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نقاشی دیواری، نمونه موردی: تهران*

حسن سجادزاده**- مهرداد کریمی مشاور***- سلمان وحدت****

چکیده
ارتباط،  امر  از عوامل بصری در محیط های شهری امکانات مختلفی  را برای تسهیل در  گرافیک محیطی به عنوان یکی 
ادراک محیط و همچنین ایجاد هویت بصری به کار می گیرد؛ برای ارتقای کیفیات بصری و افزایش غنای حسی دیداری 
 در فضاهای شهری  از نمودهای بصری همچون نقاشی دیواری که یکی از شاخه های اصلی گرافیگ  محیطی و از مؤلفه های 
بصری شهر است، بهره می گیرد. لذا هدف از این پژوهش اولویت سنجی شاخص های گرافیک محیطی )نقاشی دیواری( 
توسط متخصصین و ارزیابی و رتبه بندی نقاشی های دیواری تهران در دو فضای میدان و خیابان بر اساس دیدگاه های 
شهروندان با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه )ANP( است. در این روش نقاشی های  دیواری تهران در سه خوشه 
)معیار( و بیست شاخص با استفاده از نرم افزار سوپردیسیژن1 تولید شد و نتایج بررسی های میدانی در نرم افزار مذکور 
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد درخوشه موقعیت استقرار، شاخص مکان یابی مناسب 
اثر در خوشه ساختار بصری، شاخص ترکیب رنگی مناسب و در خوشه معماری بنا و محیط پیرامون، شاخص تناسب 
موضوع و محتوای اثر با محیط، بیشترین امتیاز را نسبت به سایر شاخص های گروه خود از دیدگاه متخصصین داشته اند. 
براساس نتایج تحلیلی مشاهده می شود بین نقاشی های دیواری که در خیابان و میدان واقع شده تفاوت هایی وجود دارد؛ 
در فضاهای مکث )میدان( میزان خوانش مخاطبان )عابرین پیاده( از جزئیات و تناسبات اجزاء ترکیبات رنگی و موضوع آثار 
نسبت به فضاهای تردد )خیابان( بیشتر است و مردم سریع تر پیام های بصری و محتوای دیوارنگاری ها را دریافت می کنند. 
نقاشی های دیواری که با توجه به معماری بنا، فرم و شکل زمینه اجرا شده و در چند سطح و در راستای غیر ممتد قرار 
گرفته اند موجب پویایی و تنوع بصری در محیط شده و نظر بیشتر مخاطبان را نسبت به سایر آثار به خود جذب کرده اند.

واژگان کلیدی: گرافیک محیطی، نقاشی دیواری، خوانش بصری، فضاهای شهری، تهران. 
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موردی: همدان« به راهنمایی دکتر حسن سجادزاده و مشاوره دکتر مهرداد کریمی مشاور است.
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مقدمه
یکی از مهم ترین نیازهای انسان که باید در بستر زندگی شهری به آن پاسخ گفته شود، نیاز به زیست اجتماعی است. 
شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب قادرند تا با وسعت بخشیدن به تجربه زیباشناختی شهروندان، موجبات ارتقاء 
تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند )Gospodini, 2002, pp. 59-73(. در این بین 
محیط بصری شهرها از طریق نظام پیچیده ای از نشانه ها، ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع خویش را به 
منصه ظهور می رسانند. در فرآیند تعامل میان انسان و شهر، محیط بصری به مثابه فصل مشترک این دو، زمینه ادراک، 
شناخت و ارزیابی محیطی شهروندان و بازدیدکنندگان را فراهم می آورد )Golkar, 2008, p. 95(. اصلی ترین دریافت های 
انسان از محیط پیرامونش وابسته به ادراک بصری است و همواره تحت تأثیر محیط و عوامل تصویری آن قرار می گیرد. 
ارتقاء  زیرا در  فراهم می کنند،  انسان  برای  را  پیرامون  با محیط  ارتباط  برقراری  امکان  راستا داده های تصویری  این  در 
خوانش فضاهای شهری و  ادراک بصری محیط نقش مؤثری دارند )Roshvand, 2012, p. 69(. در صورت عدم توجه به 
اصول بصری، آثار گرافیکی و نمودهای تصویری در فضاهای شهری، هرج و مرج و آلودگی بصری در محیط های شهری 
ایجاد خواهد شد و این ناهماهنگی های بصری در تشدید ناآرامی های روانی که در طول روز در افراد ایجاد شده، مؤثر 
خواهند بود. از این رو، یکی از مواردی که می تواند به سازماندهی نظام تصویری، ارتقای کیفیات بصری و افزایش غنای 
حسی- دیداری فضاهای شهری کمک کرده و جلوه ویژه ای به آن بخشد، گرافیک محیطی است. گرافیک محیطی به عنوان 
رویکرد بصری در محیط های شهری عوامل و امکانات متنوعی را جهت ادراک محیط و ایجاد هویت بصری به کار گرفته و 
آرامش بصری و ذهنی مخاطبان خود را تأمین می نماید. یکی از این عوامل گرافیک محیطی، نقاشی دیواری است. نقاشی 
دیواری به عنوان جزئی از عرصه های اصلی عملکرد گرافیک شهری نقش مهمی در زیباسازی و ارتقاء کیفی محیط های 
شهری داشته و در واقع اثری هنری است که در گستره یک بوم عمومی شکل می گیرد و در پیامدهای بازتاب بصری خود 
مخاطبان گوناگونی را به خود جذب می کند. مکان این اثر هنری یا به تعبیری همان بوم عمومی در فضای شهری است 

.)AndhraYuich, 2001, p. 25(
دیوارنگاری یک هنری عمومی است که با گروه عظیم مخاطبان در محیط های شهری در ارتباط است. از این رو، بررسی 
و تحلیل نقاشی های دیواری توسط مخاطبان می تواند در ارتقای کیفی و کمی فضاهای شهری و نقاشی های دیواری مؤثر 
باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی کیفی و رتبه بندی نقاشی های دیواری اجرا شده در محیط های شهری توسط شهروندان 
و اولویت سنجی شاخص های ارزیابی آثار بر پایه دیدگاه متخصصین با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه )ANP(2 و 
نرم افزار سوپردسیژن2 است. طبق این روش، در مرحله اول ابتدا مؤلفه ها و معیارهای ارزیابی نقاشی های دیواری با استفاده 
از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استخراج و سپس با توجه به ویژگی های روش ANP داده ها و اطالعات اولیه طبقه بندی و 
به تبع آن مدل مفهومی ANP تهیه شد. مدل ANP مبتنی برمؤلفه ها و شاخص های ارزیابی نقاشی های دیواری تهران، 
شامل سه خوشه )معیار/گروه( و 20 گزینه )شاخص/ زیرگروه( با استفاده از نرم افزار سوپردیسیژن تولید شد. در مرحله 
دوم، وزن شاخص ها و معیارهای ارزیابی براساس دامنه عددی )1 تا 9( با استفاده از نتایج پرسش نامه شهروندان مشخص 
شد. سپس نتایج بررسی های میدانی و پرسش نامه های تکمیلی توسط شهروندان و متخصصین در نرم افزار فوق مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفت. خروجی های مدل به شیوه های مختلف متنی و نمودارهای متنوع و قابل تأمل برای معیارها وگزینه ها 

قابل ارائه است. لذا در این پژوهش برای پاسخگویی به دو سؤال این تحقیق با عنوان:
1- اولویت شاخص ها و معیارهای مؤثر بر نقاشی های دیواری براساس دیدگاه متخصصین چگونه است؟

و  شهروندان  دیدگاه  طبق  تحقیق  در  شده  ذکر  شاخص های  براساس  تهران  دیواری  نقاشی های  ترتیب  و  اولویت   -2
مخاطبان آثار به چه ترتیبی است؟

 ANP تنها برخی از خروجی های نرم افزار در بخش یافته های تحقیق آورده شده است. با تحلیل یافته ها و خروجی های مدل
و نرم افزار سوپردیسیژن می توان فرضیه زیر را مورد بررسی قرار داد:

باتوجه به دو فضای عمده شهری میدان و خیابان به نظر می رسد که میزان خوانش شهروندان از شاخص نقاشی های دیواری 
اجرا شده در دو فضای میدان )فضای مکث( و خیابان )فضای تردد( از لحاظ ادراک ساختار بصری- بیانی و موضوعی- 

مفهومی آثار، نسبت به هم متفاوت باشد.

1. روش پژوهش
بر اساس اهداف تحقیق کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها روش تحقیق  این پژوهش  به کار رفته در  روش 
تحلیلی_ توصیفی و مقایسه تطبیقی بوده که با استفاده از ابزار پرسش نامه و تحقیقات میدانی صورت گرفته است. با توجه 

به اهداف تحقیق مطالعه شامل سه بخش اصلی به شرح ذیل است:
1. معرفی شاخص ها و معیارهای ارزیابی نقاشی های دیواری )این بخش از مطالعه به بررسی مبانی نظری مرتبط با نقاشی 

دیواری می پردازد که با استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است(.
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2. وزن دهی به معیارها و شاخص های ارزیابی مدل ANP )وزن دهی به معیارها و شاخص های مدل ANP براساس 
خروجی داده ها و اطالعات به دست آمده از عملیات پیمایشی در سطح شهر تهران انجام شده و مبتنی بر طیف وزنی مدل 
ANP است که دامنه عددی از1 تا 9 را شامل می شود و براساس نتایج پرسش نامه یعنی دیدگاه شهروندان و اولویت بندی 

خبرگان در این حوزه و همچنین مطالعات میدانی و پیمایشی در سطح شهر صورت گرفته است(.
3. تحلیل شاخص ها و معیارهای ارزیابی مدل ANP )تحلیل نتایج نهایی توسط نرم افزار سوپردیسیژن براساس معیارها، 

شاخص ها و گزینه ها انجام شده است(.

2. پیشینه پژوهش
در طی سال های اخیر، پژوهش ها و مطالعات قابل توجهی در ارتباط با نقاشی دیواری صورت گرفته که از آن جمله می توان 
 )Gerry, 2007( و »گرافیتي به مثابه انقالب نشانه ها« اثر )Volt, 1989( به کتب »مواد و تکنیک های نقاشی دیواری« اثر
اشاره کرد. )Haworth et al., 2013( در مطالعه ای تحت عنوان »تحلیل فضا– زمانی وقوع گرافیتی در محیط داخلی شهرها« 
به تحلیل مکان های نقاشی دیواری و ارتباط آن با منظر شهری پرداخته است )Rusu & Victor, 2011(در پژوهشی به نام 
»پیام دیواری برای نسل های آینده«  از نقاشی دیواری برای توسعه مهارت های کار گروهی بین دانش آموزان استفاده کرده 
است. )Meiboudi et al., 2011( در مقاله »افزایش آگاهی کودکان از محیط مهد کودک، در شهرستان مشهد با استفاده 
از نقاشی دیواری« رابطه بین محیط زیست و نقاشی دیواری را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که محتوای 
نقاشی دیواری با مفاهیم زیست محیطی در ارتباط است. در زمینه مقاله های داخلی می توان به دو مقاله از محسن علوی 
نژاد با نام »بررسی مفهوم دیوارنگاری در منابع اسالمی« و »مطالعات تطبیقی در کاربرد دو اصطالح تزیینات معماری و 
دیوارنگاری در منابع هنر اسالمی« و همچنین مقاالت کفشچیان مقدم مانند: »چگونه یک نقاشی دیواری را سامان دهی 
کنیم«، »بررسی ویژگی های نقاشی دیواری« اشاره کرد. در ارتباط با موضوع این تحقیق پژوهش های معدودی وجود دارد 
و تنها چند مورد، ازجمله 2 مقاله "کفشچیان مقدم" باعنوان »بررسی دیوارنگاری معاصر تهران، قبل و بعد از انقالب« 
و »ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب« اشاره کرد. در این مقاله ها، نقاشی های دیواری معاصر تهران از 
دیدگاه دو گروه، مخاطب عام و خاص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مقاله ها، ضعف دیوارنگاری های تهران در 
تناسب با محیط، معماری بنا و مخاطب را نشان می دهد. در مقاله ای باعنوان »تبیین اصول و توسعه نقاشی های دیواری 
تبریز« دیوارنگاری های تبریز براساس اصول هنری و زیبایی شناسی از دیدگاه مخاطبان عام مورد بررسی قرار گرفته و 

نتایج به صورت راهکارهایی در جهت ارتقاء سطح کیفی نقاشی های دیواری ارائه شده است. 

3. مفهوم گرافیک محیطی )زبان بصری شهر(
گرافیک شهری بخشی از هنر سازماندهی فضای شهری است که با رشته های مختلف علمی و هنری از جمله برنامه ریزی 
شهری، معماری، منظرسازی، گرافیک، مهندسی برق، مهندسی ترافیک، حمل ونقل، روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد 
سروکار داشته و در حین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط برقرار می کند )Sadr Mohamadi, 2008, p. 15(. در واقع 
گرافیک محیطی به عنوان یک هنر میان رشته ای، آینه گسترده ای از فرهنگ رایج یک شهر و در ابعاد گسترده تر یک 
کشور است و تمامی نقاط ضعف و قوت آن فرهنگ را نشان می دهد )Ghaffari namin, 2011, p. 34(. نقش اصلی گرافیک 
محیطی در ارتباط با مخاطب می تواند به تصویر و تجسم در آوردن مفاهیم عمومی و اختصاصی موضوعات مختلف در 
محیط های گوناگون، به منظور انتقال سریع، صریح و تصحیح این مفاهیم به مخاطب با رعایت اصول زیباشناختی که در 
هنرگرافیک مطرح است؛ باشد. به گونه ای که بتواند رفتار مطلوب را در او به وجود آورد. ابعاد گرافیک شهری باتوجه به 
تقسیم بندی هارولد منک" شامل 6 جنبه: 1- اطالع رسانی و یا تأکید و هشدار نسبت به موضوعی خاص 2- فرهنگی مانند 
تبلیغات شهری نظیر تئاتر، سینما و غیره 3- آموزشی 4- تبلیغاتی 5- اجتماعی مانند تبلیغات علیه سیگار در سطح شهر 
6- بصری، زیبایی، هنری و زیباسازی محیط می شود )Mahnke, 2006, p. 104( که مهم ترین عرصه های عملکری آن در 
منظر فضاهای شهری می تواند شامل عناصری همچون، نقاشی دیواری، رنگ و کلیه نمودهای بصری در شهر باشد )شکل 

.)1
شکل 1: عوامل وعناصرگرافیک شهری  

 )Gehl, 1996, p. 74(
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4. مفهوم نقاشی دیواری  و عوامل مؤثر در خوانش آن
نقاشی دیواری در حیطه عملکرد خود در برگیرنده و بیان کننده تعاریف عمیق و کارشناسانه تری است که بر جایگاه و 
نقاشی چنین  این نوع  بریتانیکا در خصوص ویژگی های  موقعیت حقیقی خود در فضا داللت می کند. در دایره المعارف 
بیان شده است: »نوعی از نقاشی است که برای تزئینات روی دیوارها و سقف بنا به کار می رود و عناصر اثر دیواری، اغلب 
فرم هایی هستند که با معماری، هماهنگی و پیوستگی داشته، رنگ در آن ها به طور خاص، مانند موضوع، ارتباط پنهانی و 
حسی با تناسبات معماری دارد و ویژگی عمده آن نیز غیر از ارتباط تنگاتنگ با معماری، ارتباط وسیع و همگانی آن است« 
)Alavinejad, 2008, p. 20(. به نظر "جنسن" نقاشی دیواری شامل هر نقشی است که بر دیوار ترسیم شود و این تعریف 
دامنه نقوش برجسته و نیم برجسته را هم در بر می گیرد )Jonson, 1979, p. 171(. "کفشچیان مقدم" نقاشی دیواری 
 Mozafarikhah( را از گرایش های هنری که حیطه اجرایی گسترده و چند وجهی در تعریف و اجرا دارد معرفی می کند
Kafshchian Moghadam, 2012, p. 85 &(. بنابه تعریف پاکباز، نقاشی دیواری یا دیوارنگاره، نقاشی برای آرایش دیوار 
است که به دو طریق اجرا شود: مستقیم بر سطح دیوار )مثل فرسکو( یا روی تخته یا بوم، به منظور نصب دائم بر دیوار 
)Pakbaz, 2004, p. 585(. از نظر "اووی" نقاشی دیواری فرم هنری دو بعدی است که روی دیواری خاص به نمایش در 
می آید و غالباً نقاشی شده یا با موزائیک کار می شود و جزء جدایی ناپذیر از دیوار است )McEvoy, 2012, p. 15(. "گومز" 
نقاشی دیواری را از ویژگی های برجسته مناظر شهری تعریف کرده و بیان می دارد که فرهنگ نقاشی دیواری نقش مهمی 
در هویت محیط شهری بازی می کند )Gomez, 1993, p. 633(. براساس تعاریف ذکر شده می توان چنین تحلیل کرد 
که نقاشی دیواری هنری چند وجهی است که سعی در ارتقای کیفیات بصری فضاهای شهری و انتقال مفاهیم فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی جامعه بر روی جداره های شهر با رعایت اصول زیباشناختی مکان مورد اجرا دارد. نقاشی دیواری به طور 

کلی اهداف زیر را دنبال می کند:
الف- زیباسازی: هنجارسازی تصویری محیط و فعال کردن سطوح ماندگار با قابلیت های دیوارنگاری. 

ب- بیان احساسات: نیاز و گرایش مخاطب و هنرمند به آثار دیوارنگاری در محیط و توجه به احساسات مخاطبین در آثار 
مربوطه. 

 Alavinejad, 2008, pp.( ج- بیان اعتقادات: مفاهیم و مضامین مذهبی، سیاسی، اعتقادی و فرهنگی در آثار دیوارنگاری
.)18-23

در دنیای معاصر دیوارنگاری به عنوان یکی از مظاهر هنر شهری و مردمی جلوه گر شده است. هر چند کاربرد نقوش و 
رنگ ها و عناصر تزئینی برای زینت بخشیدن به معماری از دوران کهن متداول بوده است؛ لیکن با تغییرات ساختارهای 
 Kafshchian Moghadam,( شهری معاصر و مفاهیم جدید شهرنشینی هنر دیوارنگاری نیز دست خوش تغییر شده است
برای  آشفتگی هایش  تمام  با  فضای شهر  تنها  نه  که سبب می شود  است  هنری  دیواری  نقاشی  امروزه   .)2010, p. 104
 .)Mohamad beygi, 2009, p. 73( رهگذران لطیف تر شود؛ بلکه عرصه بسیار مناسبی برای ورود هنر به شهر نیز است
فضاهای زیبا و باشکوهی که به وجود می آورد، می تواند با هنر معماری تلفیق شود و همچنین این توان و اهمیت را در 
خود دارد که مایه های فرهنگ و قومی را در هم آمیخته و به آن ارزش واالیی بخشد. وابستگی نقاشی دیواری با محیط، 
معماری و مخاطب ویژگی های منحصربه فردی را برای این شاخه هنری شکل داده است تا بتواند در پاسخ به نیازهای 
دیداری محیط، چون زیباسازی، به شکلی مطلوب برآید )Mozafarikhah & Kafshchian Moghadam, 2012, p. 85(. در 
ارتباط میان محیط و نقاشی دیواری»هنرمند فرانسوی "روبرت" از نقاشی دیواری چنین تعریفی می کند: هر نوع نقاشی 
که مستقیم بر روی دیوار ترسیم شود و تفاوت عمده این گونه نقاشی با نقاشی سه پایه، در آن است که نقاشی دیواری در 
تناسب با معماری و محیط اطراف خود ربط و تناسب پیدا می کند« )Karamati, 1991, p. 261(. چنان که در این تعریف 
بیان شد، نقاشی دیواری برخالف نقاشی سه پایه ای در ارتباط با محیط اطراف و معماری حاکم بر مکان شکل می گیرد و 
به عبارتی این تأثیر محیط و معماری حاکم بر فضاست که موضوع و طرح نقاشی دیواری را مشخص می کند. در بهره برداری 
از دانش الزمه و درک چگونگی بهره گیری از کیفیات بصری محیط، می توان از یک سو به اهداف زیبایی شناختی، تزئینی 
و کاربردی این هنر چند بعدی دست یافت و از سوی دیگر در تعامل فعال با مخاطب؛ اثر و مخاطب را در فضایی واحد و 
هارمونیک قرارداد تا با زیبا ساختن محیط بصری، فضایی دلنشین برای مخاطب ایجاد نموده و او را در مقابل اثری قرار 
 Kafshchian( داد تا با انتخاب موقعیت مکانی و زمانی و وضعیت زاویه دید خود، در معنا بخشیدن به اثر شرکت کند
Moghadam, 2005, p. 44(. در اثر دیواری، هنرمند تالش می کند با به خدمت گرفتن قابلیت های تجسمی در برگیرنده اثر 
)مکان و زمان( فضایی تازه ایجاد کند که مخاطب در مقابل آن صرفاً نقشی منفعل نداشته باشد. بنابراین اثر دیواری باید 
در محل مناسبی از ساختمان اجرا شود تا وحدت دیوارها و کل ساختمان را از بین نبرد، همچنین بتواند با مخاطب خود 

.)Kafshchian Moghadam, 2005, p. 44( به لحاظ بصری و مفهومی ارتباطی فعال برقرارکند
در این تحقیق بنابر مطالعات مبانی نظری پژوهش و همچنین باتوجه به سه عامل عمده، معماری، محیط و مخاطب که 

ارتباط مستقیمی با نقاشی های دیواری دارند، نمودار زیر ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد )شکل 2(. 
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شکل 2: چارچوب مفهومی خوانش بصری نقاشی دیواری

5. تحلیل چارچوب  مفهومی نقاشی دیواری
در جهت نیل به اهداف تحقیق و رسیدن به شاخص هایی جهت ارزیابی نقاشی های دیواری تهران از منظر شهروندان و 
مخاطبان آثار، هر یک از مؤلفه های نقاشی دیواری ذکر شده در شکل 2 به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار 

می گیرد: 

1-5-شاخص های ارزیابی مؤلفه معماری بنا و محیط 
در نقاشی دیواری پس از بررسی های ساختاری و فرهنگ حاکم بر محیط آن ایده های مفهومی و موضوعی شکل می گیرند 
که عالوه بر هماهنگی ظاهری با محیط پیرامون دیوار، با فرهنگ عام و خاصی که در ارتباط مستقیم با آن است متناسب 
و هماهنگ است )Kafshchian Moghadam, 2003, p. 69(. اهمیت این موضوع، یعنی هماهنگی و ارتباط اثر با مخاطب 
و محیط پیرامون، چنان است که مخاطب در مقابل اثر نقش منفعل نداشته باشد، بلکه با انتخاب زمان و مکان و شناخت 
تغییر کمی و کیفی موقعیت خود نسبت به اثر در معنا بخشیدن به آن نقش داشته باشد و بتواند در هر بار جابجایی خود 
نسبت به اثر ترکیبی تازه و نو را شاهد باشد )Kafshchian Moghadam, 2003, p. 69(. همچنین نقاشی دیواری هیچ گاه 
به معنای چیزی نیست که به دیوارها اضافه شود؛ بلکه چیزی است که در ماهیت ساختمان ادغام می شود و با معماری 
کل ساختمان، کل واحدی را تشکیل دهد و در واقع باید مکمل معماری باشد و طبق اصول منطقی، در جاهای مناسبی 
اطراف خود خلق  با معماری و فضای  تناسب  نقاشی دیواری در   .)Sike, 1982, p. 85( اجرا شود  از معماری ساختمان 
 Kafshchian( می شود و گویای هنر محیطی است که قابلیت های محیط را به فعلیت می رساند تا یک اثر ممتاز خلق شود
Moghadam, 2010, p. 109(. یکی از عناصر مهم نقاشی دیواری ارتباط آن با معماری است، انتخاب دیوار به عنوان بستر 
نمایش باید از یک سو با عوامل بصری و معنایی در معماری مانند ساختار زیباشناختی، اندازه، رنگ و فرم به عنوان مشخصه 
 Dosti,( خود را هماهنگ نماید )تأثیرگذار نقاشی و از سوی دیگر با ساختار روان شناختی مخاطب )دریافت کننده اثر
p. 68 ,2008(. از جمله ویژگی های مهم نقاشی های دیواری می توان به ارتباط تنگاتنگ با معماری، همگانی بودن، تناسب 
با معماری و فضای اطراف، وحدت با دیوارها و کل ساختمان، مکمل بودن با معماری، ادغام شدن در ماهیت ساختمان، 
پایداری، دوام و عدم تعلق به یک زمان خاص اشاره کرد و باید در قالب از پیش تعیین شده فضاهای شهری اجرا شود و 
بر دیواری کشیده شود که خود این دیوار بخشی از یک فضای شهری است که می تواند حس زیبایی را به شهروندان القاء 

.)Mohamad beygi, 2009, p. 71( کند

2-5- شاخص های ارزیابی و مؤلفه موقعیت استقرار
مشاهده  برای  تردد  فضاهای  در  مخاطب  فرصت  زیرا  است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  دیوارنگاره  هر  استقرار  موقعیت 
 Haghighat bin,( دیوارنگاره کوتاه است و در فضاهای انتظار از فرصت بیشتری برای مشاهده دیوارنگاره برخوردار است
p. 120 ,2003(. در فضاهای پرتردد مثل خیابان و میدان بهتر است نقاشی های دیواری که دارای بیانی گویا هستند و 
به سرعت محتوای درونی خود را بازگو می کنند نصب شود. نحوه دیدن و مکانیزم کارچشم، نقش مهمی در چگونگی 
مناسب،  دیداری  و  بصری  ادراک  برای  لذا   .)Hedman & Yazoski, 1991, p. 70( دارد  پیرامون  از محیط  مردم  تجربه 
نقاشی دیواری باید در یک دید مستقیم قرار گیرد تا راحت تر دیده شود )Nikanpor, 2009, p. 77(. یک نقاشی دیواری 
در هر یک از سه میدان )دید3، خوانش4، تمیز5( به شکلی متفاوت با محیط و مخاطب ارتباط برقرار می کند و هویت 
مفهومی خود را متناسب با هر یک به ظهور می رساند، چنان که در بین ویژگی های یک دیوارنگاره موفق ارتباط با محیط و 
مخاطب، ضرورت بررسی دقیق میدان دید و خوانش اهمیت به سزایی دارد تا اثر ترسیم شده بر دیوار بتواند هویت بصری 
و مفهومی خود را در وضعیت و موقعیت ثابت یا متحرک قابل درک سازد، توجه به این مسأله می تواند در نوع ارائه طرح 
 Mozafarikhah & Kafshchian Moghadam, 2012, p.( مدنظر و کیفیات بصری و بیانی اثر تأثیر زیادی داشته باشد
93(. لکه های رنگی، شکل ها و جزئیات به کار رفته در نقاشی های دیواری، متناسب با میدان دید، زاویه دید و فاصله چشم 
ناظر عابر پیاده و سواره با نقاشی دیواری، متناسب و هماهنگ باشد، تا مفهوم اجزاء به کار رفته در نقاشی های دیواری 
برای مخاطب مشخص و اثر خوانایی و ادراک بصری مطلوب توسط ناظر داشته و همچنین فاصله یک دیوارنگاره نسبت 
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به ناظر آن به دلیل این که چگونگی شرایط دیده شدن تابلو را فراهم می کند و در اجرای نقاشی دیواری حائز اهمیت قرار 
.)Haghighat bin, 2013, p. 120( دارد

3-5- شاخص های ارزیابی مؤلفه ساختار بصری
 اصلی ترین کاربرد دیوارنگاری شهری، زیباسازی محیط، اطالع رسانی و آرام سازی محیط شهری بوده و جهت رسیدن 
 Kafshchian( بهره می گیرد )به این هدف از کارکرد زیباشناسی )مواد، مصالح، عناصربصری، رنگ، شکل و اندازه و غیره
Moghadam, 2012, p. 95(. از این رو، هنرمند دیوارنگاره برای خلق اثری با بیان نوع و ساختار بصری مطلوب می تواند 
از عناصر زیبایی بخش همچون تکنیک مناسب، ترکیب رنگی، نورپردازی و غیره بهره ببرد. وحدت و یکپارچگی اجزاء 
تشکیل دهنده دیوارنگاره و نحوه سازمان دهی اجزاء اثر در ارتباط با مدت زمان رؤیت اثر از سوی مخاطب، نقش مهمی در 
استفاده از تکنیک و قالب هنری مناسب از سوی هنرمند در ساختار بصری و کمپوزیسیون اثر دارد. رنگ و بافت در تعیین 
هویت یک دیوارنگاره نقش به سزایی دارند. هرچند که پیام یک اثر دیواری در درجه اول با خطوط، اشکال و طرح هایی 
که در کنار هم نقش می بندد، بیان می شود اما رنگ و بافت در سرعت بیان پیام مؤثر خواهند بود. هرچه رنگ و بافت های 
 Haghighat( گوناگون در کنار یکدیگر به طور مطلوب قرار گیرند و با موضوع هماهنگ باشند، بیان آن اثر شیواتر خواهد بود
bin, 2013, p. 121(. اندازه و مقیاس المان هایی که در فضاهای شهری قرار دارد، از جهت تناسب و هماهنگی با محیطی 
.)Haghighat bin, 2013, p. 120( و میزانی که توسط مخاطب دیده می شوند، در نقاشی های دیواری حائز اهمیت هستند

6. معیارها و شاخص های ارزیابی نقاشی های دیواری
در این پژوهش براساس اهداف و مصداق های تحقیق و برای رسیدن به نتیجه مطلوب، شاخص ها و معیارهایی که بیشترین 
ارتباط با مخاطب و حس زیبایی شناسی بصری و عینی شهروندان داشته اند، طبق نمودار زیر معرفی و در ارتباط با 

گزینه ها از دیدگاه مخاطبان آثار مورد ارزیابی قرار گرفته می شود )شکل 3(.

شکل 3: مؤلفه ها و شاخص ارزیابی نقاشی های دیواری
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7. نمونه موردی مورد مطالعه
در جهت نیل به مصداق های مورد نظر تحقیق و اهداف پژوهش، 10 اثر دیواری موجود در فضاهای شهری تهران که 
مورد تأیید سازمان زیباسازی شهر تهران نیز هستند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و از بین 10 نمونه نقاشی دیواری 
انتخاب شده، 4 اثر مربوط به میادین شهری و 6 اثرمربوط به خیایان های شهری هستند که از دیدگاه عابرین پیاده مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند )جدول 1(.

جدول 1: تصاویر و ویژگی نمونه نقاشی های دیواری اجرا شده در تهران

عنوان: فرشته ها
آدرس: میدان آرژانتین، 

جداره نشر شهر
نوع مخاطب: پیاده
نوع مکان: مسکونی

عنوان: طراوت
آدرس: ظلع جنوب شرقی 

میدان ونک
نوع مخاطب: پیاده 

نوع مکان: تجاری

عنوان: لوکوموتیو زندگی 
آدرس: خیابان آزادی، 

نبش خیابان اوستا
نوع مخاطب: پیاده 

نوع مکان: تجاری

عنوان: معماری آسمان
آدرس: خیابان آذربایجان، 

تقاطع آزادی
نوع مخاطب: پیاده 
نوع مکان: مسکونی

عنوان: پله های شاد
آدرس: خیابان ولیعصر، 

پله سوم
نوع مخاطب: پیاده 

نوع مکان: پله

عنوان: سنگ نوردان
آدرس: اتوبان امام علی، 

بعد از پل گلجین
نوع مخاطب: پیاده

نوع مکان: اتوبان

عنوان: خانه دوست  
آدرس: جاده مخصوص 

کرج، خ55
نوع مخاطب: پیاده
نوع مکان: مسکونی

عنوان: دوچرخه ها
آدرس: شهرک چشمه، 

میدان علیزاده
نوع مخاطب: پیاده 
نوع مکان: مسکونی

عنوان: مردان آسمانی  
آدرس: جنت آباد شمالی، 

جداره برج طوبی
نوع مخاطب: پیاده 

عنوان: درختان
آدرس: میدان کتابی
نوع مخاطب: پیاده 

نوع مکان: زیر پل

)www.zibasazi.ir(

8. یافته های تحقیق
در این مدل هر گروه و کل مدل نتایج خاص خود را دارد. از آنجا که ارائه کل نتایج حجم گسترده ای را داراست، لذا در 
این قسمت برخی از وضعیت های برجسته و عمده حاصل از اجرای مدل ANP اشاره می شود. در پی پاسخگویی به سؤال 
اول این پژوهش، )جدول 2( براساس تحلیل داده های اطالعاتی از بررسی های کتابخانه ای و نتایج استخراجی از پرسشنامه 
نتایج تحلیل  افزار سوپردیسیژن به دست آمده، طراحی شده است. بررسی و  نتایج در نرم  خبره متخصصین و تحلیل 
نشان می دهد که در مؤلفۀ "موقعیت استقرار" شاخص »مکان یابی مناسب اثر« )با امتیاز نرمال شده 0/360( بیشترین 
امتیاز و »جزئیات اثر در ارتباط با مدت زمان رؤیت« ) با امتیاز نرمال شده 0/057( کمترین امتیاز را داراست و به همین 
ترتیب در خوشه "ساختار بصری" شاخص»ترکیب رنگی مناسب« )با امتیاز نرمال شده 0/320( بیشترین امتیاز و شاخص 
»یکپارچگی جزئیات اثر« کمترین امتیاز )با امتیاز نرمال شده 0/065( را دارند، و در خوشه"معماری بنا و محیط پیرامون" 
شاخص »تناسب موضوع و محتوای اثر با محیط« بیشترین امتیاز و شاخص »استفاده از عناصر بصری محیط« کمترین 

امتیاز را نسبت به سایر شاخص ها در ارتباط با معیار فوق دارد )جدول 2(.
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جدول 2: اولویت شاخص ها در خوشه ها )معیارها( بر اساس نظر متخصصین

اولویت شاخص ها در مؤلفۀ 
معماری بنا و محیط

اولویت شاخص ها در مؤلفۀ ساختار 
بصری

اولویت شاخص ها در مؤلفۀ موقعیت 
استقرار

در پی پاسخگویی به سؤال دوم این پژوهش مبنی براینکه اولویت و ترتیب نقاشی های دیواری تهران بر اساس شاخص های 
ذکر شده طبق دیدگاه شهروندان و مخاطبان آثار به چه ترتیبی است؟ اطالعات به دست آمده از تحقیقات میدانی و 
وزن دهی  و  تحلیل  تجزیه،  مورد  سوپردیسیژن  افزار  نرم  در  آثار  مخاطبان  و  شهروندان  توسط  تکمیلی  پرسشنامه های 
قرار گرفت و نتایج حاصله به ترتیب 5 گزینه اول طبق )جدول 3( قابل ارائه می باشد. بر اساس وزن نسبی معیارها و 
و  اولویت  افزار سوپردیسیژن،  نرم  نقاشی های دیواری و همچنین تحلیل داده ها و اطالعات توسط  ارزیابی  شاخص های 

ترتیب گزینه ها )نقاشی های دیواری( در )شکل 4( نشان داده شده است. 

جدول 3: اولویت گزینه ها براساس شاخص های ارزیابی از دیدگاه شهروندان

گزینه ها
موقعیت استقرار اثرساختار بصریمعماری بنا و محیط پیرامونمؤلفۀها

خانه دوست

لوکوموتیو زندگی

پله های شاد

دوچرخه ها

معماری آسمان
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شکل 4: اولویت بندی و امتیاز گزینه ها براساس نتایج تحلیلی داده ها و اطالعات توسط نرم افزار سوپردیسیژن

9. نتیجه گیری
براساس مشاهدات و یافته های این مقاله بین دیوارنگاری هایی که در خیابان )فضای تردد( و میدان )فضای مکث( اجرا 
شده اند، تفاوت های وجود دارد. در فضای میدان که حالت مکث دارد میزان خوانش عابرین از جزئیات و تناسبات آثار، 
ترکیبات رنگی و موضوع نقاشی های دیواری نسبت به فضاهای پرتردد بیشتر است و مردم سریع تر پیام های بصری و 
محتوای دیوارنگاری ها را دریافت می کنند. میدان دید و زاویه دید مخاطب در میدان های شهری نسبت به خیابان ها بازتر 
بوده و این عامل نقش مهمی را در دیده شدن جزئیات بیشتر و تشخیص اشکال کوچک مقیاس آثار در فضاهای مکث 
پدید آورده است. این در حالی است که مخاطبان در خیابان ها بیشتر کلیات اثر و برخی از ویژگی های نقاشی های دیواری 
از جمله اشکال بزرگ مقیاس و کلیات ترکیبات رنگی را در ذهن خود ثبت می کنند و به جزئیات آثار زیاد توجهی ندارند. 
لذا توجه به مکان قرارگیری، تناسبات شکل ها و اجزاء آثار، مقیاس و تناسبات فضا و قرارگیری نقاشی دیواری در راستای 
زاویه دید مناسب مسیر حرکت عابرین در مطلوبیت دیداری و تأثیرگذاری بیشتر آن بسیار سودمند خواهد بود. نقاشی های 
دیواری که با توجه به معماری بنا، فرم و شکل زمینه اجرا شده و با چند سطح در راستای غیرممتد قرار گرفته اند، موجب 
پویایی فضا و تنوع بصری محیط شده است و نظر بیشتر مخاطبان را نسبت به سایر آثاربه خود جذب کرده اند. بنابراین 
توصیه می شود ضمن توجه به مقیاس، اندازه، رنگ و بافت آثار؛ به زمینه طرح، معماری بنا و محل قرارگیری در سطح 
مختلف بدنه ها و به مقدار سطوحی که تحت پوشش قرار می دهد توجه شود تا فضای شهری سرزنده با نشاط و با کیفیات 
بصری باال جلوه نماید )شکل 5(. درک ویژگی های تصویری دیوارنگاری ها در محیط های شهری نیاز به ادراک صحیح از 
نحوه طراحی عناصر شکل دهنده اثر و به کارگیری ارتباط منطقی بین آثار، در تعامل با سه عنصر اصلی، مخاطب، محیط 
و معماری حاکم بر فضا دارد. در صورت رسیدن به ادراکی مشترک از سوی طراح با گیرنده )مخاطب( اثری خلق می شود 
که می تواند پیام های قابل رؤیت )ظاهری( و غیرقابل رؤیت )باطنی( را با زبانی تصویری در ذهن مخاطبان خود پدید آورد 

و وی را در آگاهی و شناخت ارزش های زیباشناختی، اجتماعی، و فرهنگی محیط و جامعه یاری رساند.
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شکل 5: عوامل مهم در خوانش شهروندان از نقاشی های دیواری در دو فضای میدان )فضای مکث( و خیابان )فضای 
حرکت(

پی نوشت 
1. Super Decisions
2. Analytic Network Process

3. میدان دید: حد فاصل میان مخاطب و دیوار )کلیت اثر( است که دیوار و دیوارنگاره دیده می شود. 
4. میدان خوانش: حد فاصل میان مخاطب و دیوار )کلیت اثر( است که اثر دیواری در یک نگاه ادراک می شود.

5. حد فاصل میان مخاطب و دیوار )کلیت اثر( می باشد که تأثیر بافت و فناوری آن محسوس و قابل شناخت است.
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