش دیوارنگاره

 (.72 ،1383)کفشچیان، « ایی باشد که منجر به حادثه و یا خطر نگرددانتخاب محل دیوارنگاره به گونه

 

 دیوارکاذب در فضای باز
دیوار و ارتباطات به بررسی اهمیت   برای ورود به موضوع اصلی تحقیق برحسب ضرورت در یک تقسیم بندی

تقسیم بندی انجام شده به بررسی  و 1نمودار کیفی آن با فضای بصری حاکم  برآن می پردازیم. به استناد  کمی و

 شود.پرداخته می «دیوارکاذب در فضای باز » بیشتر انواع

 

.4تصویر  

 ، دروازه شرق و غرب ، وال استریت در منهتن پالزا اثر یویو یانگ

google.comsearchsa :منبع 

  

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

  .3تصویر

نگارندگانمنبع:  . دیواری از فرش  
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 .44 ،1385: کفشجیان، انواع دیوار کاذب. منبع .1نمودار

 

 دیوارهای وابسته به معماری حاکم در فضای باز .1

ایجاد می که در نقاط مختلف و با کاربردهای متفاوت  ، دیوارها اشکال گوناگونی دارنداستباال  نمودارچنان که در 

ها مربوط به بناهای ساختمانی موجود در شهرها هستند که گاه به عنوان حایل و جداکننده شوند. برخی از دیوار

در این  .شوندشهرها ایجاد می در های مسکونی و یا اداریدو محیط و بعضی اوقات به عنوان حامل در ساختمان

توان دیوارهایی را که گاه با هشود. شاید بسته به معماری یاد میها با عنوان دیوارهای وابپژوهش از این نوع دیوار

اهداف گوناگون از قبیل آرام سازی، زیباسازی و هماهنگ سازی محیط و یا خاص جلوه دادن محیط بر روی دیوار 

دیوارهای شوند را جزو ها با فاصله هایی ازچند سانتیمترگرفته تا چند متر از دیوار اصلی نصب میاصلی ساختمان

ها، دیوار کاذب کاذب دانست. بنابراین در این تحقیق به طور قراردادی این نوع دیوارها را نیز در کنار دیگر نمونه

 (.6و  5شماریم)تصویربر می

 دیوار

 درفضای بسته درفضای باز

 مستقل از معماری حاکم

)دیوار کاذب(    

 

حاکم به معماریوابسته   مستقل از معماری حاکم  

)دیوار کاذب(   

 وابسته به معماری حاکم

 دیوارساده دیوار ترکیبی دیوار ترکیبی دیوار ساده 

 دیوار نامنظم دیوار منظم دیوار نامنظم دیوار منظم

ی
 عمود

ل
ا ما ی

ی
 فق

ی
 عمود

ل
 ما ی

ی
 افق

افق)سقف(باالتر از خط  تر از خط افق)کف(پائین  تراز با خط افقمه   
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 )دیوارهای کاذب( در فضای باز معماری حاکم مستقل از دیوارهای. 2

در  های شهری به لحاظ نوع کارکرد و متریال بسیار استبا توجه به این که تنوع دیوارهای کاذب در محیط   

دیوارهای کاذب غیر وابسته به محیط پیرامون  .1اند:این نوع دیوارها دو گونه شود.ادامه به مفهوم آن پرداخته می

دیوارهای  .2 باشد.ها خارج از موضوع تحقیق میهای شهری که پرداختن به آنها و ترنمانند اتوبوس ،که متحرکند

ظ کارکرد فیزیکی هیچ ارتباطی با دیوارهای ساختمانی اطراف یا به لحای کاذب دیوارها .معماری مستقل ازکاذب 

مرتبط  کامالً شهریمحیط و  نداشته اما به لحاظ کیفی با معماری حاکم بناهمان دیوارهای وابسته به معماری 

 ایده و توانند مرتبط و هماهنگ باشند و یا برعکس. این مهم رااست و حتی در مواقعی به لحاظ نوع متریال می

لحاظ طول عمر هم از  نماید که در جای خودش طرح و بحث خواهد شد.لق دیوار و دیواری تعیین میاهدف خ

باشند، که داشته  ز دیوارهای وابسته به معماریا یکمتر بسیار ماندگاریممکن است دیوارهای کاذب در مواردی 

عنوان بستر و یا خود دیوارنگاری بسیار حائز  به شود. طراحی دیوارهای کاذبنیز گفته می ها دیوار موقتگاه به آن

بررسی موقعیت جغرافیایی و شناخت  .هاستشناخت بیشتر این نوع دیوارنگاری اهمیت بوده و نیازمند معرفی و

های کاذب  نیز باید با همان ظرایف های دیوارنگاری شهری در مورد دیوارهای بیانی و بصری دیوار و ویژگیقابلیت

های دیوار کاذب باز بودن دست ها و برتریاز ویژگی .ز سوی هنرمند مورد بررسی و تحقیق قرار گیرنداباد و دقت 

ست. خلق اهای موجود در محیط هایی اضافه بر قابلیتخلق دیواری جدید با قابلیتو هنرمند در بدعت و نوآوری 

ای بطن اثر و خلق فضاهای جدیدتر زمینه هایی برای استفاده و دخالت دادن عناصر محیط دردیوار کاذب، پتانسیل

ها را . اما نباید از این مهم غافل شد که بستر بسیاری از این نوآوریاست خالقیت در نوع اجرا برای تنوع و بروز

ها از مواردی هستند که گاه دیوارهای کاذب این .سازدشکل دهنده دیوار محقق می موادگزینش درست موقعیت و 

 سازند.تر میو مناسب ترامروزی، وارنگارهرا برای خلق دی

که نباید دیوارهای کاذب را دیواری تحمیلی نام نهاد، چون تحمیل زمانی است که چیزی  ندنگارندگان بر این باور 

ای ناجور و سوار بر چیزی دیگر باشد در حالی که این نوع دیوارها چنانچه درست و در یا عنصری به مثابه وصله

ای که چنانچه پس از مدتی کمبود و نیازهایی را در محیط برآورده سازند به گونه توانندمی ،بنشینندجای مناسب 

.5تصویر  

  محیطدیواری با بهره مندی از قابلیت های 

 www.pinterest.com منبع: 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

 

.6تصویر  

به معماریدیوار کاذب وابسته   
 www.inhabitat.com منبع: 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:

 

  

http://www.pinterest.com/pin/301952349998046434/


 

 نامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

دیوارهای کاذب در دیوارنگاری شهریگیری از بهره ضرورت  

99، بهار19دوره نهم، شماره  

63 

 
 

نیاز به باز گرداندن و یا بازنگری در محیط دیده  کند وها را احساس میمخاطب در محیط خالء آن ؛برداشته شوند

های تر ویژگیم است به بررسی دقیقجهت خاص شدن شرایط دیوارهای کاذب در تحقیق، الز لذا به شود.می

ای رشد و توسعه شهرها گاه باعث شده در فضاهای شهری برحسب نیاز، دیوارها به گونه ها نیز پرداخته شود.آن

ها امکان این را دارند که تا حد یک ویژگی این قابلیت .های متفاوت و خاصی باشندطراحی شوند که دارای قابلیت

های آید محقق شدن این مهم در دیوارنگاری شهری مستلزم بررسی ویژگیرو به نظر می خاص پیش روند. از این

 اند.شکل دادهدیوارهای کاذب را ها ت که بستر آنهایی اسدیوارنگاره

های دیوارنگاری شهری آورده شد، درمورد دیوارهای کاذب به عنوان ویژگی در اینجا باید یادآور شد که هرآنچه

ایده  که دیوارهای کاذب با توجه به پیشرفت تکنولوژی در متریال در اجرا و کند، با  این تفاوتصدق می نیز کامالً

جنس، بافت، ها شامل؛ . این برتریدارنده به معماری در دیوارنگاری شهری هایی به دیوارهای وابستپردازی برتری

های وابسته های دیواریمساوی است با همه متریالدر دیوارهای کاذب مواد و مصالح پذیری است. انعطافو  رنگ

های گیاهی، یخ ها و گونههایی خاص این نوع دیوارها از قبیل گازها، نور، درختبه معماری به اضافه مواد و متریال

ای توانند به گونهتوانند دیوار باشند و گاه در عین حال که دیوار هستند میو..... که خود مستقل از هر چیزی می

پردازی و دیوارهای کاذب منجر به آزادی عمل در ایدهاین قابلیت  طراحی شوند که همزمان دیوارنگاره نیز باشند.

 .استدیوارهبیان ایده و اسباب ضرورت خلق این نوع 

 

 وجه کاربردی آن در زندگی روزمره و دیوار کاذب 
انگلیسی -( و در فرهنگ جامع فارسی2788 ،1380گو و دروغین آمده است )معین،کاذب در لغت به معنی دروغ

رسد، تعریف به نظر می .(729 ،1380 ،)حییماستlies,untruthful,mendacious, liar کاذب در انگلیسی معادل

این پژوهش دیوارکاذب ، دیواری مستقل از معماری و موجود نیست. از نظر  از دیوار کاذب  ی شفاف و مستند

های ها و فرهنگریشه دیوارهای کاذب را باید در اقلیم است.محیط، در عین حال به لحاظ کیفی وابسته به آن 

شک دیوارهای کاذب در ها و حتی عشایر کنونی جست؛ اما بیکهن و بومی مناطق مانند زندگی بدوی قبیله

 .امروز هستندرشد تکنولوژی و صنعت و ضرورت زندگی شهری  زندگی معاصر  حاصل

گیرند. این دیوارها در می دیوارهای کاذب  برحسب  بیرونی یا اندرونی بودنشان کارکردهای متفاوت به خود

دیوارهای کاذب نقش  اند. در گذشته غالباًهای گوناگون به اشکال و کاربردهای مختلف مورد استفادهفرهنگ

اند. به عنوان مثال در فرهنگ کوچ کاربردی داشته و در کنار آن وجه تزیینی و حظ بصری نیز به خود گرفته

ل من و محأهای عشایر را که به عنوان متوان چادرها میکرمانشاه و ترکمن خراسان،نشینی ایران در مناطق 

یینی بسیار زیبا، ها نقوش تزرا داشته و روی آن لوار و حایکه نقش دیتلقی کرد هاست دیوارهایی زندگی آن

دانست که در عین دیوار کاذب  های خوبی ازتوان نمونهمی را یشان کار شده است. این دیوارها هابافته برگرفته از 

نمونه این گونه  دیگر(.  8و7 تصویر)آیند به شمار مینیز های بسیار زیبایی هدیوارنگار حال که نقش دیوار را دارند،

های موقت و توان در فرهنگ ژاپن و چین و کره جنوبی دید که در زندگی شهرنشینی حایلاز دیوارها را می

   کنند.ها طراحی میرا در اندرون ساختمان 2سیاری
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را در زمره کشورهایی دانست که بیشترین استفاده کاربردی را از دیوارهای کاذب در  این کشورهاشاید بشود 

های تزیینی گاه فراکتال و گاه  نقاشی های داخلی دارند. دیوارهایی که به علت وجود فرمزندگی روزمره و محیط

شوند. دیوارنگاره موفق نیز در درون خانه محسوب مییک  و به عنوان حایل هاهای خاص عالوه بر کارکرد آن

 (9)تصویر  توانند داشته باشندهای گوناگون کارکردهای متفاوت میبنابراین دیوارهای کاذب در وضعیت

 

 توان با استفاده از چنین رویکردیال این است که آیا نمیؤحال پیرو آنچه در کلیات تحقیق حاضر آمد، س

ها با نگرشی با فرهنگ حاکم برآن ایجاد نمود و از آن دیوارهایی در فضاهای بیرونی مطابق با نیاز محیط، هماهنگ

های آرام سازی، زیباسازی و یا بسیاری کارکردهای دیگر در محیط نو در جهت کاهش آلودگی بصری محیط،

 ه اهداف ذکر شده امری ضروری و منطقی است.آید رسیدن ببا بررسی و تعمق بیشتر به نظر می شهری بهره برد؟

از طرفی این نوع دیوارها شرایط خاص خود را دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند. چرا که دیوارنگاری چنین 

تواند کمک شایانی به ایجاد ها میها و قابلیت های خاصی دارد که شناخت و توجه  به آندیوارهایی نیز ویژگی

 اختن به ایده نماید.فضای نو در پرد

  های دیوارنگاری در دیوارهای کاذبویژگی

قابلیت استفاده از خود دیوار به عنوان دیوارنگاره در موارد خاص  ؛عدم محدودیت در انتخاب متریال »خانی اله

به  طراحی خاص فرم دیوار ؛تر و بهتر با محیطسازی راحتقابلیت هماهنگ ؛و ....آب  ،مانند دیوارهای استیل

وجود  ؛محیط و برعکس ارتباط همه جانبه دیوارکاذب به لحاظ فیزیکی با ؛هماهنگی با معماری محیط منظور

باشند برخی از این نوع دیوارها دارای دو یا سه وجه می ؛به مثابه یک فرم زیباشناسانه یا دیوارنگاره در محیط دیوار

قابلیت تغییر سریع در محیط های  ؛د محیطی فعال بسازندتواننمی و هایی بالقوه دارندخود قابلیت که هرکدام

 .(33 ،1395)اله خانی، شماردچنین بر میاین ی دیوارنگاری دیواره ها راهاویژگی «شهری

های اطالق شده به دیوار کاذب در باال جملگی می توانند مزایایی باشند  بر  واضح است که خصوصیات و قابلیت

ها پرداخته یید این ضرورت آورد که در ذیل به آنأتواند بر تکاذب، اما دالیل دیگری را میضرورت خلق دیوارهای 

  شده است.

.7تصویر  

  دیوارهای کاذب در زندگی عشایری

 ww.britannica.com منبع: 

 

 

 

 

 Der Nersessian and)  منبع:

Agemian,1993: 425) 
 

 

.8تصویر  

 دیوارهای کاذب در زندگی عشایری

 www.merriam-webster.com منبع: 

 

 

 

 

 :Der Nersessian and Agemian,1993)  منبع:

425) 
 

 

.9تصویر  

در فرهنگ کره  دیوارهای کاذب

 www.amazon.comمنبع:  .جنوبی

 

 

 

 

 Der Nersessian and)  منبع:

Agemian,1993: 425) 
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 پژوهشهای انجام شده در ضرورت خلق دیوارهای کاذب با توجه به بررسی 
 های بصری محیط از طریق ساخت دیوارهای کاذب هماهنگ با محیطکاهش آلودگی .1

ها و خورند که به علت ناهماهنگی به وجود آمده میان آندیوارهایی به چشم می در  بافت فرسوده شهرها گاه

توان با طراحی و خلق می آید،می اند. به نظردیوارهای جدید پیرامونشان سیمای شهر را ناخوشایند ساخته

وجود آورد. تر در محیط به تر و منسجم ها بر روی دیوارهای قدیمی فضایی امروزدیوارهای کاذب و نصب آن

بسته به نوع نیاز و بلکه  البته این بدان منظور نیست که چنین دیوارهایی فقط در بناهای قدیمی کاربرد دارند

توان از این دیوارهای کاذب و طراحی مناسب محیط، معماری حاکم بر دیوارها و فرهنگ مخاطبین دیوار می

 های آن در جهت زیباسازی و ... بهره برد.قابلیت

 

 بدعت و نوآوری در محیط های شهری   .2

شوند، امکان بهره های شهری طراحی میدیوارهای کاذب و غیر وابسته به معماری از آن جهت که برای محیط

هایی با تکنولوژی روز را دارند که خود بستر مناسبی را برای نوآوری و خلق فضاهای گیری از مواد و متریال

 د.سازنفراهم می را جدید در محیط

 

 نیاز به رابطه بهتر میان مخاطب و محیط  .3

شود که به راحتی نیاز به بازسازی محیط گاهی اوقات رابطه میان محیط با مخاطب آنقدر سرد و تکراری می  

تواند این رابطه )رابطه میان مخاطب، محیط و خلق دیوارهای کاذب با طراحی خاص می»شود. احساس می

-دیوارهای اینترکتیو درمحیط به عنوان مثال خلق آورد.تر ساخته و محیطی جذاب و فعال به وجود اثر(را نزدیک

  .(33 ،1395خانی، اله) «های تکنولوژی معاصرگیری از قابلیتهای شهری با بهره

 

 نتیجه
است و ریشه  ، دیواری مستقل از معماری و محیط، در عین حال به لحاظ کیفی وابسته به آن شهری دیوارکاذب 

ها و حتی عشایر مانند زندگی بدوی قبیله مختلف های کهن و بومی مناطقها و فرهنگدر اقلیم را می توان آن

با  هستند.حاصل رشد تکنولوژی و صنعت و ضرورت زندگی شهری  امروز،این دیوارها در زندگی کنونی جست؛ 

عمومی کالن شهرها را که دچار ازدحام و آلودگی  توان محیط و فضایجانمایی درست و خلق دیوارهای کاذب می

تبدیل کرد. این هدف در هر منطقه با بیانی امروزی هایی پویا و زیبا بصری فراوانند از خمودگی و تکرار به محیط

تواند محقق و به و مکان از شهر بر حسب نیاز محیط خارج از دغدغه عدم وجود دیوارمناسب برای بیان ایده می

وارها هماهنگ با ایده منجر شود. واضح است این نوع دی ر کاذب در تناسب با معماری حاکم بر محیط وخلق دیوا

تواند یک دیوارنگاره تلقی و در بسیاری مواقع خود دیوار و نوع طراحی خاص آن میدیگر تنها یک بستر نیستند 

یی، نو بودن و هیجان مستتر در این نوع های دیوار کاذب است. پویاها و قابلیتترین ویژگیشود که یکی از مهم

ها و تکنولوژی روز می های بیانی متریالهای خالقانه هنرمندان با استفاده از قابلیتت گرفته از ایدهأآثار که نش

های این نوع آثار است که ضرورت توجه به آن هم در بخش آموزش و هم در سیستم ترین ویژگیباشد از مهم

 شود. به توسعه توصیه میاجرائی شهرهای رو 
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