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ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان 
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چکیده
کان شــهر تهران مخدوش و به لحاظ هویت مندی و برقراری ارتباط با شــهروندان بســیار ضعیف اســت. منظر  امروز ســیمای 
شــهری ارتبــاط مســتقیم بــا جدارهــای شــهری داشــته و از ایــن ُبعــد می تــوان اهمیــت دیوارنگاری ها را موردبررســی قــرارداد. 
کیفیت محیــط، ابزاری برای انتقال  مضامین هویتــی، مذهبی، فرهنگی، و ...  کنار ارتقای  نقاشــی های دیــواری می تواننــد در 
که نقاشی های با مضامین انتزاعی و تکنیک های اجرایی جدیدتر نسبت به سایر رویکردهای  باشند.  فرضیه پژوهش آن است 
کنون صورت پذیرفته، بیشتر  که تا اعمال شده، به لحاظ انسجام و هویت مندی و تأثیر بر شهروندان موفق ترند. پژوهش هایی 
کرده انــد. این پژوهش به صــورت تخصصی ســه رویکرد غالب نقاشــی های  جنبه هــای فنــی و قابلیت هــای تکنیکــی را بررســی 
کدام یک از رویکردهای ســه گانه  که:  دیواری معاصر را مورد ارزیابی قرار داده و ســعی نموده  به این ســؤال بنیادی پاســخ دهد 
کاربــردی و داده انــدوزی به روش  نقاشــی دیــواری معاصــر تهــران، از دیــدگاه شــهروندان موفق تــر می باشــد؟ ماهیت پژوهــش 
پیمایش و توزیع پرسشــنامه بوده اســت، لذا تعداد 300 پرسشــنامه در مناطق مختلف تهران توزیع شــد. نتایج حاصل بیانگر 
که نقاشــی های دیواری متأخر از دیدگاه شــهروندان در ســنجه های مورد ارزیابی، وضعیت مطلوبی نســبت  ایــن موضــوع بود 
به آثار پیش از خود دارد، همچنین اولویت های شــهروندان درزمینه موضوع نقاشــی دیواری به ترتیب: رویکردهای انتزاعی، 

شبیه سازی و یادمانی می باشد.
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که توجه نکردن به  کارشناســان زیباســازی شهری معتقدند  امروزه 
گرافیک  اصــول زیباســازی شــهری در مدیریــت و طراحــی و اجرای آثــار 
محیطی و مبلمان شــهری، همچنین رنگ آمیزی و نقاشــی غیراصولی 
و بی رویــه معابــر، باعث ایجاد هرج ومــرج و آلودگی بصری در شــهرهای 
گاهــی متناســب نبــودن ایــن مــوارد بــا معمــاری  پیشــرفته می شــود. 
گاهــی نیز بافت معمــاری ناهماهنــگ با ســایر عوامل بصری  محیــط و 
کــه ایــن  بــه ایــن نابســامانی دامــن می زنــد. روان شناســان معتقدنــد 
کــه در طول روز  ناهماهنگی هــای بصــری در تشــدید ناآرامی های روانی 
که می تواند  در افــراد ایجاد می شــود نقش مؤثری دارد. یکــی از مواردی 
کرده، جلوه ویژه ای بدان ها  کمك  به زیباترشدن نمای ظاهری شهرها 
ببخشــد، اســتفاده از هنر نقاشــی دیواری اســت )پوراحمد و شــماعی، 
1384، 108-107(. ایــن هنــر با توجه به ویژگی های فرهنگی، اجتماعی 
گــون در جهــان، ضمــن داشــتن قواعــد ویــژه در  گونا و سیاســِی ملــل 
مناطق مختلف، دارای اصول و معیارهای مشــخص است و در ضمن، 
کارآمد برای رشــد فرهنگی هر جامعه به شــمار می رود. توجه به  ابزاری 
که انســان به واســطه برخورداری  روابــط درونــی افراد از آن  جهت اســت 
ک، نســبت بــه شــرایط فیزیکــی و معنــوی پیرامــون خــود  از قــدرت ادرا
عکس العمل های متفاوتی نشان می دهد )کفشچیان مقدم و همکاران، 
1389، 69-63(. بدیــن ترتیــب، افــراد بــا ســاختارهای بصــری محیــط 
پیرامون خود نیز رابطه برقرار کرده و از آن تأثیر می پذیرند. شهر به عنوان 
کار، زندگی و آمدوشــد شــهروندان، به همه  یــک مــکان عمومی و محل 
کنین آن متعلق اســت، ســیمای عمومی شهر )منظر شــهری( نیز از  ســا
این امر تبعیت می کند. از  این  رو، نمای عمومی شهر را نمی توان محل 
اعمال ســلیقه های شــخصی یا در اختیار اهداف گروهی خاص قرارداد. 
که از زمان تحوالت شهرسازی دوره  دیوارنگاری در نمای عمومی شــهر 
گرفــت و پــس از انقاب رونق بســیار  پهلــوی در شــهرهای ایــران شــکل 
یافت، از هنرهای عمومی شهر است که باید نیازها و سایق شهروندان را 
موردتوجه قرار دهد. بی شک، با توجه به گستردگی تعداد مخاطبین هنر 
شــهری و همچنین پیچیدگی رفتارهای انســانی )که هر فرد را با دیگری 
متمایز می سازد(، جلب رضایت همه مخاطبین یک نقاشی دیواری در 
فضای عمومی شهر، امری دشوار و تقریبًا محال می نماید. بااین حال، 
شــناخت ویژگی هــای مشــترک شــهروندان )از قبیــل ملیــت، فرهنگ، 
مذهب، پیشینه تاریخی و...( با توجه به درک صحیح از شرایط زمانی و 
نیازهای جامعه، می تواند به خلق آثاری که از حداقل کیفیات الزم برای 
کثریت شهروندان برخوردار باشند، کمک کند )موسوی لر  جلب رضایت ا
و شــمیلی، 1390، 66-53(. دیوارنگاری در نمای عمومی شــهر تهران، 

هم زمــان با انقاب اســامی ایران )ســال 1357( رونق یافــت و پس  از آن 
تحت تأثیر تحوالت اجتماعی و سیاســی ازجمله جنگ تحمیلی ادامه 
یافــت. »آثــار دیواری در ابتدای انقاب توســط خود مــردم و هنرمندان 
عمومی به صورت خودجوش و بر اساس نیازهای جامعه شکل گرفتند« 
)اســکندری، 1385، 52(. لــذا در ایــن دوره، ســفارش دهنده، مجــری و 
کان یکی بــوده و به نظر می رســد هماهنگی  کمــا مخاطــب اثــر دیــواری 
الزم میان اثر و مخاطب باوجود شرایط تاریخی خاص حاصل می شده 
کــه غالبًا در این آثار تناســبی میان اثر دیــواری و فضای بصری  )هرچنــد 
گر  معماری و محیط برقرار نمی شده اســت(. درنتیجه، آثار این دوره را   ا
نتــوان به معنای واقعی آثار دیواری حرفه ای و هنرمندانه دانســت )زیرا 
چالش های بصری جدی را با محیط و دیوار ایجاد نموده بودند(، لیکن 
در آن شــرایط زمانی به خوبی توانســته بودند با مخاطبین خود ارتباط 
کننــد. پس از دوره انقاب تا دوران پایانی جنگ تحمیلی با عراق  برقــرار 
)نیمــه دوم دهــه 60 شمســی(، دیوارنــگاری بــا موضوعــات و مضامیــن 
کان به صورت خودجوش هدایت می شد.  سیاسی و اجتماعی روز و کما
پس از جنگ با تغییر شرایط کشور و ضرورت های اجتماعی، دیوارنگاری 
گرفت  مردمی متوقف شــده و این امر تحت نظــارت متولیان دولتی قرار 
)الری بقــال، 1384، 14-11(. می تــوان گفت نقاشــی دیــواری از دهه 80 
کنــون، از حالت خودجــوش خارج و تحت نظــارت مدیریت  شمســی تا
شهری درآمده است، رویکرد تزیینی و منظره نگاری در دیوارنگاره های 
تحــت نظارت ســازمان زیباســازی و تصاویر شــهدا تحت نظــارت بنیاد 
شهید و امور ایثارگران درآمده است. در سال های اخیر، رویکرد جدیدی 
کم شده است که غالبًا تزیینی  بر دیوارنگاری ها و نقاشی های دیواری حا
می باشد. در این راستا و با توجه به اهداف پژوهش به منظور برخورداری 
کیفی مخاطبیــن در ارتباط با دیوارنگاری معاصر تهران،  کمــی و  از آرای 
که در ایــن پژوهش به عنــوان دوره  به ویــژه آثــار دیــواری یک دهه اخیــر 
معاصر نام برده شده است، پرسشنامه ای تنظیم شد تا بتوان با بررسی و 
طبقه بندی نتایج آن، راهکارهای مناسب را مطالعه نمود. مقاله حاضر، 
بر اساس همین مطالعات میدانی و بررسی نتایج حاصل از نظرسنجی ها 

شکل گرفته است. این پژوهش در پی پاسخ به سوالت زیر است:
1. مؤلفه های اثرگذاری نقاشــی های دیواری تهران بر شــهروندان 

کدم اند؟
گانه  2. میزان هویت مندی و انتقال مفاهیم در رویکردهای سه 

نقاشی  دیواری معاصر تهران بر شهروندان به چه میزان است؟
کدام یک از رویکردهای ســه گانه نقاشی دیواری معاصر تهران   .3

از دیدگاه شهروندان موفق تر بوده است؟

مقدمه

1. پیشینه پژوهش و مطالعات تجربی در حوزه 
نقاشی دیواری معاصر ایران

کنــون پژوهش هایی  در مــورد موضوع مورد بررســی این مقاله، تا
کّمی نســبت به ســایر حوزه های هنر  که البته به لحاظ  گرفته  صورت 

کمــی را شــامل می شــوند. در پژوهش هــای صــورت  شــهری، تعــداد 
گرفته، از جنبه های متفاوتی به موضوع پرداخته شده است، ازجمله 
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دیدگاه فنی به دیوارنگاری ها، تاریخچه و سیر تحول، مضامین و .... 
به طور خاصه برخی از پژوهش های انجام شــده در رابطه با نقاشــی 

ح ذیل است. دیواری و دیوارنگاری در ایران به شر
کــزاد )1392( در مقالــه ای بــا عنــوان: درآمــدی بــر نقــش  احمــد پا
دیوارنگاره هــا در هویــت شــهری انســان گرا، به ارزیابــی ارتقای هویت 
ارائــه چارچــوب  از طریــق دیوارنگاره هــا پرداختــه و ســعی در  شــهر 
مؤلفه هــای هویــت در دیوارنگارهــا داشــته اســت. اصغرکفشــچیان 
عنــوان:  بــا  مقالــه ای  در   )1391( خــواه  مظفــری  زینــب  و  مقــدم 
کیــد بــر  گرافیــک محیطــی شــهری بــا تأ کمینــه در  قابلیت هــای هنــر 
نمونه هــای دیوارنگاره های شــهری ایــران، به بررســی دیوارنگاری با 
کمینه است و همچنین شناخت و چگونگی بهره گیری از  نظر به هنر 
کردن آثار دیواری و محیطی در سطح  توانایی های این هنر برای پویا
شــهر را داشــته اند. در پژوهش دیگری از اشــرف موســوی لر و فرنوش 
شــمیلی )1390( تحــت عنــوان: ســاختار بصری نقاشــی های دیواری 
تبریــز، نویســندگان بــه بررســی نقاشــی های دیــواری از لحــاظ فنی و 
تأثیــر آنهــا بر ســاختار بصری شــهر تبریز به عنــوان نمونه موردبررســی 
ارائــه داده انــد.  نیــز  راهکارهایــی  پایــان  در  و  پرداخته انــد  پژوهــش 
همچنین اصغرکفشــچیان مقــدم )1389( در مقاله دیگری با عنوان: 
ارزیابــی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب، به بررســی هنر 
دیوارنــگاری و دیوارنگاری هــای تهــران از دیــد شــهروندان پرداختــه 
اســت، وی همچنیــن در مقالــه ای دیگــر )1385( بــا عنــوان: چگونــه 
کارشــناس  کنیم؟، به عنوان یک  یــک نقاشــی دیواری را ســاماندهی 
بــه اراده شــیوه هایی در جهــت ســاماندهی و بازپیرایی نقاشــی های 
کیانوش الری بقــال )1384( با دیدگاه فراتر  دیــواری پرداخته اســت. 
از دید صرف به نقاشــی دیواری در مقاله خود، اصول طراحی فضای 
عمومــی مطلــوب در شــهر، بــه جایــگاه نقاشــی های دیــواری و هنــر 
عمومی در مطلوبیت فضاهای شــهری پرداخته و نقاشــی دیواری را 
به عنوان یکی از مؤلفه های ارتقای مطلوبیت فضای شــهری معرفی 
کرده است. احمد پوراحمد و علی شماعی )1384( در مقاله بهسازی 
کیفیت فضای شهری  و نوســازی شــهر از دیدگاه جغرافیا، به بررســی 
کان مقیــاس و جغرافیایی پرداخته اند  و هنر شــهری در برنامه ریزی 
و بــه دنبال تأثیــر عوامل فرهنگی بر فضای عمومی شــهر بوده اند. در 
پژوهشــی دیگــر از اصغرکفشــچیان مقــدم )1383( نیــز، شــاهد بیــان 
گی های نقاشــی دیواری از دیدگاه نگارنده هســتیم، این مقاله با  ویژ
گی های نقاشی دیواری، مشخصًا به بیان ضرورت  عنوان: بررسی ویژ
وجــود نقاشــی های دیواری و بیــان قابلیت های آنها بر شــهروندان و 

محیط شهری پرداخته است.

2. مبانی نظری و ادبیات موضوع

2. 1. نقاشی دیواری
نقاشــی دیــواری به عنــوان یکــی از اشــکال هنــری در طــول تاریخ 
همــواره از اهمیــت خاصــی برخوردار بــوده و اثر آن بر زندگی انســان از 
کمتر  گفت  که می تــوان  کنــون چنان پایدار و ماندنی اســت  دیربــاز تا
رشــته هنــری چنیــن تأثیــری داشــته اســت. دیوارنــگاری را می توان 

اولیــن خلق هنری انســان نامیــد، به طوریکه همچنان تــداوم و تأثیر 
کرده اســت. در تبیین  خــود را در عمــق زندگی جوامع بشــری حفــظ 
کــه جهــان را بــا تصویر مجســم  دســتاورد بــزرگ انســان عصــر ســنگ 
که هنــر وی، به  می ســاخت تــا بــر آن تســلط یابد، نبایــد از یــاد ببریم 
معنی واقعی واژه، هنر بوده است )کفشچیان مقدم و مظفری خواه، 
کــه انســان های اولیــه  1391، 102- 85(. نقاشــی های درون غارهــا را 
کرده انــد می تــوان جزو نخســتین دیوارنگاره های ســاخت بشــر  اجــرا 
کارکرد  بــا حداقــل امکانــات بــه شــمار آورد. البتــه بایــد توجه داشــت 
دیوارنــگاری  امــروزی  اهــداف  و  کارکــرد  بــا  غارهــا  دیوارنگاری هــای 
گاه هماهنگــی بــا  کــه آرام ســازی، زیباســازی، ایجــاد تنــوع و  معاصــر 
محیط پیرامون را مدنظر قرار می دهد، متفاوت اســت، اما نمی توان 
تشــابهات ســاختاری هر دو دیوارنگاره در تعامل با محیط و معماری 
کرد )McEvoy, 2012, 34(. در توجیه و توضیح این ضرورت و  را نفی 
تعامل دیوارنگاره با معماری و محیط الزم اســت مختصات بنیادین 
دیوارنــگاری در تعاریــف مختلــف را برشــمرد. دیوارنــگاری، نقاشــی 
دیواری و دیوارنگاره، به لحاظ محتوایی هم معنی اند، با این تفاوت 
کــه دیوارنــگاری، به لحاظ واژ ه شناســی فارســی، بر عمــل و فرآیند اثر 
لت دارد، اما نقاشــی دیواری هم بر فرایند شــکل گیری اثر  دیواری دال
لت دارد، درحالی که  کشیده شده یا نصب شده بر دیوار دال و هم براثر 
لت می کنــد. در نقاشــی دیواری،  دیوارنــگاره، تنهــا براثــر دیــواری دال

آرایش دیوار ممکن است به دو شیوه اجرا شود:
- مستقیم بر روی سطح دیوار )مانند فرسکو(.

- بر روی تخته یا بوم به منظور نصب دائمی بر دیوار.
در طریــق دوم ترکیب بنــدی ممکن اســت دوبعدی یا ســه بعدی 
کــه این گونه از نقاشــی باید با فضای پیرامــون خود هماهنگی  باشــد 
کباز، 1383، 885(. و تناسب داشته باشد )کرامتی،1384، 261 و پا

کیفیت و اثرگذاری نقاشی دیواری 2. 2. مؤلفه های مؤثر بر 
ارائه ترکیب ایده آل از دیوار و دیواری تحت عنوان نقاشی دیواری 
گی هــای زیباشــناختی دیــوار و دیــواری، در  گــرو درک ویژ را بایــد در 
معنای واحد دانســت. چنانکه آفرینش این معنای واحد را می توان 
گی هــا و محدودیت هــای بصــری اثــر دیــواری در  گــرو مطالعــه ویژ در 
کارکــردی  ارتبــاط بــا دیــوار، عامــل بصــری وابســته بــه دیــوار، نقــش 
دیــوار در محیــط و رابطــه مخاطــب وابســته بــه دیــوار، به شــکل زیر 

دسته بندی نمود )کفشچیان مقدم،1383، 71(:
الف - اثر دیواری باید متناسب فرم و ابعاد دیوار باشد.

ب - مــواد و مصالــح اثــر دیــواری باید متناســب با مــواد و مصالح 
بستر دیوار باشد.

کاربردی دیوار را تغییر دهد. ج - اثر دیواری نباید نقش 
د - اثر دیواری باید هماهنگ با محیط دیوار باشد.

کاربــردی دیوار  ه - مانــدگاری اثــر دیــواری باید به تناســب مــدت 
گردد. ارزیابی و پیش بینی 

و - شــیوه اجرای اثر دیواری باید متناســب بافت دیوار و ســاختار 
کم بر دیوار باشد. زیباشناختی معماری حا

ح - اثر دیواری باید متناسب با افق دید دیوار در محل باشد.

ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان
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گی های نقاشی دیواری 2. 3. ویژ
عنصــر دیــوار در نقاشــی دیــواری عنصــر اصلــی و جدایی ناپذیری 
کــه ممکــن اســت نقــش حائــل یــا محدودکننده  محســوب می شــود 
فضاهــا و یــا حامــل بــار ســقف و ماننــد آن را داشــته باشــد و نقاشــی 
دیــواری می تواند یا به طور مســتقیم بر آن انجام شــود، یا بر بســتری 
دیگر اجراشــده، بر دیوار موردنظر نصب شــود. به هرحال، اثر دیواری 
همواره تحت تأثیر مستقیم بستر خود، محیط و معماری بوده است 
غ  که نقاشــی ســه پایه فار و از زیبایی شناســی خاصی تبعیت می کند 
از همــه آنهاســت )اخویــان، 1390، 83(. نقاشــی دیــواری، برخــاف 
نقاشــی ســه پایه ای، در تعامــل میان هنرمنــد و دنیای شــخصی او و 
در اثــر جوشــش احساســات درونــی و دریافت های شــخصی هنرمند 
از دنیــای پیرامون شــکل نمی گیــرد، بلکه درگیر عوامــل و پارامترهای 
که به انضمام آنها معنا پیدا می کند )کفشچیان مقدم،  فراوانی است 
1385، 50- 42(.  نقاشــی دیــواری بایــد از یک ســو، بــا عوامل بصری 
معمــاری به منزلــه عوامــل و پارامترهــای تأثیرگــذار هماهنگ شــود و 
از ســوی دیگــر، بــا ســاختارهای زیبایی شــناختی، جامعه شــناختی 
دیــواری،  اثــر  دریافت کننــده  مقــام  در  مخاطــب،  روان شــناختی  و 

هماهنگ شود )کفشچیان مقدم، 1385، 85(. 

2 .4. تکنیک اثر و مواد و مصالح استفاده شده در دیوار و نقاشی

کــه پیش  از این نیز اشــاره شــد، بــرای ارزیابی هنری و  همان طــور 
تعیین میزان ارزش های تصویری هر نقاشی دیواری، تکنیك و قالب 

هنــری از عوامل تعیین کننده هســتند. هر اندازه درصد این توان باال 
باشــد، موضــوع و محتوا بــا جاذبه تصویری بیشــتری جلوه گر خواهد 
شــد. امروزه هنرمندان جهان برای خلق آثار دیواری خود تکنیک ها 
)کفشــچیان مقــدم،1383، 78(.  کار می برنــد  بــه  مــواد متنّوعــی  و 
مواد شناخته شــده ای مثل شیشــه، ســفال، چوب و فلز و حتی مواد 
گیاهان زنده و بســیاری مواد  ســیالی چون آب جاری، پوشــش های 
که  گســترده ای از مــوادی را تشــکیل می دهند  دیگــر ... همــه طیــف 
  .)Britannica, 2017( کار می برنــد امــروزه هنرمنــدان ایــن عرصــه بــه 
که شیوه  البته نباید تکنیک و شیوه را با یکدیگر یکسان دانست، چرا
کــه هنرمند برای خلــق اثر هنری اش  عبــارت اســت از روش و مکتبی 
که بــه فن اجــرا و نحوه  انتخــاب می کنــد، امــا تکنیــک مهارتی اســت 
استفاده از مصالح اطاق می شود. این اصول الزم و ملزوم یکدیگرند 
و بــرای خلــق یک اثــر باارزش دیــواری، باید همگــی در خدمت هم و 

کنند )موسوی لر و شمیلی، 1390، 54(. با یکدیگر نقش خود را ایفا 

2. 5. سبک 3 و قالب هنری به کاررفته در نقاشی های دیواری
ح شــده  کــه در حــوزه نشانه شناســی مطر اســاس مفاهیمــی  بــر 
اســت و بــه تفکیک بصــری آثــار هنرهای تجســمی مربوط می شــود، 
کردن نقاشــی های دیواری  کــه هنرمند بــرای اجرا مجموعــه عائمی 
کار می بــرد، بــه ســه  و تعریــف اهــداف و ارزش هــای موردنظــرش بــه 
دســته شــمایلی، نمایــه ای و نمادین تقســیم می شــود. همچنین بر 
اســاس تقســیم بندی پیام های بصری در آثار هنری، این نقاشــی ها 
به سه دسته شبیه سازی4، انتزاعی 5 و یادمانی 6، قابل تقسیم بندی 
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نمودار1- ساختار چهارگانه نقاشی دیواری.
)Zehtab, 2001, 78 ماخذ: )نگارندگان به نقل از موسوی لر و شمیلی، 1390، 65؛ به نقل از

نمودار2- مدل مفهومی پژوهش: طبقه بندی آثار نقاشی دیواری بر اساس رویکرد.
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تصویر2- دیوارنگاره های با رویکرد نشانه شناسی انتزاعی.

تصویر1- دیوارنگاره های با رویکرد نشانه شناسی شبیه سازی.

هستند )داندیس7، 1387، 103(.
2. 5 .1. ساختار بصری نقاشی های دیواری و دیوار بستر

زیــر  حــوزه  چهــار  بــه  آثــار  زیبایی شناســانه  و  بصــری  ســاختار 
قابل تفکیک است:

- وضعیت و موقعیت فیزیکی دیوار و نقاشی دیواری؛

کلیات مربوط به ساختار زیبایی شناسانه اثر؛  -
- تکنیک اثر و مواد و مصالح استفاده شده در دیوار و نقاشی؛

کار رفته در نقاشــی دیواری )بر اســاس  - ســبک و قالب هنری به  
رویکــرد نشانه شناســانه و طبقه بنــدی عناصــر تجســمی( )حســامی،  

.)56 ،1388

ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان
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2 .6. مؤلفه های زیبایی شناسانه آثار نقاشی دیواری
کل می توان  ســاختار زیبایی شناسی آثار نقاشی دیواری را به طور 
که عبارتنــد از: محیط، اثر،  در سه شــاخه اصلــی موردبررســی قــرارداد 
که  مخاطبان. هرکدام از این مؤلفه ها دارای زیرشــاخه هایی هستند 
از مطالعــات مختلف و از طریق غربالگری معیارها استخراج شــده اند 

)جدول 1(.

2. 7. روش شناسی پژوهش
که مرجــع اصلی  در ایــن پژوهــش، بــا توجــه بــه منابع دســت اول 
یــا جامعــه آماری را تشــکیل می دهند، آثــار متنوع نقاشــی دیواری با 
کنــش در ســطح تهران مــورد ارزیابی و بررســی قرارگرفته اند. روش  پرا
کتابخانه ای اســت.  جمــع آوری اطاعــات ترکیبــی از روش میدانــی و 
کتابخانه ای، به  برای تشخیص میزان و معیارهای هنری آن به روش 
منابع معدود اما مســتدل و تخصصی اســتناد شده است. همچنین 
گزینــش نقاشــی های دیــواری بر  در بخــش پژوهــش میدانــی، نحــوه 
مبنــای ســه رویکــرد غالــب معاصر نقاشــی دیــواری در تهــران بوده و 

ترجیحًا از خیابان ها و معابر پررفت وآمد شهر تهران انتخاب شده اند. 
که نســبت به ســایر آنها، ازنظر  از میان این نقاشــی ها، آثاری بوده اند 
واقع شــده اند،  مخاطبــان  موردتوجــه  بیشــتر  شــرایط،  و  موقعیــت 
به منظور ارزیابی آثار نقاشــی تعداد )300( پرسشنامه بین شهروندان 

گرفت. توزیع شده نتایج موردبررسی قرار 
2 .7 .1. چگونگی انتخاب مخاطب )جامعه آماری(

اثرگــذاری  ارزیابــی میــزان هویت منــدی8 و  ایــن نظرســنجی،  در 
ســه رویکرد نقاشــی دیواری در تهران مدنظر بــود. در انتخاب نمونه 
گــروه مورد ارزیابی  که در ســه  دیوارنگاری هــا، تعداد مشــخصی از آثار 
کنده  )انتزاعی، یادمانی و شــبیه ســازی( قرار می گرفتند به صورت پرا
گــروه از شــهروندان  گرفتنــد. ســه  در ســطح شــهر مــورد پرســش قــرار 
که در  به صــورت جوامــع آمــاری 100 نفره مــورد پرســش قرارگرفته انــد 

انتخاب این افراد هیچ گونه محدودیتی اعمال نشده است.
2 .7. 2.  تحلیل مضمون و محتوا در دیوارنگاره های تهران

بــر اســاس نتایــج نظرســنجی بــه عقیــده مخاطبیــن، عمده ترین 
رویکــرد بــه کار رفتــه در آثــار دیــواری، رویکــرد یادمانــی اســت و پس  از 

تصویر3- دیوارنگاره های با رویکرد نشانه شناسی یادمانی.
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ی
ی دیوار

ی شناسانه آثار نقاش
ی زیبای

مؤلفه ها

مخاطب

ترکیب بندی مناسب

تکنیک اجرای مناسب

ح انسجام اجزای طر

ح استفاده از مصالح مناسب با طر

اثر

توجه به سلیقه مخاطب

توجه به هویت بومی

ح جانمایی و دید مناسب به طر

توجه به خوانایی با توجه به موقعیت قرارگیری

محیط

هماهنگی بستر با اثر

خوانایی اثر در شب

تدابیر محافظت از اثر

ح عدم وجود عناصر مزاحم بصری برای طر

جدول 1- مؤلفه های زیبایی شناسانه آثار نقاشی دیواری.

آن بــه ترتیــب رویکردهــای شبیه ســازی، انتزاعی و در آخــر تزیینی در 
کاربرد داشــته اند. در همین نظرســنجی  دیوارنــگاری معاصــر تهــران 
که موردنیــاز و مطلوب مخاطبین اســت،  در ارتبــاط بــا رویکردهایــی 
گروه اول(  نتیجــه بدین صــورت بوده اســت: رویکــرد یادمانی )از نظــر 
اســت.  قرارگرفتــه  اولویــت  در  دوم(  گــروه  )ازنظــر  تزیینــی  رویکــرد  و 
گروه نســبت بــه رویکرد  کمتریــن اقبــال در هر دو  کــه  قابل ذکــر اســت 
تزیینــی بــود، البته بخشــی از این نتیجه به ســابقه ناموفــق آثار فوق 
گذشته و بخش دیگر به عدم آموزش مخاطبین و عدم  در دهه های 

ارائه نمونه های مناسب در این رویکردها بازمی گردد.

2 .7 .3.  چگونگی تنظیم پرسشنامه در راستای اهداف پژوهش
گی هــای اصلــی و اساســی  کیفیــات و ویژ پرسشــنامه بــر اســاس 
کــه اثــر  دیوارنــگاری در فضــای شــهری تنظیم شــده اســت. از آنجــا 
دیواری در فضای شــهری باید از هماهنگی و تناســب الزم با ساختار 
کاربری ســاختمان  کم بر آن و همچنین  دیــوار، معمــاری و فضای حا
و فضــای فرهنگــی محیــط، زمــان خلق اثــر و مخاطبــان آن برخوردار 
باشــد لذا، در این نظرســنجی ســعی شــده اســت تا نظر مخاطبین را 
کشــانده و آنها را  گی های جزئی تــر  کلــی به ســمت ویژ از یــک ارزیابــی 
که میان اثر دیواری و فضای  کنکاش قرارداد. در اینجا رابطه ای  مورد 
پیرامــون و مخاطــب آن برقــرار می گــردد، از دو بعــد ســاختار و محتوا 

مورد مطالعه قرارگرفته است.

3. یافته های پژوهش

کّمی نظرسنجی )پرسشنامه ها( 3 .1. تحلیل 
از 10 ســؤال چهارگزینــه ای در خصــوص ارزیابــی  هــر پرسشــنامه 
کیفی آثار دیواری تهران در ارتباط با محیط و مخاطب،  گی هــای  ویژ
که بــرای هر رویکــرد موردبررســی پژوهش، بین  تشــکیل یافته اســت 
گــروه )جامعه آمــاری( توزیع و نتایج آن بــه تفکیک مورد تحلیل  ســه 

قرارگرفته است.

3 .2. تحلیل نظرسنجی )پرسشنامه ها(
نتایج به دســــت آمده از نظرســــنجی فوق، نــــکات قابل توجهی 
را در ارتبــــاط بــــا دیوارنــــگاری معاصر تهــــران و میــــزان هماهنگی 
آن باســــلیقه مخاطبیــــن مشــــخص می کنــــد. بی شــــک، نظــــرات 
به دســــت آمده را نمی تــــوان به تمامــــی آثار تعمیــــم داد و به نتایج 

جدول 2- سؤاالت و نتایج بررسی نقاشی های دیواری با رویکردهای یادمانی.

ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان

 .سؤاالت و نتایج بررسی نقاشی های دیواری با رویکردهای یادمانی -2 جدول
 های ارزیابی )درصد %(سنجه سؤاالت 
موردتوجه شما بارویکرد یادمانی( در سطح تهران چقدر )های دیواری نقاشی 1

 قرارگرفته است؟
 نظربی کم متوسط زیاد
11 19 38 32 

طورکلی در چه در سطح تهران را به بارویکرد یادمانی()های دیواری نقاشی 2
 کنید؟سطحی ارزیابی می

 ضعیف متوسط خوب عالی
6 12 24 58 

د چه ح در سطح تهران تا بارویکرد یادمانی() دیواریهای به نظر شما نقاشی 3
 در زیباسازی منظر شهری مؤثر هستند؟

 اثربی کم متوسط زیاد
17 19 32 32 

بارویکرد یادمانی( در سطح تهران در فضاهای )های دیواری به نظر شما نقاشی 4
 عمومی به چه میزان بر روحیه شهروندان مؤثر است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
46 21 32 1 

یغی تواند تبلبارویکرد یادمانی( تا چه حد می)های دیواری به نظر شما نقاشی 5
 رسان باشند؟و پیام

 اثربی کم متوسط زیاد
31 24 25 20 

بارویکرد یادمانی( را ازنظر زیبایی در چه سطحی ارزیابی )های دیواری نقاشی 6
 کنید؟می

 ضعیف متوسط خوب عالی
4 9 15 72 

در  بارویکرد یادمانی( تا چه میزان با منظر شهری)های دیواری نقاشی 7
 سازگاری هستند؟

 اثربی کم متوسط زیاد
9 13 32 46 

تا چه حد متناسب باروحیه شهروندان  بارویکرد یادمانی()های دیواری نقاشی 8
 است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
8 16 31 45 

نیازمند چه رویکردی برای نقاشی شهری به نظر شما منظر شهری تهران  9
 است؟

 سایر سازیشبیه انتزاعی یادمانی
33 40 22 5 

بارویکرد یادمانی( )های دیواری تهران توجه به هویت تا چه میزان در نقاشی 10
 لحاظ شده است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
6 16 37 41 
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قطعی دســــت یافت. بااین حــــال، این نتایج می توانــــد در ارزیابی 
گامی مفید باشــــد. یکی از  کلی دیوارنــــگاری تهران معاصــــر  رونــــد 
که  نــــکات قابل توجــــه در ارتبــــاط با این نظرســــنجی، این اســــت 
علیرغــــم انجام نظرســــنجی در ســــال 96، پاســــخ های مخاطبین 
کید آنــــان بر جذابیــــت و مقبولیت نقاشــــی های  نشــــان دهنده تأ
دیــــواری متأخــــر و تکنیک هــــای مــــدرن و انتزاعی بــــا درون مایه 
هنری این آثار می باشــــد. قیاس میان آرای پرسش شــــوندگان در 

جدول 3- سؤاالت و نتایج بررسی نقاشی های دیواری با رویکردهای انتزاعی.

گروه، تفاوت شــــایان ذکری را آشــــکار می ســــازد. توجه مردم  ســــه 
بــــه مضامین ارزش منــــد، مکان یابــــی صحیح و اثرگذاری نقاشــــی 
کنار اجرای مناســــب و مدرن نســــبت به نظرات  دیواری جدید در 
کثــــر آثار قدیم بیانگر موفقیت رویکرد ســــازمان زیباســــازی در  به ا

توجه جدی به هنر شــــهری نقاشی دیواری می باشد.
بنا به نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها اولویت شهروندان به 
ترتیب رویکردهای: انتزاعی، شبیه سازی و یادمانی بوده است، نکته 

جدول 4- سؤاالت و نتایج بررسی نقاشی های دیواری با رویکردهای شبیه سازی.

 .های دیواری با رویکردهای انتزاعیسؤاالت و نتایج بررسی نقاشی -3 جدول
 های ارزیابی )درصد %(سنجه سؤاالت 
بارویکرد انتزاعی( در سطح تهران چقدر موردتوجه شما )های دیواری نقاشی 1

 قرارگرفته است؟
 نظربی کم متوسط زیاد
34 17 21 28 

طورکلی در چه در سطح تهران را به بارویکرد انتزاعی()های دیواری نقاشی 2
 کنید؟سطحی ارزیابی می

 ضعیف متوسط خوب عالی
26 31 19 24 

در سطح تهران تا چه حد  بارویکرد انتزاعی() دیواریهای به نظر شما نقاشی 3
 در زیباسازی منظر شهری مؤثر هستند؟

 اثربی کم متوسط زیاد
41 22 27 10 

بارویکرد انتزاعی( در سطح تهران در فضاهای )های دیواری به نظر شما نقاشی 4
 عمومی به چه میزان بر روحیه شهروندان مؤثر است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
40 20 32 8 

غی و تواند تبلیبارویکرد انتزاعی( تا چه حد می)های دیواری به نظر شما نقاشی 5
 رسان باشند؟پیام

 اثربی کم متوسط زیاد
12 17 25 46 

بارویکرد انتزاعی( را ازنظر زیبایی در چه سطحی ارزیابی )های دیواری نقاشی 6
 کنید؟می

 ضعیف متوسط خوب عالی
27 31 13 29 

ی در سازگار بارویکرد انتزاعی( تا چه میزان با منظر شهری)های دیواری نقاشی 7
 هستند؟

 اثربی کم متوسط زیاد
26 29 36 9 

تا چه حد متناسب باروحیه شهروندان  بارویکرد انتزاعی()های دیواری نقاشی 8
 است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
38 19 31 18 

 سایر سازیشبیه انتزاعی یادمانی به نظر شما منظر شهری تهران نیازمند چه رویکردی برای نقاشی شهری است؟ 9
21 44 27 1 

بارویکرد انتزاعی( )های دیواری تهران توجه به هویت تا چه میزان در نقاشی 10
 لحاظ شده است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
36 21 24 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .سازیهای دیواری با رویکردهای شبیهسؤاالت و نتایج بررسی نقاشی -4 جدول

 های ارزیابی )درصد %(سنجه سؤاالت 
در سطح تهران چقدر موردتوجه  (شبیه سازیبارویکرد ) دیواریهای نقاشی 1

 شما قرارگرفته است؟
 نظربی کم متوسط زیاد
26 19 36 19 

 طورکلی در چهدر سطح تهران را به (سازیبارویکرد شبیه)های دیواری نقاشی 2
 کنید؟سطحی ارزیابی می

 ضعیف متوسط خوب عالی
17 19 23 41 

در سطح تهران تا چه ( سازیبارویکرد شبیه)های دیواری به نظر شما نقاشی 3
 حد در زیباسازی منظر شهری مؤثر هستند؟

 اثربی کم متوسط زیاد
15 21 35 29 

در سطح تهران در  (سازیبارویکرد شبیه)های دیواری به نظر شما نقاشی 4
 فضاهای عمومی به چه میزان بر روحیه شهروندان مؤثر است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
16 23 26 35 

بلیغی تواند تتا چه حد می (سازیبارویکرد شبیه)های دیواری به نظر شما نقاشی 5
 رسان باشند؟و پیام

 اثربی کم متوسط زیاد
48 26 15 11 

را ازنظر زیبایی در چه سطحی  (سازیبارویکرد شبیه)های دیواری نقاشی 6
 کنید؟ارزیابی می

 ضعیف متوسط خوب عالی
18 26 15 41 

در  تا چه میزان با منظر شهری (سازیبارویکرد شبیه)های دیواری نقاشی 7
 سازگاری هستند؟

 اثربی کم متوسط زیاد
18 19 39 24 

تا چه حد متناسب باروحیه  (سازیبارویکرد شبیه)های دیواری نقاشی 8
 شهروندان است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
26 24 13 37 

 تبلیغی سازیشبیه انتزاعی یادمانی شما منظر شهری تهران نیازمند چه رویکردی برای نقاشی شهری است؟به نظر  9
28 31 29 12 

 (ازیسبارویکرد شبیه)های دیواری تهران توجه به هویت تا چه میزان در نقاشی 10
 لحاظ شده است؟

 اثربی کم متوسط زیاد
44 19 14 23 
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گروه مورد ارزیابی در مورد میزان موفقیت رویکردهای نقاشی دیواری به تفکیک مولفه ها. نمودار 3- تحلیل نظرات سه 

گروه مورد ارزیابی در مورد اجرای رویکردهای نقاشی دیواری. نمودار 4- اولویت سه 

کســب باالترین  قابل تامل،  توجه خاص شــهروندان به آثار انتزاعی و 
امتیــاز در 6 مولفه از 8 مولفه مقایســه ای می باشــدکه نشــان از رشــد 
دیــدگاه هنــری بین شــهروندان و اســتقبال از آثار فاخــر دارد. تحلیل 
یکپارچــه پرسشــنامه هــا و نظــرات شــهروندان در نمودارهــای 3 و 4 

قابل مشاهده است.

3 .3. جمع بندی نظرات پرسش شوندگان
کثریت  نتایج به دســت آمده از این نظرســنجی نشــان می دهــد، ا
افراد پرسش شــونده، موافق اجرای نقاشــی دیواری ها در سطح شهر 
بــوده و معتقدنــد شــهر تهران به نقاشــی دیواری نیــاز دارد. به عاوه، 

کثریــت افــراد، تأثیر نقاشــی دیــواری را در چارچوب منظر شــهری بر  ا
روحیــه شــهروندان، زیباســازی فضــای شــهری، تبلیغــات شــهری و 
آموزش همگانی را بســیار زیاد دانســته اند و این مجموعه را شاخصی 
گرفته اند9، این در حالی اســت  کیفیــت زندگی جامعــه در نظــر  بــرای 
کارکردهایی  کــه معتقدنــد نقاشــی دیــواری چنیــن  کــه آمــار افــرادی 
کم اســت، در اقلیت اســت. مســئله  نــدارد و یــا تأثیــر آن در ایــن امور 
آلودگی بصری در شهر تهران نیز موردتوجه جامعه آماری بوده است. 
در ایــن مقولــه، دیوارنــگاری می بایســت با ماحظــات الزم و با توجه 
کارکرد آن  بــه قابلیت هــای یک محیــط شــکل گرفته و جهت تکمیــل 

کارآمد باشد.  محیط 

که طی دهه های  بر اساس یافته های پژوهش، متأسفانه جریانی 
گذشــته در عرصــه نقاشــی دیــواری در تهــران آغازشــده اســت، رونــد 
ح در زمینه ی  منطقــی و ســالمی نداشــته و بــا اصــول و قوانیــن مطــر
این هنر مطابق نبوده اســت. بررسی آمار به دست آمده از نظرسنجی 

نتیجه

عمومــی و تخصصــی در ارزیابــی دیوارنــگاری معاصــر تهران، نشــانگر 
که دیوارنگاری معاصر نتوانسته است موردتوجه  این واقعیت اســت 
گیــرد. دیوارنــگاری معاصر  مخاطبیــن خــود، یعنــی شــهروندان قــرار 
کــه بــه مفهوم گرایــی روی آورده، زیباشــناختی ســاختار  تهــران آنجــا 

ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان
 
 

 
 .هاتحلیل نظرات سه گروه مورد ارزیابی در مورد میزان موفقیت رویکردهای نقاشی دیواری به تفکیک مولفه -3نمودار 
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که قصد زیباســازی و تزیین داشــته،  کــرده و آنجا  بصــری را فرامــوش 
گرفتــه اســت. تکــرار الگوهــای بصــری  مضمــون و محتــوا را نادیــده 
یکســان و مضامیــن تکــراری، عــدم توجــه بــه ســاختارهای بصــری 
محیط و معماری و روان شناختی مخاطب و همچنین عدم تنوع در 
شــیوه اجرا، موجب دل زدگی مخاطبین از این آثار شــده است. البته 
که برای رســیدن به دنیــای واقعیت و قضاوت صحیح  گفتــه نماند  نا
کــه در این  دربــاره آثــار موردنظــر، نیــاز به بررســی همــه آثار می باشــد 
کی  مقاله امکان پذیر نبود. نتایج پیمایش و بررســی های میدانی،حا
که از پشــتوانه نظری  از موفقیــت دیوارنگاره هــای متأخــر اجــرا شــده 
گذشــته برخوردارند، می باشــدکه بی شــک  قوی تــری نســبت به آثــار 
ح زیبا  حاصــل تأمل بر مضمون فرهنگی، تکنیک مناســب اجــرا، طر
گزینی مناســب ایــن آثارمی باشــند. توجه به ایــن نکته حائز  و مــکان 
کارکــرد یــک اثــر دیــواری، بایــد در خدمت  کــه اولیــن  اهمیــت اســت 
که دیوار در آن واقع شــده اســت  زیباســازی محیــط و فضایــی باشــد 
کــه اثــر می توانــد تأثیــر مطلــوب بــر مخاطــب  و از ایــن طریــق اســت 
که در دیوارنــگاری عمومی بیان  داشــته باشــد. همچنین مضامینی 

می شــود، بایــد از قابلیت های بیانی محیــط و فرهنگ مخاطبین آن 
که اثر دیــواری در محیط برای  گرفته شــده باشــد، به گونــه ای  محیط 
کند. احســاس این که اثــر دیواری  مخاطبیــن احســاس تعلــق ایجــاد 
از ســاختار بصــری و معنایــی محیط برآمــده و با مخاطبــان رابطه ای 
کرده است. بدین ترتیب، دیوارنگاری در فضای شهری  مثبت ایجاد 
که برای  نیــز، با توجه بــه پژوهش های میدانی باید به گونــه ای درآید 
کید  گیرد. به نظر تأ شهروندان مفید واقع شده و موردپسند آنان قرار 
بــر مبانــی نظری آثــار به همــراه نظارت بر اجــرای آنها بــا تکنیک های 
جدید، همگام با رشد فکر شهروندان بتواند در امر بهبود جایگاه این 
هنر مؤثر واقع شــده، فضای شایســته شــهروندان تهران را برای شــاد 
زیســتن تحقق بخشــد. نتایج این پژوهش به خوبی نشــان می دهد 
گرچــه همچنــان  کــه رویکــرد انتزاعــی در جایــگاه مناســبی قــرار دارد ا
کاســتی هایی می باشــد. پــس از آن رویکرد  در بعــد انتقال پیام دچار 
شبیه ســازی و نهایتــًا رویکــرد یادمانی، باالترین امتیازها را به دســت 
آورده اند. این نتایج مبین باالرفتن ســطح درک هنری شــهروندان و 

کنار تکنیک های اجرایی می باشد. توجه به مضامین در 


