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چکیده | هنر باغ ســازی ایرانی، محصولی از فرهنگ و تمدن ایرانیان اســت
که عناصر و اصول آن به اندازۀ کافی شناخته نشــده است. غیر از خیابان اصلی
یــا جوی آب روان، باغ ایرانی از عناصری تشــکیل می شــود که باید هویت و
نقش آن ها در ایجاد مفهوم باغ بازشناســی شــود. دیوار محوطه، که در همۀ
نمونه های اصیل باغ ایرانی تکرار می شــود، از آن دســت عناصری اســت که
میان ساده اندیشــی عملکردی با پیچیدگی فرهنگی نمادین ســرگردان است.
مطالعــۀ دیوار به مثابه یک »پدیدار« تا حدی از اســرار ماهیت و نقش آن در
تولید ســبک باغ ایرانی رمزگشایی می کند. دیوار، عنصری چند مفهومی است
کــه به کارگیری آن برای محصور کردن باغ، فارغ از فواید کارکردی آن، نقش
ارزنده ای در ایجاد معنا و هویت ایرانی باغ دارد؛ چه، باغ ایرانی عرصه ای برای
تأمل در طبیعت و نظر بر آیات هستی است. این عرصه با توجه به خصوصیات
ذهــن مخاطب و ظرفیت های منظــر )و فضا( نیاز به رعایت آداب خاصی دارد

که دیوار از زمرۀ مهم ترین آن هاست.
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مقدمه | مرور تاریخی بــاغ ایرانی، چه نمونه های باقیمانده و 
چه بازتاب آن در هنرهای دیگر از حضور همیشــگی حصار و 
دیــوار محوطۀ باغ حکایت می کند. تکــرار این عنصر در انواع 
باغ ایرانــی، در دوره های مختلف و اقلیم های گوناگون موجب 
می شــود که فرضیۀ »دیوار به مثابۀ عنصر اصیل در باغ سازی 
ایرانی«، مطرح گردد. این مقاله تالش دارد از طریق ارجاع به 
مصداق های فرهنگ و تمدن ایــران و خوانش مجدد مفاهیم 
نهفتــه در دیوار در هر یک از نمونه هــای مطالعه، دامنه ای از 
مفاهیم مرتبط با دیوار در ذهنیت ایرانیان را شناســایی کند و 
سپس با استنباط معیارهای مشترک در آن ها به جایگاه دیوار 

در هنر باغ سازی ایرانی دست یابد. 
نظریــۀ هدایت کنندۀ مطالعه در این پژوهش، چنین اســت : 
دیوار در باغ ایرانی جزء عناصر درجه اول و اصیل باغ است که 

تشکیل مفهوم باغ ایرانی بدون آن ممکن نیست. 

فلسفۀ دیوار
روزی در بازگشت از تپۀ سیلک کاشان و تماشای بقایای شهر 
تاریخی هــزارۀ پنجم پیش از میــالد، در نزدیکی تپه که در 
حاشــیۀ شهر کاشان قرار دارد، باغ هایی نظرم را جلب کرد که 
به صورت منفرد در دشــت و با فواصلی از یکدیگر با دیوارهای 
جســیم محصورشــده بودند )تصویر۱(. برای دانشجویانی که 
همراهی شــان می کردم در خصوص دیــوار باغ قدری صحبت 
کردم. از »رنه پِِشر۱« معمار منظر بلژیکی و تحقیق وی درباره 

باغ های ایران، که در جزوه ای توسط »ایکوموس2« منتشرشده 
بود، نقل کردم که او دو روایت برای وجود دیوار در باغ ایرانی 
را شرح داده بود : نخست، ایجاد امنیت و حفاظت از باغ و دوم، 
 .)Pechère, 1993)حفظ ساکنان باغ و دوری از چشم زخم اغیار
مرحــوم پیرنیا نیــز در کالس های درس به مــا گفته بود که 
حفاظت در برابــر نامالیمات اقلیمی همچون طوفان شــن و 
بادهای گرم، که درختان باغ را می خشکاند، علت اصلی وجود 
دیوار اســت. آن موقع این سؤال پیش نیامده بود که دیوار در 
باغ هایی که در اقلیم مرکزی ایران نیست چه فلسفه ای دارد؟ 
باد و خاک مزاحم که در غرب و شــمال ایران مطرح نیســت. 
نظریۀ حفظ حریم خصوصی و حجاب ساکنان باغ توسط دیوار 
نیز مطرح اســت؛ بسیاری از باغ های ثروتمندان، محل زندگی 
آن ها بوده اســت. اما چرا در باغ هایی که مسکونی نبوده اند نیز 

این سنت به قدرت رواج دارد؟
تقریباً هیچ نمونه باغی را، که از حداقل ســاماندهی و طراحی 
برخوردار باشــد، نمی تــوان یافت که بدون دیوار باشــد. مگر 
باغ هایی که به عنوان قلمستان بوده اند و هیچ اقدام زیباشناسانه 
برای ساماندهی هندسه، محوطه، چشم انداز، منظره پردازی و 

عظمت بخشیدن به آن ها صورت نگرفته باشد. 
تا اینجا چهار دلیل برای دیوار باغ مطرح شــده که هیچ یک از 
آن ها قادر به پوشــش دادن به همۀ نمونه ها نیســت : امنیت، 

اقلیم، دوری از چشم زخم و حفظ حریم خصوصی.
از روی بلنــدی که به باغ ها و زمین های بایر تملک شــده در 

تصویر ۱ : باغ هایی منفرد در حاشیۀ شهر کاشان که با دیوارهایی 
جسیم محصور شده اند. 

عکس : آیدا آل هاشمی، ۱۳۹۱.

ویژه باغ ایــــرانی



زمستان 8۱۳۹۴ شماره ۳۳

دامنۀ تپه می نگریستیم نکته ای به نظر رسید : باغ های کوچک 
و زمین های بایر، همگی با دیوار محصورشــده بودند؛ دیواری 
که به مراتب مهم تر و باشــکوه تر از زمین یا باغ درون آن بود. 
دیواری منظم و به کمال ساخته و پرداخته شده. درعین حال، 
در نمونه های زیادی از آن ها، دروازه، دست دوم، شکسته و بسته 
و فاقد ارزش بود. تنها نماد ورود و خروج بود و قدرت کمی در 
حفاظت و ابقای نقش خود داشت. چرا؟ درحالی که دیوارهای 
طوالنی و گران قیمت سرتاســر محیط زمین را فراگرفته، چرا 
دروازه، در آن حد باشــکوه نیســت؟ درحالی که سنت امروز، 

خالف آن است : دروازه، سردری زیبا و دیوارها ساده است.
همۀ مالکاِن زمین ها و باغ ها، دیواری محکم و گران قیمت برای 
ملک خود ساخته اند؛ درحالی که برخی از آن ها حتی در داخل 
محوطه چیزی ندارد و زمینی بایر است. حتی به نظر می رسد 
قیمت دیوار بیشــتر از زمین باشــد. چرا این حد از اهمیت به 
دیوار؟ این سؤال زمینۀ توجه به نکات بیشتری در مورد دیوار 

را فراهم کرد. 

اسطورۀ دیوار 
واژه دیوار مرکب است از »دیو« و »ار« که پسوند نسبت است 
و به معنای چیزی که به دیو منسوب است استفاده می شود. 

»دیو« از الهه های باستان تمدن ایران و هند است که رب النوع 
عقل و رحمت بوده و به گفتــۀ لغتنامۀ »ال تدوین«، »دیوانا« 

تصویر 2 : کاروانسرای یزدخاست، اثر ژان شاردن، قرن هفدهم میالدی. 
.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:51_Chardin_Izadkhast.jpg : مأخذ

از پروردگاران مشــترک ایــران و هند قدیم بوده اســت. در 
دوره های بعد و عصر اعتقاد به اهورامزدا، دیو به نماد شــیطان 
بدل می شــود و نقش منفی می گیــرد و در واژۀ »دیوانه« به 
معنای کســی که عقل او در تسخیر دیو است به کار می رود. 
در ادبیات فارسی، دیوار و بلندی آن نشان قدرت تلقی شده و 
ضرب المثل »دیوار کوتاه« به معنای ضعف به کار می رود. واژۀ 
چاردیواری بــه معنای خانه نیز به نقش دیوار در پدید آوردن 
مفهوم مه مترین »مکان« زندگی و تعلق انسان اشاره می کند. 
خانه جایی اســت که با چهار دیوار پدید می آید؛ سایر صفات 

خانه نسبت به دیوار در رده های بعد قرار می گیرد.
ارگ ها یا قلعه های قدیمی نیز بیش از هر چیز با دیوار معرفی 
می شــدند )تصویر 2(. انســان هایی که بیــرون ارگ زندگی 
می کردند، با پدیده ای شــگرف روبرو بودند که افراد قدرتمند 
به درون آن رفت وآمد می کردند. درون ارگ دنیای مبهم و پر 
از راز و رمزی بود که با دیواری ســتبر پوشــیده شده و منبع 
قدرت، ثروت و عظمت در درون آن جای داشــت. تالزم دیوار 
با دنیای برتر موجب گردید تا دیوار تدریجاً به نماد شــکوه و 

برتری بدل شود.
شــهرهای ایران تا پیش از اســالم، چنین وضعیتی داشــتند؛ 
طبقات برتر درون کهــن دژ و مردم عامی در پیرامون آن، که 
بعداً »ربض« نامیده شد، سکونت داشتند )منصوری، 8۹ : ۴۹(. 
از اتفاقات نمادین ورود اســالم به ایران، خراب شدن دیوارهای 
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شــهرها و اختالط اجتماعی ساکنان شــهر و حومه بود که به 
دنبال فتوای تساوِی انسان ها توسط اسالم به دست آمد. پیش 
از اســالم، ورود به شهر مخصوص شــهروندان بود و رعایا در 
پشــت دیوارها متوقف می شــدند )هوف، ۱۳6۹(. اینکه دیوار، 
عامل تمیز مردمان دو طرِف آن شــناخته شود نتیجۀ طبیعی 
این نقش آفرینی تاریخی بود. ساکنان بیرون دیوار، مردماِن آن 
طرف را اشخاص قدرتمندی می دیدند که بر جان و مال آن ها 
تسلط دارند. نجیب زادگانی که ساکن »پس« دیوارند و در آنجا 

پرورش یافته اند. 
قدیمی ترین تصاویر شــهر مــادی ایران برای نمایش شــهر 
به عنوان ســند قدرت و افتخار حصار و دیوار شــهر را نمایش 
می دهد)تصویر۳(. این تصویر حاکی از زیبایی شناســی ذهن 
مردمان آن عصر اســت کــه دیوار را به عنــوان نماد و عنصر 

معنابخش و البته پراهمیت نقش می زدند.

دیوار و امنیت
عملکــرد دیوار به عنوان عنصر دفاعی شــاید نخســتین 
علت وجودی آن باشــد. حفاظت در برابر هجوم حیوانات، 
غارت گران و طوفان ها، انســان را به آن سو هدایت می کرد 
که پناهی برای خود تدارک بیند تا به حیات آسوده ادامه 
دهد. این بود کــه دیوار را به مثابۀ پناهگاه، حافظ امنیت، 

مایۀ رحمت و محصوِل عقل، ابداع کرد.
خانه، جایی که انســان در آن ســکنی گزید و آرام یافت، 
با چهار دیوار به وجود می آید و اگر تقســیماتی در درون 
دارد، همه ثانوی اند. آنچه خانه را از عدم به وجود می آورد، 

چهار دیوار آن است که محل امن و آسایش را می سازد.
اینکه رنه پِِشــر در گزارش خود دیوار را مانع حسودان و 
بخیالن و عامل دفع چشــم زخِم آنان دانسته نیز، بر نقش 
حفاظتــی و تأمین دیوار تأکید می کند؛ اینجا اما دفاع در 

برابر هجوِم معنوی و روانی مطرح است. 
یونگ در کتاب »انســان و سمبل هایش«، غار را به عنوان 
یک »کهن الگو۳« معرفی می کند که برای بشــر امروز نیز 
نماد امنیت و حفاظت اســت )یونــگ، ۱۳77(. این نظر 
اگرچه به دلیل وقفه ای که میان زندگی بشــر غارنشــین 
با انســاِن امروز افتاده به سختی قابل باور است، اما پذیرش 
دیوار به عنوان نماد امنیت و امانت ســهل تر اســت؛ زیرا 
همواره دیوار، با انســان هایی که از غار خارج شدند همراه 

بــوده و تا به امروز به همان نحــو عمل می کند و طبیعی 
است که نماد امنیت شناخته شود.

دیوار بزرگ چین، عامل حفظ امنیت مناطق مرکزی چین 
از هجوم مغوالن ساکن در مناطق شمالی بود. دیوار دفاعی 
گرگان، که تاریخ آن به عهد اشــکانیان می رسد، از دریای 
خزر تا کوه های شــمال افغانســتان کشیده شد تا سد راه 
غارت ترکان نواحی آسیای میانه باشد. این نقش تاریخی 
و فراگیر دیوار، تدریجــاً آن را به پدیده ای معادل مفهوم 

امنیت بدل می کرد.

تصویر ۳ : دژ مسکونی مادی.  
مأخذ : سرفراز و فیروزمندی، ۱۳8۱ : 2۴. 
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دیوار و جدایی گزینی 
آزمون تجربی مشهوری برای معرفی نقش ذهنی دیوار به عنوان 
عامــل جدایی گزینی وجود دارد : دو ماهی بزرگ و کوچک را 
در یک آکواریوم که با شیشــه به دو قسمت تقسیم شده قرار 
می دهند، ماهی بزرگ مهاجم اســت و قصــد حمله به ماهی 
کوچک را دارد؛ اما هر بار به دیوار شیشه ای برخورد می کند و 
تدریجــاً یاد می گیرد که میان او و ماهی کوچک دیوار نامرئی 
محافظــی وجــود دارد که قصد او را نــاکام می گذارد. پس از 
برداشــتن شیشــۀ حائل، ماهی بزرگ همچنان در این تصور 
اســت که میان آن دو دیواری حکومت می کند و قصد طبیعی 

خود برای تهاجم را مهار می کند.
تصــور دیوار به عنوان مرز جدایــی و فاصله با دیگران، موضوع 
موردعالقۀ هنرمندان و شعرایی است که به دیوارهای نادیدنی، 

تصویر۴ : شاهزاده همایون بر در قلعۀ همای، دیوان خواجوی کرمانی، 
اثر جنید نگارگر. بغداد، ۱۳۹6م.

.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Junaid_001.jpg: مأخذ

که میان انســان ها فاصله انداخته، اشــاره می کنند و آرزوی 
بشــریت را شــهری بدون دیوار می دانند کــه در آن رابطه ها 
هیچ مانعی نداشــته باشد. شــهر خوب برای آنها شهری است 
که دیواری برای جدایی نداشــته باشــد. زندان، به مثابۀ محل 
مجازات که ابداع انسان بوده، دیواری است که مانع ارتباط های 
روزانه و رفت وآمدهای عادی می شود. در حقیقت، دیوار عامل 
مجازات می شــود. حیوانات نیز برای خود قلمروهایی تعریف 
می کنند که رفتار آن ها درون و بیرون آن متفاوت است. درون 
قلمرو، حیوان تا سرحد جان باختن، از خود، وابستگان و حریِم 
قلمرو دفــاع می کند؛ در بیرون اما، فقــط حالت تهاجم دارد 
که تنهــا در صورت تضمیِن پیروزی )بــرای غذا غالباً( جنگ 

درمی گیرد.
در تعیین قلمرو، اگرچه دیوار فیزیکی ســاخته نمی شــود، اما 
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لبه ای در فضا به کمک بویی که از مایعات و بدن حیوان خارج 
می شود، تعریف می گردد که نوعی دیوار و نماد مالکیت است.

در عرف جامعۀ ایران، محصور کردن، نماد مالکیت اســت که 
در اختالفات حقوقی، مــالک قضاوت قرار می گیرد، حتی اگر 
حصــار یا دیــوار ملک، در حد عالمت هــای جزئی با چوب یا 
ســنگ چین غیرثابت مشخص شده باشــد. تمایل به محصور 
کــردن ملک برای تضمین مالکیت از اینجا ریشــه می گیرد و 
تدریجاً عالوه بر جدایی گزینــی و تعیین قلمرو، دیواری پدید 

می آید که نماد مالکیت است. 

دیوار، نماِد محدودیت 
نقش تاریخی دیوار به عنوان »مرز« دو چیز جداگانه، تدریجاً آن 
را به ابزار و عنصری برای »ایجاد« دو چیز از یک عنصر یکپارچه 
بدل ســاخت. اگر در محدوده ای که زندگی عادی جریان دارد 
دیواری ایجاد شــود، میان آن دو »محدودیتی« ایجاد می شود 
که تدریجاً وحدت شــیء را از میان می برد و به تشکیل دو جزء 

جداگانه می انجامد. 
ایــن خصوصیت موجب گردیده که روشــنفکران به این نقش 
دیوار توجه زیادی کنند. جمال میرصادقی در مجموعه داستان 

تصویر ۵ : کاشی لعاب دار مربوط به دورۀ قاجار 
)۱26۹-۱2۵۹ ه. ش.(

.http://www.kmkg-mrah.be/art-islamic-world : مأخذ
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»دیوار«، آن را به عنوان نماد محدودیت و مقررات دست و پاگیِر 
دوران قبل از مدرن معرفی می کند )بر، ۱۳8۹ : ۵2(. در مینیاتور 
»همای و همایون« )تصویر ۴( نیز دیوار نماد محدودیت وصال 
اســت. در داستان »شیخ صنعان« عطار نیشــابوری نیز، شیخ 
عاشــق دختر مســیحی، او را درون نظرگاه و پنجره ای می یابد 
که دیوار راه دسترسی را محدود ساخته است )عطار نیشابوری، 
۱۳8۳(. دیوار در این داستان، در مقابِل پنجره است. پنجره، نماد 

ارتباط و وصل است و دیوار، نماِد حد و فاصله :
از قضا را بود عالي منظري

بر سر منظر نشسته دختري
...

بر سپهر حسن در برج جمال
آفتابي بود اما بي زوال

در آثار تجسمی هنر ایران، ازجمله فرش، محدود شدن متِن اثر، 
یک اصِل رایج اســت. حاشیۀ دور فرش که مانند قاب، نقش آن 
را در بر می گیرد همچون دیوار باغ، حدی بر گسترۀ نقش فرش 
اســت که به آن وحدت می بخشد و از عوامل اصلی زیبایی فرش 

به شمار می رود )تصویر۵(.
در تاریخ سیاســی جهان، دیــوار برلین و دیوار غــزه، دو دیوار 
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مشهوری هســتند که به عنوان راه حل پایان نزاع انتخاب شدند؛ 
دیوارهایــی برای بیان محدودۀ حاکمیِت هر یک از دو طرف. در 
برلین، تخریب دیوار، نماد وحدت شد و جدایی و تهدیِد قلمرو یک 
ملت پایان یافت. دیوار غزه، نماد ستم اسرائیل است به ساکنان 
تاریخی فلسطین؛ بدان طریق که برای مردمی که از دیرباز در آن 
سرزمین می زیستند، محدودیِت آمدوشد به نقاطی از وطن خود 
را ایجاد می کند. تخریب آن دیوار، آرماِن آزادگان است که پایان 

محدودیت رفت وآمد در قلمرو تاریخی فلسطین است.
دیوار به مثابۀ مقصد

در ســنت رسول اکرم)ص(، پس از ساخت نخستین مسجد، به 
هنگام نماز، ایشــان رو به دیواری در سمت قبله می ایستادند و 
عبادت می کردند. صف های منظم جماعت نیز پشت سر ایشان 

تصویر 6  :  حجاری بر روی دیوار طاق بستان. 
مأخذ: جوادی و آورزمانی، در دست انتشار.

رو بــه همان دیوار نماز می گزاردند. در مســجد نبوی، محراب 
وجود نداشت و ســمت قبله با دیوار مشخص می شد. محراب، 

افزودۀ امویان به مساجد اسالمی بود )سجادی، ۱۳7۵(.
دیوار در سنت عبادت پیامبر اسالم )ص(، وسیلۀ توجه به سوی 
قبله بود. در دنیای امروز، »دیوار سبز« یا »دیوار زنده«، گونه ای 
از توجه به طبیعت است که در آن دیوار موضوعیت پیدا می کند. 
در دیوار سبز، که با نمای سبز تفاوت دارد، همۀ دیوار جای رشد 
است، درحالی که در نمای سبز پایین دیوار جای سبزینه و رشد 

است.
از دوران باســتان، دیوار به عنوان رسانه شناخته می شده است. 
حجاری کتیبه های باستانی حاوی نوشته ها و تصاویر اسطوره ای 
و حماســی بر دیوارۀ کوه ها و در مناطقی که جایگاه مهمی نزد 

ویژه باغ ایــــرانی
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بر، محمدحسین. )۱۳8۹(. پایان عکس شروع. مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی.  ⚫
.۵۳-۵2 : )۹۳( 2۳

پیرنیا، محمد کریم. )۱۳8۱(. شــیوه های معماری ایران. تدوین غالمحســین  ⚫
معماریان. تهران : نشر هنر اسالمی.

جوادی، شهره و آورزمانی، فریدون. )در دست انتشار(. بازآفرینی رنگین سنگ  ⚫
نگاره های ساسانی، طاق بستان. تهران : پژوهشکده نظر. 

ســرفراز، علی اکبر، و فیروزمندی، بهمن. )۱۳8۱(. باستانشناسی و هنر دوران  ⚫
تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی. تدوین حسین محسنی و محمد جعفر 

سروقدی. تهران : انتشارات عفاف.
ســجادی، علی. )۱۳7۵(. سیر تحول محراب در معماري اسالمي ایران از آغاز  ⚫

تا حمله مغول. تهران : سازمان میراث فرهنگي کشور.

عطار نیشــابوری، فریدالدین محمد. )۱۳8۳(. منطق الطیر. مقدمه، تصحیح و  ⚫
تعلیقات، محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران : انتشارات سخن.

منصوری، سید امیر. )۱۳8۹(. دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی : قبل و  ⚫
بعد از اسالم، فصلنامۀ باغ نظر. ۴ )7( : 60-۵0.

هوف، دیتریش. )۱۳6۹(. شهرهای ساسانی، در نظری اجمالی بر شهرنشینی و  ⚫
شهرسازی در ایران. ترجمه رحیم صراف. تهران : جهاد دانشگاهی.

یونگ، کارل گوستاو. )۱۳77(. انسان و سمبل هایش. ترجمه محمود سلطانیه.  ⚫
تهران : نشر جامی.

مردم داشــته، دیوار را به عنوان مقصد توجه مطرح می ســازد 
)تصویر6(. این روند در دنیای امروز با نقاشی بر دیوارها به عنوان 
تزئین خیابان و شهر ادامه یافته است. دیوارهای شهر، پناهگاه 
مردم و رسانه ای برای بیان خواست های آن ها هستند تا بر آن ها 
شعار بنویسند و مطالباتشان را مطرح کنند. این روند در دوران 
انقالب شــدت می گیرد و شعارنویســی بر دیوار نوعی حرکت 

جمع بنــدی | مراجعه به فرهنگ و تمــدن ایرانیان از دیرباز تا 
امروز نشان می دهد دیوار همواره در ذهن آن ها از اهمیت خاصی 
برخوردار بوده که در طول تاریخ بر معناهای آن افزوده شده است. 
دیوار، اگر در ابتدا عنصری دفاعی و امنیتی به شــمار می رفت، 
تدریجاً و در طول تاریخ، نقشــه ای جدیدی پذیرفت و به نمادی 
بدل شــد که همزمان حامل معناهای مختلف بود : محدودیت، 
قدرت، تقدس، امنیــت، جدایی، حفاظت، مرز، مکنت، رحمت، 

عقل، شیطان و ...

چنین ظرفیت معنایی بود که در باغ ایرانی، دیوار را به یک عنصر 
اصیل و همیشــگی تبدیل کرد و تدریجاً بــه یکی از ارکان باغ 
بدل شد. باغ، درون دیوار جاری می شد که نماد تقدس، بزرگی، 
راز آمیــزی و دنیای برتر بود کــه در درون آن جای می گرفت 
و دیوار، همچون نگاهبانی اســتوار بر مدار آن استقرار می یافت. 
عملکردهای دیوار، همچون امنیت و حفاظت اقلیمی نیز در طول 
ایــن نقش ذهنی دیوار جریان می یافت و این گونه دیوار به رکن 

باغ ایرانی بدل شد.
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انقالبی شناخته می شود.
اخیراً با طرح موضوع دیوار مهربانی، دیوار دوباره در کانون توجه 
روابط اجتماعی و هم یاری مردم قرار می گیرد. دیوار جایی برای 
مبادلۀ کاالهای غیرضروری و عرضۀ آن ها به نیازمندان می شود. 
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