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 بصری محیط بر نقاشی دیواری هایبررسی تأثیر کیفیت

 چکیده
از میان این عوامل، محیط نقش  آید.مخاطب، معماری و محیط پدید مینقاشی دیواری در ارتباط با سه عامل  بیان مسئله:

تأثیر شرایط و یافتنِ آن تحتترین وجه تمایز نقاشی دیواری از دیگر انواعش، شکلدر خلق اثر دیواری دارد؛ چرا که مهم اساسی

شود که در یات گوناگونی را شامل میبصری، عوامل و کیف عنوان یک مجموعۀهای محیط است. محیطِ پیرامون اثر، بهویژگی

رسد. این پژوهش درصدد پاسخ به چگونگی ها ضروری به نظر میشناخت آن مستقیم یا غیرمستقیم با اثر دیواری بوده ورابطۀ 

 های بصری محیط بر نقاشی دیواری است.رابطه و تأثیر کیفیت

دیواری در منظر  هایراهکارهای بهبود و ارتقای سطح کیفی نقاشیعنوان یکی از تبیین تأثیر کیفیات بصری محیط، به هدف:

 است. شهری

 است. ایآوری اطالعات کتابخانهو شیوۀ گرد تحلیلی صورت گرفته -به روش توصیفی پژوهش حاضر روش پژوهش:

شرایط نوری و  جغرافیایی ،فرهنگی و هویتی ، موقعیت های بصری محیط که عبارتند از شرایط اقلیمی ، فضای کیفیت ها:یافته

خود را داشته که بسته به شرایط دیوار، تأثیراتی های مختص به ها و محدودیتهر کدام ویژگی ،رنگ حاکم بر فضای محیط

های موجود در فضای محاطها، ضمن دستیابی به قابلیتلذا بررسیِ آن؛ داردها کننده بر فرایند طراحی و اجرای دیوارنگارهتعیین

های . از این رو نقاشیانجامدتر میخلق آثار دیواریِ مطلوبو ها، به ایجاد فضایی هماهنگ درآوردن آن لیتافع کنندۀ اثر و به

توان تابعی از محیطِ حاکم بر دیوار و کیفیات بصریِ وابسته به آن دانست، که دیواری را، ضمن حفظ عناصر بنیادین هنری، می

  محتوا نیز باید با آن در تناسب باشد.فرم و  در تکنولوژی،
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 مقدمه
شیوۀ زندگی  بر نیاز انسان و های بیان هنری انسان در طول تاریخ بوده که بناترین روشاز مهم 1نقاشی دیواری

های شده است. این آثار در گذشته معموالً در محیطکارگرفته های گوناگونی در طراحی و اجرای آن بهوی، روش

رود. از این کار میداخلی و در عصر حاضر، با توجه به نیازِ روز و تغییر کاربرد آن، اغلب در فضای باز و شهری به

ر یافته است. نقاشی دیواری همواره در ارتباط با محیط، معماری ینیز تغی رو  عوامل مؤثر در دگرگونی و آسیبِ آن

توان ساختاری متناسب و های تأثیرگذارِ آن، نمیبدون شناخت محیط و مؤلفه شک. بی2آیدو مخاطب پدید می

ای بصری، معنایی و تکنولوژی در اثر ایجاد کرد. محیطِ یک اثر دیواری، مجموعه هایهماهنگ با آن، به لحاظ جنبه

لذا نقاشی دیواری باید از آن بهره  باشد؛است که در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با اثر می از عوامل و کیفیات

شود، اجرا می 3های شهریکه امروزه نقاشی دیواری اغلب در حوزۀ هنر از آنجایی گرفته و با آن هماهنگ شود.

ها، شرایط جوی، جغرافیایی و فرهنگِی محیط قرار دارد؛ بنابراین به طور همواره در معرض نور خورشید، آالینده

های دیواری در وسعت استفاده از نقاشی پذیرد.های بصریِ برآمده از این عوامل محیطی تأثیر میقطع از کیفیت

ها از کیفیات بصری محیط، ضرورت پژوهش درباره چیستی و چگونگیِ این آن پذیریِ مستمرمنظر شهری و تأثیر

عنوان یکی از راهکارهای بهبود سازد. هدف این پژوهش، تبیین تأثیر کیفیات بصری محیط، بهتأثیر را آشکار می

ری محیط کیفیات بصباشد. پژوهش حاضر با فرض بر آن که توجه به های دیواری میو ارتقای سطح کیفی نقاشی

از طراحیِ ایده تا اجرای اثر، نقش مهمی در ارتقای کیفی نقاشی دیواری خواهد داشت، در صدد  و تأثیرات آن،

دیواری چیست؟ و تأثیر آن بر نقاشی  کننده نقاشیها است که کیفیات بصری محیطِ محاطپاسخ به این پرسش

 دیواری چگونه است؟

 

 روش پژوهش
تحلیلی است و گردآوری اطالعات از طریق  -است. روش  این پژوهش توصیفی کاربردیمقالۀ حاضر، از نظر هدف 

از منابع  پژوهش، هایتحلیل مؤلفهاما برخی مستندات تصویریِ منطبق بر  ای صورت گرفته است.منابع کتابخانه

باشند؛ ولی هنرمند میها اغلب فاقد اطالعات دقیق از جمله مشخصاتِ اثر و است. این نمونه تأمین شده اینترنتی

ارائه  اند،مناسب بوده پژوهش های کلیِ هشاخصمباحث و تعمیم به  منظوربه نتخبهای منمونهاز آن جهت که 

 است.  شده

 پیشینه پژوهش
 تاریخچه و همچون متفاوتی هایجنبه به پذیرفته، صورت دیواری نقاشی زمینۀ در کنون تا که هاییپژوهش در

این  موضوع با ارتباط در اما. است شده پرداخته تکنیکی آن هایقابلیت و فنی هایجنبه و مضامین تحول، سیر

 توانمی هاآن ترینِمرتبط از برخی به که مسأله صورت گرفته است مطالعات اندکی در قیاس با اهمیت مقاله،

 و( 1385) «کنیم؟ ساماندهی را دیواری نقاشی یک چگونه»هایی به نام در پژوهشی «مقدمکفشچیان»کرد اشاره

 ساماندهی شیوۀ و دیواری نقاشی هایقابلیت و به بیان خصوصیات( 1383) «دیواری نقاشی هایویژگی بررسی»

 بررسی» مقالۀ اند،پرداخته مخاطب و محیط با دیواری نقاشی رابطۀ به نوعیبه که مقاالتی است. پرداخته آن

 و فرفهیمی» از( 1395) «گشتالت شناسیروان رویکرد با) شهری محیط با تهران هایدیواری نقاشی هماهنگی
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اشاره و  محیط با تزیینی دیواریِ نقاشی ده هماهنگیِ سنجش به گشتالت شناسیروان روش با که است،« ایمانی

 اما بوده، محیط با تناسب در رنگی لحاظ به تهران تزیینی دیواری هاینقاشی اکثر که یابدمی دست نتیجه به این

 «مخاطب دیدگاه از تهران معاصر دیوارنگاری ارزیابی» مقالۀ. ندارند را الزم هماهنگی موضوعی و فرمی نظر از

 روابط به توجه با را، تهران معاصر دیواری هاینقاشی ،«رویان و ارشد مقدم،کفشچیان» نوشتۀ( 1390)

 قرار مطالعه مورد مخاطبین دیدگاه از تاریخی، اجتماعی و اهداف و محیط با ارتباط در آن کارکرد و زیباشناسانه

 نشان را مخاطب و بنا معماری محیط، با تناسب در تهران هایدیوارنگاری ضعف مقاله، این نتایج. است داده

 «دیواری نقاشی بر تأکید با شهری در فضاهای محیطی گرافیک بصری خوانش» مقالۀ در همچنین. دهدمی

 مخاطبان، منظر از تهران دیواریِ هاینقاشی ارزیابی جهت ،«وحدت و مشاور ریمیک سجادزاده،» از ،(1396)

 بررسی مورد جداگانه صورتبه دیواری نقاشی پیرامونِ  معماری و محیط بصری، ساختار استقرار، موقعیت هایمؤلفه

 هایمؤلفه به نیز، «پاکزاد» از( 1392) «انسانگرا شهری هویت در هادیوارنگاره نقش بر درآمدی» گرفت. مقالۀ قرار

  .است پرداخته هادیوارنگاره در هویت

 نقاشی دیواری 

allW ) ،(aintingPural M) واژگانهای فارسی معادل المعارف، نقاشی دیواری و دیوارنگاره در دایره4دیوارنگاری  

Painting)  و((Mural هر نوع نقاشی که مستقیم بر روی دیوار ترسیم شود یا در »اند.در زبان التین تعریف شده

شود. تفاوت عمده این نوع نقاشی جای دیگری کار گردد و سپس روی دیوار نصب شود، نقاشی دیواری گفته می

اطراف خود ربط و تناسب پیدا ن است که نقاشی دیواری در تناسب با معماری و فضای آبا نقاشی سه پایه در 

های محیط شکل لذا چون نقاشی دیواری تحت تأثیر شرایط و ویژگی(. 69 ،1383،مقدم)کفشچیان «کندمی

 کند.می تحمیلست که محیط بر اثر یابد، هنرمند ملزم به رعایت ضوابطیمی

 

 محیط
ن زندگی آچیزی که اطراف چیزی را بگیرد. جایی که انسان در  ،کننده و فراگیرنده استمحیط به معنای احاطه»

(. محیطِ اثر دیواری، محدودۀ اطراف دیوار 1381، و سیدصدر بختنیک) ...«اعم از جامعه، شهر، کشور و  ،کندمی

ک زیباییِ ی»های آن، در چگونگیِ نقاشی دیواری از طراحی تا اجرا اثرگذار است. چرا کهاست که چگونگیِ ویژگی

منظور از محیط در  .(Smith, 1974, 120)« گیردفضای ساختاری از انسجام و هماهنگی با محیطِ آن شکل می

است که در پیرامون دیوار وجود دارد؛ اعم از عناصر و کیفیات بصری،  های دیواری، مجموعه عواملیرابطه با نقاشی

 شود.می رویتهای غیرقابلرویت و ویژگیکه شامل عناصر قابل

 

 . شرایط اقلیمی محیط1

را وضعیت آب و هوا در یک محیط خرد و کالن توان آن ( یک مفهوم است و میclimateاقلیم )»

اقلیم هر منطقه را، شرایط جغرافیاییِ محیطِ طبیعی و مصنوعیِ آن به وجود  .(1 ،1390 ،پوردیهیمی)«دانست

های شهری باید در ارتباط با محیط بیرونی ارائه شوند، شناخت وضعیت آب و که دیوارنگارهآورد. از آنجاییمی

ویژه در کشور ما که از تنوع شرایط به رسد؛ضروری به نظر می، نامندهواییِ منطقه که در اصطالح آن را اقلیم می
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های توجه هنرمند به مشخصات حوزهرو ها دارد. از اینهر اقلیم، تأثیری متفاوت بر دیوارنگاره اقلیمی برخوردار است.

شرایط اقلیمیِ محیط  .اقلیمی در مناطق مختلف، اهمیت فراوانی در اجرای آثارِ متناسب با اقلیم هر منطقه دارد

شدت تابش و  شدت باد و باران ،تغیرات جوی فصولپذیری، گرما، سرما، رطوبت: است این موارد قابل بررسیدر 

 .مدت در نظر گرفته شودکه البته در توجه به عوامل جویِ منطقه، باید شرایط دائمی و دراز ؛فتابآ

 

 . تأثیر شرایط اقلیمی محیط بر تکنولوژی و ماندگاری نقاشی دیواری1-1

آن و مقاومت  ، در انتخاب متریال اثر و تکنیک اجرایهابیشترین تأثیرپذیری از شرایط اقلیمی در دیوارنگاره

ها لحی در دیوارنگارهکند از مواد و مصا. این امر ایجاب میباشدکاررفته در برابر عوامل آب و هوایی میتکنولوژی به

سازیِ اثر کارگیری همابر شرایط جویِ آن مقاوم باشد. بنابراین بهاستفاده شود که با اقلیم ناحیه هماهنگ، و در بر

یوارنگارۀ پایدارمی دای، از ضروریات یک هو محیط، به معنای استفاده از مصالح و تکنولوژیِ سازگار با اقلیم منطق

در برابر تا ، کار گرفته شودناپذیر بهبه طور مثال، الزم است که در مناطق مرطوب مواد و مصالح رطوبت باشد.

همسان با  حِمصالبا انتخاب آگاهانۀ  تواناست که می این در حالی رطوبت و خوردگیِ حاصل از آن مقاوم باشد.

وارنگاره با خلق دیتوان به در این مورد می، به نفع اثر بهره برد. هر منطقهوهواییِ های آبویژگیاز  ،محیط

تواند انتخاب کرد، که پس از بررسیِ کیفیت سازشِ آن با شرایط اقلیمی و جوی، میهای گیاهی اشاره روینده

عنوان یک کیفیت و شکل از رطوبتِ مکان، به(. بدین1پذیر باشد )تصویرهای رطوبتبسیار مناسبی برای محیط

 برد.  توان بهرهقابلیت می

 

           
 

 

پذیری دهد که جهت قرارگیری دیوار، در اثرنشان می  5مناطق چهارگانۀ اقلیمیبررسی تأثیر عوامل آب و هوایی در 

های جوی و نور خورشید نقش اساسی دارد. با توجه به اینکه، دو عنصر محیطیِ رطوبت و از میزان دریافت ریزش

جغرافیایی باشد، الزم است که جهت تابش خورشید در کیفیت بصری و ماندگاری نقاشی دیواری بسیار مهم می

علت که شدت یابِی بستر دیوارنگاره مورد توجه واقع شود. البته در مناطق معتدل، بدینمنظور مکاندر دیوار، به

تابش آفتاب و وزش باد و بوران به مراتب کمتر است، آزادی بیشتری در انتخاب دیوار وجود دارد؛ اما در مناطق 

یا شدت سرمای شدید برخوردار است، توجه به جهت قرارگیری سردسیر و گرمسیر که از تابش آفتاب سوزان و 

.2تصویر  

 های تهرانخیاباندیواری، یکی از بخشی از نقاشی 
 نگارندگان منبع: 

 

 

 

 

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

 

 

.1تصویر  

 های گیاهی روی دیوار. دیوارنگاره، کشت روینده

 www. Pinterest.comمنبع: 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:
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ثیر بر بستر واسطۀ تأشرایط اقلیمی، پایداری دیوارنگاره را بهتوان گفت که در مجموع می باشد.دیوار ضروری می

 ؛ و عدم توجه به آن آسیب جدی بر کیفیت ودهدتأثیر قرار میآن، متریال اثر و تکنولوژی ایجادیِ آن، تحت

صورت که استفادۀ غیرکارشناسانه از مواد و تکنیک نامتناسب با شرایط ماندگاری دیوارنگاره وارد خواهد کرد. بدین

شدن و ورقهآب و هوایی و درنظرنگرفتن جهت جغرافیایی دیوار، آثار را دچار عوارضی از جمله پوسیدگی، ورقه

 (.2شود )تصویر می آلودگی بصری شهر بپریدگی خواهد نمود؛ این تخریب زودهنگام خود موجرنگ

 

 . شرایط فرهنگی و فضای هویتی محیط2

ای بر مبنای اعتقاداتِ خود هایی است که جامعهها، معارف، آداب و رسوم، و ارزشمجموعۀ باورها، دانش»فرهنگ 

انسانی، نظام ن هر جامعۀ بط(. در 102 ،1385زاده، )نقی «کندآن را تکامل بخشیده و بر اساس آن زندگی می

های نوعی برخاسته از هویتِ آن جامعه است. هویتِ یک محیط نیز، حاصل ویژگیفرهنگی خاصی برقرار است که به

ها از عواملی چون پیشینۀ تاریخی و فرهنگِی آن منطقه، وجود ساختمانی باشد که این ویژگیبارز آن محیط می

 شود.می لبا کاربری خاص و یا وقوع رویدادی خاص در آن حاص
 

 . تأثیر شرایط فرهنگی و فضای هویتی محیط بر نقاشی دیواری1-2

شود و همچنین خاستگاه اجتماعی نقاشی دیواری، که با هدف ارتباط عمومی با مخاطب طراحی و تولید می

کند که هنرمند به ساختارهای فرهنگی و هویتیِ محیط توجه داشته باشد. لزوم هماهنگیِ آن با محیط ایجاب می

ها و مند، و با استفاده از طرحهویتتواند با هدایت بصریِ مخاطب به عناصر شاخصِ در این راستا هنرمند می

های شهری، هم سطح کیفیِ تعامل اثر و هم کیفیت منظر را در محیط ارتقاء های بومی و تاریخی در دیوارنگارهفرم

تواند حس تناسب بین اثر دیواری و محیط را در محتوا های تصویری، میکاربرد صحیحِ این نشانه همچنیندهد. 

مکانی نام برد )تصویر برقراریِ مطلوب حس هویت به عنوان نمونۀ کاملی ازتوان میجد ایرانی را نیز ارتقاء دهد. مسا

ای از اصول و ضوابط ملموس بخشیدن به روح معنویِ مکان، مجموعهدر مساجدِ ایرانی با تأکید بر عینیت(. »3

شده است. محصولش مکانی معنادار، کارگرفته )اعم از شکل، رنگ، مصالح، نقش( در سازماندهی کالبد مسجد به

 ،1378پدوند،  و )توالیی« شودراحتی توسط مخاطب ادراک میست که بهماندنییادبا هویتی روشن، خوانا و به

42.)  

          

دلیل که باشد. بدینها نیز در گرو ارتباط آن با هویت مکان میشناسیِ دیوارنگارهای از زیباییاز سویی، جنبه

توان جدا از بررسی مفاهیم ذهنِی افراد نسبت به مکان دانست؛ چرا که ادراک شناختی را نمیترجیحات زیبایی»

 ،قابزرگیآو  جم ،محمدی زند،)خاک« ِی فرد در ارتباط استزمینۀ ذهنزیبایی همراه با عواطف شخصی و پیش
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می «حس مکان»کند در اصطالح این ادراک ذهنی که فرد با قرارگرفتن در یک محیط تجربه می (.18 ،1393

حس مکان به معنای ادراک ذهنِی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه از » گویدمی« فالحت»نامند. 

دهد. ]...[ از مفاهیم فرهنگِی موردنظر مردم، درونی با محیط قرار میمحیطِ خود است که شخص را در ارتباطی 

یابی روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست

حس مکان را  تواندمیوی معتقد است که هنرهای شهری  (.57 ،1385)فالحت، « شودبه هویت برای افراد می

یافتن یک اثر دیواری هویت»نویسد می 6«جان لنگ»را در شهروند ایجاد کند. همچنین شهر ارتقا داده و آن در 

ا این ب (.230 ،1383)لنگ، « دهدبا معانی نمادینِ محیط، احساس تعلق مردم را نسبت به آن مکان افزایش می

تقویت حس قادر به هویتِ مکان ایجادیِ خود، در صورت اثرپذیری از  ،های شهریدیوارنگاره توان گفتتعاریف می

اند، در پیوند بودهآثاری که با فرهنگ و هویتِ محیط در تاریخ هنر دیوارنگاری نیز،  خواهند شد.مکان در مخاطب 

در واقع ریورا با انتخاب » ، 7گو ریورااز جمله آثار دیه اند.تر بودهتر و در نتیجه موفقهمواره برای مخاطب ملموس

ای های بومی و منطقههای مشهور مکزیک، انتخاب نمادها و نشانهموضوعی تاریخی از مکزیک، گزینش شخصیت

( 74 ،1383)کفشچیان،« فضاسازی بومی توانسته به فضای فرهنگی مخاطب نزدیک شودسازی و و باالخره تیپ

 (.4)تصویر 

 

 
 

دیوارنگاره های ها و ظرفیتتواند توسط قابلیتای دوسویه، میشرایط فرهنگی و هویتی محیط نیز، در رابطه

ها، دهی به منظر فرهنگی شهرتوانند محیط را واجد صفت سازند، در شکلاز آنجایی که آثار هنری می»ارتقاء یابد. 

های فرهنگی، های دیواری، در صورت رعایت ارزشصورت که نقاشی(. بدین45 ،1395)زنگی، « نقش کلیدی دارند

های ذهنیِ مخاطب تأثیر گذاشته و به تثبیت یا تقویت فرهنگ عمومی هتوانند با اعمالِ اثر بر سیمای شهر بر الیمی

 (.6و  5)تصاویر فرهنگی را به محیط بیفزایند  توانند کیفیتعبارتی میجامعه کمک کنند؛ به
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شود مکانیسم ساخت فرهنگ در عدم سازگاری یک اثر هنری با فرهنگ عمومی، باعث می»ست که این در حالی ا

مثال اجرای طوربه(؛ 73 ،1392)اسکندری، « یک مجموعۀ شهری و در نهایت در یک کشور مختل شود

قبول باشد، و تکنیک قابللحاظ زیباشناسی که بهمحیط نداشته، در عین این هایی که نسبتی با فرهنگِشخصیت

  (.7)تصویر  کندمی مکان لطمه واردی هویتو به فضای فرهنگی 

       

هایی برای تعیین نما و ظاهر خوب، بر پایه معیار« طرح شهر، نما و ظاهر شهر»ای تحت عنوان در مقاله 8لینچ   

انگیزی، سرزندگی، هویت، شناسی، خاطرهتهییج، تنوع، قابلیت»اند از کند که عبارتروانشناسی تعیین می

داری و تطابق با محیط، معنی پذیری، سادگی، وضوح، چیرگی بخشی از فرم،تصورپذیری، خوانایی، انعطاف

(. در میان هنرهای شهری، نقاشی دیواری از خوانش 17 ،1393 ،قابزرگیآو  جم ،محمدی زند،خاک)« آموزندگی

با توجه »برده بر ذهن شهروندان باشد. تواند واسط خوبی برای انتقال تأثیرات نامچشمگیری برخوردار است و می

تر از فهم آن از طریق حجم و فرم معماری یافتهمومیتتر و عکه، خوانش عنصر معنا از طریق تصویر سادهبه این

دهی ذهنی منظر است، و شهروندان را در دریافت و شناخت هویت فرهنگی و اجتماعی محیط و در نتیجه سازمان

توان دیوارنگاری شهری را عاملی مؤثر برای معنابخشی به فضا و درک بهترِ آن توسط کند، میشهری یاری می

کنندۀ های تعیین(. اما برای تحقق این امر، هنرمند ملزم به شناخت مؤلفه43 ،1395)زنگی، « تشهروندان دانس

و فرم خاِص  هر محیط بر اساس تشخص و عملکرد خویش، شیوه باشد؛ چرا کهمیمعنا محیط به لحاظ کارکرد و 

های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و هر شهر، با توجه به ویژگیمعنا که طلبد. بدینخود را در ایجاد دیوارنگاره می
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)تصاویر پذیرد. تصاویر و مفاهیمِ متناسب با خود را می ای برخوردار است وهای بصری ویژهشناسیِ خود، از نیاززیبا

 (.9و  8

                                        

 

از تأثیر قرار دهد. ها را تحتهای خاص، دیوارنگارهتواند در محیطمیقبله نیز به عنوان یک کیفیت محیطی 

کردن محوریت قبله در اماکن هنرمند باید بر اساس شأن کاربردی و معناییِ مکان ایجاد اثر کند، لحاظ کهآنجایی

لحاظ فرمی یا محتوایی با این کیفیت در ارتباطند، در آثاری که به چنین رعایت آن هم نماید.مذهبی ضروری می

  الزم است.

 . موقعیت جغرافیایی محیط3

هر دیوارنگاره، در یک موقعیت خاص از جغرافیای محیط واقع شده است و در ارتباط با شرایطِ آن مشاهده و 

لذا نسبت دیوارنگاره با وضعیت مکانی و جهت جغرافیایی منطقه، با میدان و زاویۀ دید مخاطب،  شود.دریافت می

نقش مهمی در ایجاد این روابط  بررسیو همچنین با خط افق و شیب حاکم بر میدان دید منطقه قابل توجه است. 

 دارد. شرایط جغرافیایی محیط هماهنگی بصری میان نقاشی دیواری و

 افق محیط. خط 3-1

 .مورد توجه قرار گیردکند، باید همواره در طراحی خط افق محیط، که جغرافیای محیط آن را بر دیوار تحمیل می 

معنا که خط افق تصویر خط افق نقاشی دیواری باید متناسب با افق دیدِ دیوار در محل باشد. بدینای که به گونه

، آثاراما در بسیاری از ن طراحی شوند. آها با توجه به شده و فرمبر اساس موقعیت مخاطب نسبت به دیوار لحاظ 

تخریب بصری زیباشناختی بنا و فضای معماری و  هماهنگی، موجب شده و این عدم نادیده گرفته موضوعاین 

 شده است.زار بصری در نگاه مخاطب آهمچنین 

 

 .شیب جغرافیایی محیط 3-2

عنوان مثال تهران یک شهر به»شیب جغرافیایی محیط نیز، در صورت وجود، باید سنجیده و لحاظ شود. 

معنا که میدان ایست و منظر شهری از جنوب به شمال و شمال به جنوب به طور کامل متفاوت است؛ بدینکوهپایه

دیوارنگاره در آن کار شود، باید  درصدی دارد. اگر قرار باشد 13تا  5خوانش محور جنوب به شمال تهران شیب 
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(. 1395کفشچیان مقدم، ]در مصاحبه با زیباسازی تهران[، «)نظر گرفته شود خط افق و شیب جغرافیایی در

در نظر گرفته نشود، عدم انطباق خط افق  داریابی و اراِئۀ طرح برای فضاهای شیبچنانچه وجود شیب در مکان

برای مخاطب  لحاظ بصریبه در نتیجه تصویر نهایی ؛ کهشودموجب مینقاشی دیواری با خط افق محیط را 

 ناخوشایند خواهد بود.

 

 . شرایط نوری حاکم بر محیط4

ی، قابل بررسی های کاربردی و بصرنورها به لحاظ کیفیت انتشار، شدت و ضعف، رنگ، تأثیرات شیمیایی و قابلیت

های دیگر دازیخورشید را نور طبیعی و نور حاصل از نورپربندی کلی بر اساس منشاء تابش، نور در تقسیم هستند.

ها اثرگذار است؛ های متنوعی بر دیوارنگارهبه شکل. نور محیط، اعم از طبیعی و مصنوعی، نامیمرا نور مصنوعی می

صری بافت ها بیفزاید و کیفیت بدرخشش رنگتواند بر جلوه و شود؛ میشدن کامِل اثر مینور کافی موجب دیده

سمتی خاص از قموجب تأکید بر ، های بصری متنوعقابلیت تولید جلوه قادر است با؛ ها را تقویت کنددیوارنگاره

 را ایجاد کند. پریدگیتواند عوارضی از جمله رنگمی همچنین شود. اثر

 . نور مصنوعی4-1

کند، قابلیت کنترل آن است. نور مصنوعی را از نور طبیعی متمایز میکه  آنچه ها،در تأثیرگذاری نور بر دیوارنگاره

توان ر شب نیز میدواند در جایگاه خود بسیار مفید واقع شود. به واسطۀ این قابلیتِ نور مصنوعی، تاین ویژگی می

 .دیواری ایجاد کرد های بصری بر آثارجلوه

 

 نور طبیعی .4-2

زان تابش، زاویه باشد، اما باید به میشدنِ اثر ضروری میبرخورداری از نور طبیعی خورشید برای دیدههر چند که 

ت دیوارنگاره و شدت آن نیز توجه شود؛ همچنین توالی و دگرگونیِ آن در ساعات مختلف روز اهمیت دارد. موقعی

شده بر های ایجادها و سایهانعکاسی، بازتابای باشد که زاویۀ تابش خورشید، نورهای گونهدر فضای باز، باید به

های بصری متفاوتی در نور طبیعی، کیفیت آن، موجب آزار چشم مخاطب نشود؛ بلکه احساس مطلوبی را القا کند.

اساس زاویۀ تابش  توان آن را برکه میگونه کند؛ بدینوارد می های جغرافیایی متفاوت، بر دیوار و دیوارنگارهجهت

 شمالی، جنوبی، غربی و شرقی تقسیم کرد.به نور 

 

 . نور شمالی4-2-1

رار داشته و از قکنند. ساعات بیشتری از روز در سایه دیوارهایی که رو به شمال هستند، نور مستقیم دریافت نمی

بوده و انعکاس  ، پراکنده، بدون سایه وهاشده از شمال بر دیوارنگارهنور تابیده .کمتری برخوردارند شدت تابش

 اصطالح سرد است.به

 

 نور جنوبی .4-2-2

تنها در اقلیم متفاوت و فصول مختلف،  برند ودیوارهای رو به جنوب در تمام مدت روز از نورِ خورشید بهره می

ترین ساعات روز، نور به شدت به این دیوارها کند. به طور معمول، در گرمکیفیت و میزان آن اندکی تغیر می
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های لحاظ جلوهجنوبی، سایه و انعکاس ایجاد کرده و بهنور شود. حدودی که چشم مخاطب آزرده میتابد، تا می

 ها بسیار تأثیرگذار است.دیوارنگاره ها برها و حجمبصری و بازی با سایه

 

 نور غربی .4-2-3

ت؛ اما کوتاه اسدر دیوارهای رو به غرب، نور غربی حاکم است. شدت تابش این نور ضعیف و زمان تابش آن 

 گرایند.ها در آن به زردی میهمچنان وجود دارند. نور غربی درخشش ایجاد کرده و رنگ ها در آنانعکاس

 

 . نور شرقی4-2-4

مدت ای بلند و طوالنیدیوارهای رو به شرق، تنها در چند ساعت اولیۀ صبح از نور کافی برخوردارند و به سرعت سایه

بح، از دور سایۀ های معینی از صنور شرقی در زمان ای از نور ندارند.طی روز دیگر بهرهها حاکم شده و در بر آن

ظ نکرده باشد، اندازها و نقشِ سایه بر اثر دیواری را لحاکند که اگر هنرمند موقعیت سایهاجسام را تولید می

تواند عاملی برای تزیین گرفته شود، میکار این کیفیت بهپردازی ایده زننده خواهد بود؛ اما چنانچه هنگامآسیب

ترین حالت به لحاظ برخورداری ربی، مناسبغ-در طول محور شرقی گسترش دیوارا توان گفتدر نهایت می اثر باشد.

 اشد.بمناسب می از نور با شدت

 

 . فضای رنگی حاکم بر محیط5

 رنگیِ  از حاکمیتِ هاآن ۀکه به واسط است، گوناگون ها و سطوح رنگیِها، حجمای از فضاهر محیط شامل مجموعه

 تر در شهرها،و در سطح گسترده های بازهای خاص در محیطمایهحضور رنگاما  .دشوخاص خود برخوردار می

های رنگ -کرمان  وهمانند یزد  -عنوان مثال در شهرهای اقلیم گرم و خشک ایران باشد؛ بهتابع عامل اقلیم نیز می

ست. همچنین وضوح در معماری آن منطقه نیز قابل مشاهده اها حاکم بوده و این بهایزردها و قهوهگرم روشن، 

های سبز و آبی، و در شهرهایی لبۀ رنگغ -شهرهای شمالی –شده در اقلیم معتدل و مرطوب در شهرهای واقع

 شود.می های خاکستری و خنثی مشاهدههمانند تهران نیز حاکمیت رنگ

لزوم ایجاد این  یابد.مطلوب دست می نقاشی دیواری در هماهنگی با محیط به کیفیت زیباشناختیِفضای رنگیِ 

گونه که بپذیرد؛ همان تأثیر محیطرنگ  حاکمیتِکاررفته در اثر، از های بهدامنۀ رنگکند که هماهنگی ایجاب می

رارگرفته قهستند که بدون کنتراست شدید در کنار هم هایی ای هماهنگ به نظر عام آنمجموعه»نویسد ایتن می

لحاظ رنگ در تعارض و های شهری بهست که بسیاری از دیوارنگارها حالی این در (؛24 ،1380)ایتن، « باشند

با سطح نازل کیفیت،  کارگیری رنگهای اخیر، بهدر دهه باشند.کنتراست باال با رنگ حاکم بر منظر شهری می

 شهرها را بیش از پیش دچار اغتشاش بصری کرده است. ۀهای دیواری، چهرشناسی در نقاشینشانههارمونی و 

محیط، در  یِهای خنثی و خاکسترهای تند با کنتراست باال درکنار رنگرنگ کارگیریِاین ناهماهنگی در به ۀنمون

های در تعامل با رنگ ای رنگین،ههای آرام و خاکستریکاربرد رنگ 11ویر شود. اما در تصدیده می 10تصویر

       حاکم بر محیط، ایجاد هارمونی بصری کرده است.
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 گیریبحث پیش از نتیجه

 معرفی کیفیات بصری محیط در ارتباط با نقاشی دیواری .1

 زیر  در قالب نمودار چیستیِ کیفیات بصری محیط و چگونگیِ تأثیر آن بر نقاشی دیواری، با توجه به آنچه گذشت،

      .شودمیارائه 

 : نگارندگان. منبعمعرفی کیفیات بصری محیط در ارتباط با نقاشی دیواری .1 نمودار

 

.10تصویر  

 نقاشی دیواری، رنگ روغن روی سیمان، تهران

 مجموعه آثار سازمان زیباسازی شهر تهران منبع: 

 

 

 

 

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

 

 

.11تصویر  

  مهدی قدیانلو، رنگ اکرلیک روی سیمان، تهران.

 www. Persian-star.org منبع: 

 

 

 

 

 (Der Nersessian and Agemian,1993: 425)  منبع:
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 چگونگی تأثیر کیفیات بصری محیط بر نقاشی دیواری. 2

 تأثیر شرایط اقلیمی .2-1

پذیری، مقاومت و ماندگاریِ شرایط اقلیمی به واسطۀ گرما و سرما، شدت باد و باران، شدت تابش آفتاب و رطوبت

باید از مصالح و  لذا شود؛می متریال و تکنولوژی اثر اعمالبر  تأثیردهد. این قرار می تأثیررا تحت دیوارنگاره

 اشد. تکنولوژیِ متناسب با اقلیم محیط استفاده کرد تا بتواند در برابر شرایط جویِ منطقه مقاوم ب

 تأثیر شرایط فرهنگی و هویتی. 2-2

های اجتماعی، فرهنگی و هویتیِ خود، خصوصیات هر محیط بر اساس تشخص و عملکردش، و با توجه به ویژگی

طلبد. ایجاد هویتِ متأثر از محیط لذا صورت و مفاهیم متناسبش را در ایجاد دیوارنگاره می ای دارد؛بصری ویژه

های شهری، با خوانایی شهر و معنابخشی به فضا توأم بوده و موجب تقویت حس مکان در مخاطب در دیوارنگاره

ل اثر، با تأثیر بر ذهن تعام ها، عالوه بر ارتقاء سطح کیفیر آنهای فرهنگی دخواهد شد. همچنین بازتاب ارزش

ها رهکند. اما گسست شکلی و محتواییِ دیوارنگامخاطب به تثبیت و تقویت فرهنگ عمومی جامعه کمک می

شدن مکانیسم ساخت فرهنگ در مجموعه و کاستن نسبت به فضای فرهنگی حاکم و هویت محیط، موجب مختل

 د.شومندیِ مکان میهای بصری و ادراکی در هویتارزش

 تأثیر موقعیت جغرافیایی .2-3

وقعیت مخاطب ها نسبت به مموقعیت جغرافیایی محیط، اعم از خط افق و شیب جغرافیایی، بر خوانش دیوارنگاره

لحاظ ر نهایی به؛ لذا در طراحی اثر باید به آن توجه شود؛ چرا که در صورت عدم هماهنگیِ، تصویگذار استتأثیر

 خواهد بود. برای مخاطب آزاردهندهبصری 

 تأثیر فضای رنگی حاکم. 2-4

دهد؛ چرا که برقراری کیفیت قرار می تأثیر ها را تحتحاکمیت یک رنگ در محیط، فضای رنگی دیوارنگاره

باشد. اما تعارض و ها، مستلزم ایجاد هارمونی رنگی بین اثر و محیطِ آن میزیباشناختیِ مطلوب در دیوارنگاره

 شود.وجب میها، اغتشاش بصری در فضا را مبین آنکنتراست باالی رنگی 

 تأثیر شرایط نوری .2-5

ها شود؛ اما تابش تواند باعث درخشش رنگ و ارتقای کیفیت بصریِ بافت در دیوارنگارهنور مناسبِ محیط، می

جهت  ش را نیز ایجاد کند. لذاپریدگی و فرسایتواند عوارضی چون رنگطبیعی، میمدت نور شدید و طوالنی

فتی خورشید را جغرافیاییِ دیوار، که مدت زمان تابش نور، شدت نور، سایه، انعکاس و حتی رنگ مایۀ نورِ دریا

های بصری متنوع، کند، باید درست انتخاب شود. نور مصنوعی نیز با داشتن قابلیت کنترل و تولید جلوهتعین می

 موجب تأکیدِ هدفمند بر قسمتی از اثر شود.تواند می
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 نتیجه
 به وابسته بصریِ کیفیات و دیوار بر حاکم محیطِ از تابعی هنری، بنیادین عناصر حفظ های دیواری ، ضمننقاشی

هر یک های بصری محیط کیفیت .باشد تناسب در محیط آن با باید نیز محتوا و فرم تکنولوژی، در که ،است  آن

دیوار، تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند طراحی و اجرای هایی دارند و بسته به شرایط ها و محدودیتویژگی

اثرگذار  نقاشی دیواری و پایداریِ تکنولوژیبر  و هوا شرایط اقلیمی به واسطۀ آبها خواهند گذاشت. دیوارنگاره

 .کننده دارددر محتوا و سطحی کیفِی تعامل اثر با مخاطب نقش تعییناست. فضای فرهنگی و هویتِی حاکم، 

تأثیرگذار است.  میدان دید مخاطب به نسبت اثر خوانش حاکم، بر شیب و افق جغرافیایی اعم از خط موقعیت

در ارتباط است. شرایط نوری نیز  دیوارنگاره رنگی فضای زیباشناختی در وجه همچنین حاکمیت رنگ محیط، با

های رو بررسی کیفیتاز این دهد.می قرار تأثیرهای بصری نقاشی دیواری و کیفیت ماندگاری آن را تحتجلوه

ها، درآوردنِ آنکنندۀ اثر و به فعلیتهای موجود در فضای محاطبصری محیط، ضمن دستیابیِ هنرمند به قابلیت

آثار دیواریِ  به تولیددر نگاه کلی، و آثار دیواری در تناسب و هماهنگی با محیط خلق شوند شود که موجب می

 .نجامداها میکیفی آنتر و ارتقای سطح مطلوب
 

 هانوشتپی
 ده شده است. کار رفته و در معنای یکسان استفاجای یکدیگر بهنقاشی دیواری و دیوارنگاری در مفهوم کلی به در این پژوهش، دو واژۀ.1

زیبا، شمارۀ  هنرهایهای نقاشی دیواری، نشریه بررسی ویژگی(؛ 1383) مقدم، اصغرکفشچیان رجوع شود به: جهت مطالعۀ بیشتر .2

20. 

ها و ابزارهای مختلف و با ارتباطی فرمی یا محتوایی با پدیدۀ شهر، آفریده هنر شهری به آن دسته از آثار هنری اشاره دارد که با شیوه».3

هری آثار هنر ششوند. ریزی میهای شهری طراحی و برنامهیا ارائه شده و با اهداف زیباشناختی یا سمبلیک برای قرارگیری در محیط

روها، فضاهای سبز و نظایر ها، میادین، پیادههای باز که قابل دسترسی برای همه مردم هستند، مانند پارکمعمواًل در فضاها و محوطه

 (. 287: 1392)مرتضایی و اصل فالح، « گیرندعرض دید عموم  قرار میها اجرا شده و در مآن

دارد. نقاشی  عمومی سروکارهای است که بیشتر با مخاطب های مربوط به هنرهای شهریحوزهدیوارنگاری از جمله کارامدترین ».4

یوارنگاری بههای متنوعی از لحاظ ساخت و پیکربندی قابل تقسیم است. دست که به گرایشهای دیوارنگاریدیواری یکی از شاخه

تصاصات آن است. در این ی دیوار نامید که فقدان پیام و روایت از اختوان ایجاد هرگونه نقش و بافت بصری بر رومعنای عام کلمه را می

وایت از مختصات آن بهکند. نقاشی دیواری نوعی دیوارنگاری است که ابالغ پیام و رصورت دیوارنگاری صرفاً جنبۀ زیباشناختی پیدا می

 .(28 ،1393 ،طلب)نوروزی« رودشمار می

ارتند از: اقلیم گرم و خشک، اقلیم گرم اقلیمی در ایران که توسط حسین گنجی پیشنهاد شده است عببندی مناطق چهارگانۀ تقسیم. 5

 .و مرطوب، اقلیم معتدل و مرطوب، اقلیم سرد

6 .Jon Lang  

  7.Diego Rivera .نقاش و دیوارنگار مکزیکی  

 8 .Kevin Andrew lynch هری.ریزی ششهرساز و پژوهشگر آمریکایی در حوزۀ برنامه 
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ش علمی اولین مجموعه مقاالت همایملی در مبانی ساختاری و زیباشناختی نقاشی دیواری. أ(. ت1392) .اسکندری، ایرج -

 . تهران: سازمان زیباسازی شهر تهران.دوسالنه دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی

 مت.ستهران: . (عربعلی شروه ترجمه) هنر رنگ و کاربرد آن(. 1380ایتن، یوهانس ) -
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های هایی از نمونهر ایران: آموختهدمکانی مسجد  -های فضایی(. آشنایی با ویژگی1378) .پدوند، شادان و توالیی، نوین -

 .ر. جلد دوم. تهران: دانشگاه هنمجموعه مقاالت همایش معماری مسجد: گذشته، حال، آینده .ماندگار گذشته

. ریزی و طراحی محیطشناسی در برنامهان اقلیمی در طراحی محیطی پایدار: کاربرد اقلیمزب(. 1390) .پوردیهیمی، شهرام -

 تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

(. شناسددایی عوامددل مددؤثر بددر 1393) کددوروش. ،قددابزرگیآ فاطمدده و ،جددم ،مددریم ،محمدددی ؛زنددد، مهدددیِخاک -

 -عصددر)عج(دی: خیابدان ولیر)نمونۀ مددومحیطیشناسددی و زیسدتبعداد زیباییهای شدهری بددا تأکیدد بددر اطراحدی بدندده

 .26-15 ،(10)3 ،فصلنامه مطالعات شهری .شهر قشم(

نشریه . (. روایت منظر در دیوارنگاری، کاربست دیوارنگاری شهری در دستیابی به منظر شهری انسانگرا1395نگی، بهنام )ز -
 .40-49 ،(35)8 ،منظر

 .57-66 ،(26) ،ه هنرهای زیبانشریدهنده آن. ان و عوامل شکل(. مفهوم حس مک1385) .فالحت، محمدصادق -

 .67-78  ،(20) ،نشریه هنرهای زیبااری. های نقاشی دیو(. بررسی ویژگی1383) .کفشچیان مقدم، اصغر -

ویت شهری متناسب هبررسی ابعاد زیباشناسی دیوارنگاری شهری، دیوارنگاری ها باید با  .(1395) .مقدم، اصغرکفشچیان  -

 (1395بهمن  19. )سه شنبه مصاحبۀ منتشرشده در سایت سازمان زیباسازی شهر تهرانباشند. 

اپ دوم. . چ(فرا عینیعلیرض ترجمه) آفرینش نظریه معماری )نقش علوم رفتاری در طراحی محیط((. 1383) .لنگ، جان -

 تهران: دانشگاه تهران.
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بانی نظری هنر شهری، با تأکید بر دیوارنگاری(. (. اصول و مبانی نظری دیوارنگاری شهری )م1393) .ضاطلب، علیرنوروزی -
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