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 82تا  69، صفحات 1391فصلنامه مطالعات جامعه شناختي ايران، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 

 

 شناخت فرهنگ ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر شهر تهران
 

 1دكتر فريبا مير اسكندري
 2نازنين عمري

 
 8/2/1391تاريخ پذيرش:            4/8/1390تاريخ دريافت: 

 چكيده
 هنر از گذشته تا كنون يكي از بخش هاي جدا نشدني زندگي بشر بوده و به همين دليل داراي اهميت زيادي است. يكي از
موضوعات مورد مطالعه ي مردم شناسان و جامعه شناسان مطالعه ي هنر در جوامع گوناگون است.نقاشي ديواري به عنوان 

يادي برخوردار است و در تمامي تمدن ها نمونه يكي از  قديمي ترين و شايد اولين گونه ي هنر بين انسان ها از اهميت ز
به جاي مانده است.در هر جامعه  2و آلتاميرا 1ديرينه سنگي در غارهايي چون السكوهايي دارد؛نقاشي هاي ديواري از دوران 

اي و در هر زماني بر اساس اقتضاي فرهنگي و زماني اين گونه ي نقاشي متفاوت بوده است. مقاله حاضر به بررسي فرهنگ 
اسي ژرفانگر بوده و در تحليل ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر شهر تهران مي پردازد.روش اين پژوهش روش مردم شن

اطالعات از نظريات مكتب كاركردگرايي استفاده شده است.پژوهش ابتدا به ارائه ي مطالعات نظري و اطالعاتي راجع به 
ديوارنگاري معاصر ايران پرداخته و سپس نتايجي كه در زمين تحقيق و با مطالعه ي تجربي واقعيت هاي اجتماعي و 

بان وليعصر به دست آمده را مورد بررسي قرار داده است.با بررسي كردن پاسخ هاي به دست آمده مصاحبه با عابرين خيا
از جامعه ي پژوهش و دسته بندي ديوارنگاري ها بر اساس كاركرد به نتايج قابل توجهي در خصوص ديدگاه افراد جامعه 

شان مي دهند كه مخاطب نقاشي ديواري شايد نسبت به هنر نقاشي ديواري و ديوارنگاري معاصر ايران مي رسيم.نتايج ن
دانش و تخصص هنري نداشته باشند اما برايشان اهميت زيادي دارد كه اثري كه در شهر ارائه مي شود از كيفيت اجرايي 
و هنري و همچنين موضوع خوبي برخوردار باشد و هر كجا كه اين نكات رعايت نشده بودند مخاطب اثر را مورد انتقاد 

 دادند. قرار مي
 

 واژه هاي كليدي: ديوارنگاري،خيابان وليعصر،فرهنگ،هنر عمومي،فضاي شهري
 

                                                            
1. Lascaux 
2. Altamira 

                                                 fmireskandari@yahoo.comاحد تهران مركزي استاديار گروه مردم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي و. 1
                                                    p.nazanin.omri@gmail.com مركزيدانش آموخته كارشناسي ارشد مردم شناسي واحد تهران . 2
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 مقدمه. 1
هنر به ويژه نقاشي از ديرباز تا كنون در تمدن هاي گوناگون از نقش و جايگاه خاصي برخوردار بوده است و به عنوان 

واره مورد مطالعه ي مردم شناسان و جامعه سندي از چگونگي تفكر،شيوه ي زندگي،آداب و رسوم و فرهنگ يك جامعه هم
چون هنر همواره و مخصوصا در آغاز با همه ي فعاليت هاي زندگي انسان همراه بوده است،هيچ «شناسان قرار گرفته است.

).هنر در چارچوب 15:1388آريان پور،»(گاه نمي توان پويش هاي هنري را بركنار از ساير جلوه هاي زندگي بررسي كرد
بعاد متعددي دارد و از جهات مختلف قابل مطالعه و بررسي است.هنر تحت تاثير عوامل مختلفي است و دامنه ي فرهنگ،ا

در روستاهاي كويري حصيرها زير «تاثير پذيري بااليي دارد. به طور مثال بين هنر و محيط جغرافيايي رابطه وجود دارد.
ند،هنر بين اين مردم جنبه ي تفنني ندارد و كسي از روي هوس انداز هستند و بادبزن هاي رنگي بر دست ها استوار هست

).هنر در دوران معاصر نقش 142:1368عناصري،»(حصير نمي بافد،هر اثر هنري هدف و كاربري خاص خود را دارد
و ... در پررنگ تري در زندگي انسان پيدا كرده است و آن ها به طور مداوم با مصاديق هنر اعم از موسيقي،فيلم،تاتر،نقاشي 

ژان گيران در تحليلي از «ارتباط هستند.همچنين در اين دوران مساله هنر عمومي و زيباشناسي شهري مطرح مي گردد.
و جا به جا مي شود،بلكه حادثه اي است كه از فضا،نه مكاني با سه بعد كه انسان در آن زندگي كرده «فضا چنين مي گويد:

يزيكي خود را پشت سر مي گذارد تا به رده ي يك اثر هنري خالل آن يك اثر تحقق يافته و ابعاد ف
 ).304:1386فكوهي،»(برسد

نقاشي ديواري به عنوان قديمي ترين گونه ي نقاشي،قبل از  نقاشي بر روي پوست حيوانات و كاغذ بين انسان ها رواج 
واره ي كوه ها و غارها نقاشي كرده يا مي داشته است.انسان هاي اوليه صحنه هايي از شكار،آيين و مراسم و ... را بر روي دي

تراشيدند و باورهاي مختلفي از جمله قدرت گرفتن از نقاشي ها،جادويي و مقدس بودن،القاي رعب و شكوه،ايجاد شور و 
هيجان و ... در تفكر انسان اوليه وجود داشت. با گذشت زمان نقاشي ديواري كاربردهاي ديگري از جمله ثبت و ماندگار 

 وقايع،رواج باورهاي گوناگون،بيان اعتراضات اجتماعي و سياسي،زيباسازي فضاي شهر و ... پيدا كرد. كردن 
هنر هر جامعه بازتابي از فرهنگ آن جامعه است.هنر در بين قشرهاي مختلف جامعه تفاوت هاي بسياري دارد اما هنر در 

ند مي شوند و صرفا مخاطب خاص ندارد و با توده ي فضاي شهري به گونه اي است كه همه ي اقشار جامعه از آن بهره م
 مردم مواجه است،پس ضرورت و لزوم توجه به هنر عمومي از ابعاد گوناگون فرهنگي و اجتماعي احساس مي شود.

انسان شناسي هنر و انسان شناسي شهري هر دو شاخه هايي از انسان شناسي فرهنگي هستند كه يكي به دنبال بررسي   
گي هنر است و ديگري به شناخت ابعاد گوناگون فرهنگي در شهر مي پردازد؛نقطه ي تالقي اين دو زيبا شناسي ابعاد فرهن

شهري و هنر عمومي است. بررسي فرهنگي آثار هنري در فضاي شهري يكي از موضوعاتي است كه امروزه با رشد 
 ت آن احساس مي شود.چشمگير شهرنشيني مورد توجه پژوهشگران مردم شناسي قرار گرفته و ضرور

خيابان وليعصر به عنوان يكي از شاه راه هاي ارتباطي شهر تهران به داليل متعددي از جمله طوالني بودن و قديمي بودن از 
اهميت ويژه اي برخوردار است و ديوارنگاري هاي اين خيابان هر روزه در معرض ديد هزاران عابري هستند كه از شمالي 

نقطه ي اين خيابان گذر مي كنند و به علت پر مخاطب بودن اين ديوارنگاري ها ضرورت بررسي و ترين تا جنوبي ترين 
شناخت آن ها از ديدگاه فرهنگي و مردم شناختي معلوم مي گردد. هدف از انجام اين پژوهش شناخت ديدگاه اقشار 

 كاركرد اين ديوارنگاري ها است.گوناگون جامعه در ارتباط با ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر و همچنين بررسي 
هر پديده اي داراي يك سابقه و پيشينه است،قسمتي از اين سابقه،پيشينه ي مطالعاتي آن پديده است كه بر وضعيت 
كنوني پديده هم تاثير گذار است.هر تحقيقي خواه ناخواه بر مبناي پژوهش هاي پيشين انجام مي پذيرد و پژوهشگر در 

دانشجويي كه مي خواهد براي اخذ درجه ي كارشناسي ارشد يا «ي پژوهش هاي پيشين مي پردازد.مسير خود به مطالعه 
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دكتري پايان نامه بنويسد،يا محققي كه كار تحليلي سريعي از او خواسته شده است،فرصت كافي براي مرور ده ها اثر 
مام تعداد كمي از متون را برگزيد و به كار خود مكتوب اعم از كتاب و مقاله را ندارد.توصيه ي ما اين است : بايد با دقت ت

). مطالعه پژوهش هاي انجام 39:1389(كيوي و كامپنهود،»در خواندن براي حداكثر بهره برداري از آن ها،سازمان داد
گرفته در زمينه موضوع مورد مطالعه و توجه به نقاط قوت و ضعف آن ها پژوهشگر را در مسير تحقيق ياري مي 

مسير مطالعه به پژوهشي كه ديوارنگاري را از منظر جامعه شناسي يا مردم شناسي بررسي كرده باشد بر رسانند.در 
 نخورديم،تعدادي از پژوهش ها از منظر هنري ديوارنگاري را بررسي كرده بودند كه از برخي مطالب آن ها بهره جستيم.

اده كرده و با جلب اعتماد جامعه ي تحقيق خود با آن ها پژوهشگر در مسير كار خود از ابزارهايي چون دوربين عكاسي استف
مصاحبه هايي را در خصوص ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر انجام داده است. همچنين هر پژوهش علمي بايد مبتني بر 
يك چارچوب نظري باشد.اين اصل در تمام علوم وجود دارد.در تحليل اطالعات اين پژوهش از نظريات مكتب 

ايي كمك گرفتيم. دكتر عسگري خانقاه در كتاب روش،بينش تجربه  در مورد كاركردگرايي چنين مي گويد: كاركردگر
موجوديت هر نوع ويژگي فرهنگي در كاركرد آن نهفته است بنابراين اگر بگوييم كه مراد از نظريه كاركردگرايي آن است «

عسكري »(ا ايفا كند،سخني به گزاف نگفته ايمكه يك قبيله به اين دليل وجود دارد كه كه نقش ويژه ي خود ر
 ).61:1373خانقاه،

بر مبناي اصول موجود در اين مكتب هر پديده اي كاركرد يا فايده و نقشي در كل يك مجموعه يا در ساختار دارد،به 
راين ديوارنگاري به طوري كه هم به عنوان جز بر روي يك كل و ساير اجزا تاثير گذاشته و هم از آن ها تاثير مي پذيرد؛بناب

عنوان يك عنصر فرهنگي بر روي ساير عناصر از قبيل سياست،زيبايي شناسي شهري،مذهب و ... تاثير گذاشته و از آن ها 
تاثير مي پذيرد.در اين پژوهش كوشش گرديده كه اين تاثيرات متقابل و نقش ويژه ي ديوارنگاري معاصر در فرهنگ 

 بررسي شود. 
ش حاضر ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر است.اين خيابان كه به عنوان طوالني ترين خيابان نمونه ي موردي پژوه

خاورميانه شناخته شده و شمال و جنوب تهران را به يكديگر متصل كرده است به عنوان يكي از پر رفت و آمدترين خيابان 
. ديوارنگاري هاي اين خيابان هر روزه در هاي شهر تهران، از لحاظ زيبايي شناسي و فرهنگي داراي اهميت زيادي است

معرض ديد هزاران عابري هستند كه از شمالي ترين تا جنوبي ترين نقطه ي اين خيابان گذر مي كنند و به علت پر 
مخاطب بودن اين ديوارنگاري ها ضرورت بررسي و شناخت آن ها از ديدگاه فرهنگي و مردم شناختي معلوم مي گردد.در 

داريم ديوارنگاري هايي كه جهت زيباسازي اين خيابان ايجاد شده اند و همچنين ديوارنگاري هايي كه به  اين پژوهش قصد
 صورت غير قانوني توسط افراد يا گروه ها به داليل خاص ايجاد شده اند را از ديدگاه مخاطبين بررسي كنيم.

 روش. 2
طقي پيروي مي كند كه در واقع همان روش تحقيق هر رشته ي علمي براي دست يافتن به نتيجه از يك سري اصول من

روش تحقيق در علوم اجتماعي جدا از ساير علوم نيست؛اين علم نيز متكي به روش تجربه و مشاهده است و «هستند. 
 ).1390(آقاجاني،دلفارد،» موضوع مورد مطالعه اش انسان است

كتي و همچنين كتابخانه اي و اسنادي است.باقر در اين پژوهش روش مردم شناسي ژرفانگر به طريق مشاهده ي مشار
هنگامي كه مطالعه اي كه صرفا از طريق كتب و يا اسناد و مدارك :« ساروخاني در تعريف اين دو روش چنين مي گويد 

ديگر به طور با واسطه صورت مي گيرد،بدان مطالعه ي اسنادي اطالق مي شود،در مقابل،زماني كه محقق خود به ميدان 
 ).73:1386ساروخاني،»(د و به طور مستقيم شناخت را تحقق مي بخشد،تحقيق ميداني خوانده مي شودمي رو
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در اين پژوهش ابتدا به مطالعات نظري و كتابخانه اي پرداخته شد،سپس پژوهشگر وارد جامعه ي تحقيق يعني خيابان 
ي از ديوارنگاري ها با استفاده از روش مشاهده وليعصر شهر تهران شد.در طي چند ماه مراجعه به اين خيابان و عكس بردار

ي مشاركتي و صحبت با عابران خيابان وليعصر يافته هاي اين پژوهش به دست آمد.پاسخ ها عينا  آورده شده اند و به اين 
علت كه از روش مردم شناسي استفاده كرديم ترتيب خاصي براي انتخاب افراد مصاحبه شونده وجود نداشت و پژوهشگر 

عي كرد با جلب اعتماد جامعه ي تحقيق باعث شود كه خود افراد به سمت پژوهشگر جذب شده و نظرشان را راجع به س
 ديوارنگاري ها بيان كنند.

 يافته ها. 3
دوران پهلوي نقطه ي آغازين ديوارنگاري معاصر ايران بود.اين دوران از لحاظ آغاز شكل گيري تحوالت شهرسازي داراي 

 موزه، سينما، اين دوره عالوه بر تحول شكل شهرها اماكني كه تا قبل از آن وجود نداشتند مانند راه آهن،اهميت است.در 
در همين دوره بود كه مفهوم زيباشناسي  بانك،آمفي تاتر و ... به وجود آمدند و به زندگي شهري شكل جديدي بخشيدند.

ديوارنگاري هايي كه در دوران ». بنا نهاده شد 1354ال سازمان زيباسازي شهر تهران در س«شهري نيز مطرح گرديد و 
پهلوي در شهر وجود داشتند تعدادشان بسيار محدود بود و اغلب در كاخ ها و عمارت هاي سلطنتي به كار برده مي شدند 

تسليحات با تصوير كردن اونيفورم ها و «به طور مثال يكي از اين ديوارنگاري ها در سر در باغ ملي بود كه موضوع آن 
نظامي،كاشي كاري تزئيني حال و هوايي معاصر پيدا كرده ولي موضوع اصلي آن دفاع سربازان از دروازه ها و مضموني 

).همچنين يكي از سياست هاي دوره ي پهلوي احياي سنت هاي اصيل ايراني بود به 95:1357اوركاد و عدل،»(سنتي است
هاي سنگي به سبك تخت جمشيد و همچنين نگارگري سنتي ايراني همين علت در نماي ساختمان ها از نقش برجسته 

استفاده مي كردند.نوع ديگري از ديوارنگاري كه از دوران پهلوي آغاز شد ديوارنگاري هاي تبليغي و تجاري بودند،كه قبل 
 كمتر و بعد از انقالب به صورت گسترده تري در ديوارهاي شهر نمايان شدند. 1357از انقالب 
و دار مبارزات انقالبي نيز ديوارنگاري و شعار نويسي رواج يافت و تبديل به هنري اجتماعي و مردمي شد و در گير 

ديوارنگاري ها در جهت اهداف انقالبي به كار گرفته شدند.اين آثار توجهي به جنبه ي هنري و زيبايي شناسي ديوارنگاري 
 بيان هيجانات انقالبي و اعتراضي به كار مي رفتند.ها نداشتند و داراي سبك خاصي نيز نبودند و صرفا جهت 

پس از انقالب اسالمي ديوارنگاري هاي توسط هنرمندان انقالبي انجام شد كه يكي از مشهورترين آن ها ديوارنگاري 
شگاه (معرفي نامه نماي سفارتخانه آمريكا در تهران بود كه توسط هانيبال الخاص و ادهم ضرغام انجام شد،اين ديوارنگاري

 )  1385دستاوردهاي سازمان زيباسازي شهر تهران:
اكنون از بين رفته است.ديوارنگاري هاي اين دوره كه تحت تاثير مضامين سياسي و اجتماعي بودند اغلب توسط گروه هاي 

 از آنجا كه ديوارنگاري انقالب نوپا بود،بدون برنامه ريزي قبلي و مطالعات كافي شكل«مخالف تخريب مي شدند.
گرفت.حتي بسياري از آثار انقالب فاقد طرح هاي اوليه و مطالعات قبلي بودند،چنانكه در يك نگاه كلي مي توان گفت 

نابراين هماهنگي با معماري و محيط در اين ب بصري اين آثار غالبا تحت تاثير اعتقدات هنرمند شكل گرفته است. ساختار
 اثر ارجحيت داشته است.آثار مورد توجه نبوده و محتوا بر ساخت بصري 

در اين راستا هنرمندان به منظور نمايش بهتر موضوع از المان هاي بصري آشنا در دوره ي انقالب بهره مي گرفتند.لذا 
عناصر نماديني چون قرآن،تصوير رهبر،مشت گره كرده (به نشانه ي مبارزه)،دستان به هم گره خورده (به نشانه ي 

آمريكا،عقاب (نشانه ي امپرياليسم) شاه و ... به عنوان اصولي خدشه ناپذير در ديوارنگاري اتحاد)،تصوير عمو سام،پرچم 
 ).107:1387فشچيان مقدم،كرويان و »(انقالب كاربرد داشته است
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موج گسترده ي ديوارنگاري با شروع جنگ ايران و عراق پديد آمد و جايگزين مضامين انقالبي ديوارنگاري ها گرديد.اين 
ري ها در جهت تهييج نيروهاي مردمي براي مبارزه و همچنين تجليل از شهدا به وسيله ي سازمان هاي مختلف از ديوارنگا

پژوهشگران مهم «جمله سپاه پاسداران،سازمان تبليغات اسالمي،بسيج و ... در محله هاي مختلف تهران به تصوير در آمدند.
و دفاع مقدس برشمرده اند و اهيم مذهبي،صحنه هاي انقالب ترين ويژگي هاي نقاشي دهه ي اول انقالب را حضور مف

عمده ترين سبك هاي به كار گرفته شده در شيوه ي بيان اين مضامين،واقع گرايي(رئاليسم)،نمادگرايي(سمبليسم)و واقع 
ي ) بعد از جنگ ايران و عراق در دوره 96: 1385-87(انصاري و طبسي،»گرايي ذهني(سوبژكتيورئاليسم) مي باشند

 سازندگي به زيباسازي شهر تهران توجه شد؛اين ديوارنگاري ها از لحاظ موضوعي به چند دسته تقسيم مي شدند.

 ديوارنگاري تزئيني و منظره
اولين ديوارنگاري هاي تزئيني به منظور زيباسازي فضاي شهري اجرا شدند.مضمون آثار اين دوره اغلب منظره هايي از 

 معماري و محيط اطراف خود داراي هماهنگي نبودند. طبيعت بودند و در رابطه با
 ديوارنگاري تصوير شهدا و شخصيت هاي سياسي و مذهبي

اكثر اين ديوارنگاري ها در سال هاي پس از جنگ توسط سازمان بنياد شهيد جهت زنده نگاه داشتن ياد و خاطره ي 
شهيد،پيام يا جمله اي از شهيد يا حديثي راجع به شهداي جنگ انجام مي شد.اينگونه ديوارنگاري ها تركيبي از تصوير 

 شهادت و عناصر نمادين بصري مانند گل الله و پالك شناسايي و پرچم ايران و ....بودند.

 ديوارنوشته ها 
ديوارنوشته ها در دوران پس از جنگ اغلب عبارت بودند از جمالت و احاديثي كه حامل پيام هاي مذهبي و تبليغاتي و ... 

 و بر ديوار پياده روها نوشته مي شدند و با حاشيه هاي تزئيني قاب گرفته مي شدند. بودند
در سال هاي اخير با توجه بيشتر سازمان زيباسازي شهري به ديوارنگاري و دعوت از هنرمندان و نقاشان اوضاع 

بودند از هنرمندان و ديوارنگاري معاصر كشور بهبود يافته است.اعضاي شوراي تخصصي زيباسازي شهري كه عبارت 
اساتيد دانشكده هاي هنر و ... آيين نامه اي در جهت اجراي آثار ديواري تنظيم كردند كه مجريان آثار ملزم به رعايت آن 
ها هستند.در آثار اين دوره بر خالف دوره هاي پيشين كه پيام اثر بر زيباشناسي آن ارجحيت داشت،زيباشناسي بر پيام 

ن هدف ديوارنگاري هاي اين زمان (اعم از پيام گرا يا فاقد پيام) زيبا ساختن فضاي شهر  ارجحيت يافت و اولي
است.همچنين توجه به معماري اطراف ديوارنگاري و هماهنگي با محيط در اين دوره مطرح شد.تكنيك نيز كه در 

ر بر طبق آيين نامه ي اجرايي ديوارنگاري هاي گذشته مورد توجه نبود در اين دوره مورد توجه قرار گرفت و مجري اث
نقاشي ديواري ملزم بود كه با توجه به موضوع و كاربري اثر تكنيك مناسب را انتخاب كند.عمده ترين تكنيكي كه در اين 
دوره مورد استفاده قرار مي گيرد استفاده از رنگ هاي نيمه ماندگار بر روي ديوار است.در سال هاي اخير كاشي كاري و 

 آثار ديواري شهري ديده مي شوند. سراميك هم در
ديوارنگاري هاي تبليغاتي نيز كه به صورت محدود از دوران پهلوي آغاز شدند در اين دوره رونق بيشتري گرفتند و عالوه 
بر ديوار ها،بر روي بيلبوردها،اتوبوس هاي درون شهري و ... نيز اجرا شدند.يكي از انواع ديگر ديوارنگاري هايي كه در 

     هر ديده مي شوند بر روي ديوار هاي مهدكودك ها و مدارس هستند كه معموال با طرح هاي كارتوني تزئين سطح ش
 مي شوند.
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از دهه ي هشتاد هنر گرافيتي كه پيشتر در پيشينه ي نقاشي ديواري جهان به آن اشاره كرديم در ايران نيز رواج پيدا 
بود كه طرح هاي خود را بر روي ديوارهاي شهر   Aloneبا نام مستعار كرد.از اولين گرافيتي كارهاي ايران هنرمندي 

 تهران مي كشيد.بعدترها در شهرهاي مشهد،اصفهان،شيراز و تبريز نيز شاهد گرافيتي بوديم.
 تاريخچه اي كه مرور كرديم سير تحول نقاشي ديواري در ايران معاصر را نشان مي دهد.

يي از ديوار نگاري هاي خيابان وليعصر حد فاصل ميدان تجريش تا ميدان راه آهن و يافته هاي اين مقاله شامل نمونه ها
مصاحبه با عابران اين خيابان است.اطالعات مصاحبه عينا زير عكس آورده شده و طبقه بندي افراد پاسخگو بر حسب سن 

 و جنس و ميزان تحصيالت است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ير،ماخذ: (عكس از نگارنده)) خيابان وليعصر،خيابان توان1تصوير (

 ساله 48) زن،ليسانس،1پاسخگو (
  اين نقاشي در اولين نگاه من را به ياد فيلم من بوق نيستم مي اندازد،در كل واقعا كار جالبي است و  عالوه بر

 مفهومي كه دارد از نظر هنري هم نقاشي زيبا كشيده شده است.

 ساله 26) مرد،ليسانس،2پاسخگو (
 ايد بگويم كه فوق العاده.تركيب خاكستري ديوار با رنگ سياه نقاشي،اين حس خستگي و روزمرگي در يك كالم ب

كارمند در نقاشي و اين بوق به جاي سر،اينكه در عبارت من بوق نيستم كلمه نيستم بزرگ و شبيه فرياد نوشته 
يوارنگاري را نقاشي كرده شده و همه چيز در مورد اين نقاشي عالي است.به نظر من يك هنرمند واقعي اين د

 است،اميدوارم كه شهرداري رويش را رنگ نكند.

 ساله 52) مرد،ليسانس،3پاسخگو (
 همسرم و فرزندانم.البته شكم من بزرگتر است(خنده).نقاشي قشنگي است. هستم در برابر،رئيسم، اين خود من
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 ساله 24)مرد،ليسانس،1پاسخگو(
  همچين طرحي حاال نه دقيقا همين ولي شبيه اين را استخري كه من ميروم با كاشي رنگ ها شاداب نيستند،يك

روي ديوارهايش درآورده و به نظرم اين طرح همان در استخر بهتر است تا در خيابان،رنگ ها اصال براي خيابان 
 مناسب نيستند.

 ساله 21)زن،ليسانس،2پاسخگو(
 ه ي جالبي است كه شهرداري ديوارهايي كه خيلي خراب به نظر من اين خيلي قشنگ است و اين خيلي ايد

هستند را  نقاشي ميكند،البته به نظر من به سليقه ي نقاش هم بستگي دارد بعضي نقاشي ها قشنگ نيستند ولي 
 بعضي ها را آدم دوست دارد تا چند دقيقه بايستد و تماشا كند مثل همين نقاشي.

 ساله 27)زن،ليسانس،3پاسخگو(
 اشي كاري ها و نقاشي ها از نبودشان بهتر است و اين طرح هم از خيلي طرح هاي ديگري كه در وجود اين ك

سطح شهر مي بينيم بهتر است اما بي ايراد هم نيست البته نميشود اسمش را ايراد گذاشت چون نقاشي و هنر 
قشنگ باشد و  سليقه اي هستند و يك چيزي كه به چشم من زشت مي آيد ممكن است به چشم يك نفر ديگر

برعكس.ولي نظر من اين است كه نقاشي قشنگي ندارد و رنگ هايش خوب نيستند شايد اگر طوطي ها سبز و 
 قرمز بودند بهتر ميشد كاشي سفيد براي حمام خوب است.
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 ) خيابان وليعصر پست برق وليعصر، ماخذ: (عكس از نگارنده)3تصوير(

 ساله 61زن،زير ديپلم،)1پاسخگو(
  به نظر من نقاش فقط خواسته است يك چيزي بكشد و از سر باز كرده باشد.نگاه كردن به اين سر درد مي

آورد.چه چيز جالبي دارد كه مردم بخواهند به آن نگاه كنند و توجهشان جلب شود يا روحيه شان شاد شود؟آن 
ت مداد برداري و رنگي اش كني.نوه ي من بهتر از اين هم با اين رنگ هاي دلمرده اي كه دلت ميخواهد خود

 نقاشي مي كشد.

 ساله 25)مرد،ليسانس،2پاسخگو(
  نقاش خواسته اداي اوپ آرت ها را در بياورد ولي اصال در اين كار موفق نبوده است.اين لوزي ها مرتب نيستند و

و خوب نيست مخصوصا كه چشم در شكل هاي دور آن هيچ ربطي به شكل اصلي ندارند.اين طرح براي پياده ر
آن نميگردد و همينطور ثابت ميماند.من كه چشمانم آستيگمات هستند اگر به اين نقاشي نگاه كنم تا دو روز سرم 

 گيج ميرود.
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 ) خيابان وليعصر نبش خيابان زرتشت، ماخذ: (عكس از نگارنده)4تصوير(

 ساله 64)مرد،ديپلم،1پاسخگو(
  مخالف تبليغ دين و يادآوري ارزش ها نيستم اما هر چيزي جا و مكاني دارد جاي اين چيزها در و ديوار من

خيابان نيست، حتي از ارزش هايشان كم ميكند. وقتي كه روي ديوارهاي شهر قرآن مي نويسند ممكن است يك 
روي ديوارهايي كه حديث  آدم مست شب پاي همان ديوار حالش به هم بخورد و اين توهين به قرآن است يا

نوشته شده است هزار تا تبليغ مي چسبانند و اين توهين به آن حديث و پيامبر است.همين كه روي ديوار هاي 
شهر يك گلي يا درختي بكشند تا روحيه ي مردم عوض شود و رنگ وجود داشته باشد از نظر من خوب و كافي 

 است.

 ساله 22)زن،ليسانس 2پاسخگو(
 ست، پر از كبوتر و لوگو و گنبد.هر عكسي كه پرنده و گنبد داشته باشد كه روحاني نمي شود.طوري خيلي شلوغ ا

نيست كه چشم آدم رويش ثابت بماند و دلش بخواهد يك بار ديگر هم برگردد و نگاهش كند،و عناصر استفاده 
 شده هم هيچ ربطي به يكديگر ندارند.

 ساله 29) مرد،ليسانس،3پاسخگو(
  براي همچين خياباني زيادي بزرگ است و خيلي هم در معرض ديد نيست.نقاشي با اين ابعاد براي اين نقاشي

اتوبان مناسب است.در مورد طرح هم به نظر من وقتي يك چيزي نوشته مي شود در نقاشي زياد جالب 
د نيست،مخصوصا جمله اي كه خيلي مرتبط هم نباشد.هدف از نقاشي مشخص نيست كه شناساندن يك شهي

است يا اينكه حاال يك جمله اي بنويسم يك شهيد هم بگذاريم كنارش شايد تاثيرگذار تر بود.به نظرم هر كدام 
جاي خودش را دارد و حداقل بايد يك جمله ي مرتبط با شهيد را مي گذاشتند مثال صفتي از شهيد كه خيلي 

 ارزشمند باشد.
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 پسرانه قدس ماخذ: (عكس از نگارنده) ) خيابان وليعصر،دبيرستان5تصوير (

 ساله 47) مرد،ليسانس،1پاسخگو (
  ديوار نوشته هاي مذهبي سهم بزرگي از ديوارنوشته هاي ايران را دارند كه سخنان پيامبر و ائمه اطهار هستند و

ارنوشته ها عادت بنا بر مكان،محتوايشان تغيير مي كند.( مدرسه،پايگاه بسيج و ...) چشم مردم به اين دسته از ديو
 كرده و اغلب هيچ زيبايي و هنري هم نمي شود در اين ديوار نوشته ها ديد.

 ساله 25) مرد،فوق ليسانس،2پاسخگو (
  حديثي كه روي اين ديوار نوشته شده حديثي گنگ و نيازمند تفاسير فلسفي و عرفاني است و به نظر من صرفا به

شده است.در ضمن خط كسي كه اين حديث را نوشته خط نازيبايي  خاطر كوتاهي براي نوشتن روي ديوار انتخاب
شايد خيلي خوشم  "دوستان سالم"است و از حاشيه ها بيرون زده و اصال هم حس مذهبي ندارد.اگر نوشته بود : 

 مي آمد ولي خب متاسفانه اين نوشته نشده است.

 ساله 19) زن،زير ديپلم،3پاسخگو (
  مذهبي اين طرح ها و رنگ ها قشنگ به نظر برسند اما ديوار خرابه ي پشت شايد در حاشيه ي يك نوشته ي

 نقاشي توي ذوق هركسي مي زند.به نظر من صرفا براي خالي نبودن عريضه اين را روي ديوار كشيده اند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) خيابان وليعصر،نرسيده به ميدان قزوين،مهدكودك ترنم6تصوير (
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 اله س 17) مرد،زير ديپلم،1پاسخگو (
  از دوران كودكي وقتي كه به مهدكودك مي رفتم تا حاال هروقت چشمم به اينطور نقاشي هاي روي ديوار مدارس

يا مهدكودك ها مي افتد استرس و دلشوره مي گيرم.انگار كه مي خواهند بچه ها را به واسطه ي اين نقاشي ها 
 رتل.گول بزنند و وارد مدرسه كنند.شبيه خانه ي شكالتي هانسل و گ

 ساله 21) مرد،ليسانس،2پاسخگو (
 ،دارا و سارا بود به گمانم اسمشان.به عالوه ي  اين تصوير من را به ياد عروسك هاي اسباب بازي ايراني انداخت

 نظر من را جلب كرد و يكي از گل ها كه شبيه ماهي شده است. "شاد بودن را با ما تجربه كنيد."اينكه جمله ي 
بچه ي شيطاني است كه رفته باالي در و در كل به نظرم اين نقاشي يك نقاشي مناسب  و از همه جالب تر هم

 براي يك مدرسه ي ابتدايي يا كودكستان است.

 ساله 33) زن،ليسانس،3پاسخگو (
  اين نقاشي براي يك مهدكودك خوب است.با رنگ هاي تند و با انرژي و گل و سبزه كه طروات و سرزندگي مي

ن نقاشي در سطح بزرگتري اجرا مي شد.اين خيلي تاسف آور است كه مهدكودك ها در ايران آورند.فقط كاش اي
تنها ايرادي كه مي شود به اين نقاشي گرفت شلوغي بيش از حد  اغلب در محيط هاي كوچك ساخته مي شوند.

 ه است.در فضاي كم است كه باعث اضطراب مي شود،به خصوص اينكه وجود درها باعث پستي و بلندي هم شد

 بحث. 4
همانطور كه پيشتر گفتيم  جامعه ي مورد بررسي در اين پژوهش ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر شهر تهران و عابراني 
بودند كه راجع به اين ديوارنگاري ها از آن ها سوال ميشد.و بر اساس پاسخ هاي دريافت شده مي توان ديوارنگاري هاي 

 به چند دسته تقسيم كرد. خيابان وليعصر را از لحاظ موضوع
 شخصيت هاي مذهبي،سياسي،شهدا

تعداد ديوارنگاري هاي با اين موضوع در طول خيابان وليعصر بسيار كم بود.در چند مورد ديوارنگاري با اين موضوع همواره 
و محل از تعدادي عناصر مشخص نظير عكس شهيد،به همراه يك جمله از شهيد يا جمله اي در ستايش شهادت و تاريخ 

 شهادت و در پس زمينه ي آن پالك شناسايي و چفيه و گل الله و ... استفاده شده است.
اكثريت پاسخگويان در مورد اين ديوارنگاري ها نظر مثبتي نداشتند و اجراي آن ها را كليشه اي و ضعيف مي دانستند و 

 انستند.ديوارهاي شهر را محل مناسبي براي ترويج فرهنگ و ارزش هاي شهدا نمي د
در طي سال هاي اخير به خصوص سال هاي بعد از جنگ ايران و عراق موضوع اكثر ديوارنگاري هاي شهري شهادت و 
تصوير شهدا بود،تكراري بودن نماد هاي و اجراي اين ديوارنگاري ها باعث ايجادنوعي كليشه شده كه نه تنها ارزش آفريني 

شود.اين ديوارنگاري ها جزو ديوارنگارهاي غير تزئيني و به منظور زنده  نمي كند بلكه براي مخاطب خسته كننده هم مي
نگاه داشتن ياد و خاطره ي شهدا و ارزش كار آن ها هستند،پاسخ هايي كه در اين پژوهش دريافت كرديم نشانگر اين است 

 ن هدف شده است.كه اين ساختار واحد در اجرا باعث كاهش ارزش بصري و عدم توجه به آن ها و عدم نيل به اي

 خوشنويسي
 وع اينـموض يرند.ـته جاي مي گـاهده مي شود در اين دسـگاري هايي كه در خيابان وليعصر مشـادي از ديوارنـداد زيـتع
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 خوشنويسي ها اغلب حديث هايي از ائمه اطهار است و بيشتر آن ها بر ديوار مدارس هستند.
تا قبل از اينكه راجع به اين دسته از ديوارنگاري ها از آن ها سوال شود اغلب پاسخگويان به اين موضوع اشاره كردند كه 

هيچ گاه به آن ها توجه نكرده بودند و هيچ گاه براي خواندن اين ديوارنوشته ها توقف نكرده بودند.پس از اينكه توجهشان 
 جلب شد نيز ايرادهايي را نسبت به نحوه  اجرا،خط،رنگ بندي اين آثار مطرح كردند.

ين آثار به علت عدم هماهنگي با محيط و حضور در مسير هاي نادرست نقش پيام رساني خود را ايفا نمي كنند؛همچنين ا
خطوط يكنواخت،رنگ آميزي نا مناسب،عدم تناسب عناصر تزئيني در حاشيه ي قاب ها،عدم كادر بندي مناسب و ... 

 ذران و مخاطبين قرار نگيرند.همگي دست به دست هم داده اند تا اين آثار مورد توجه رهگ

 تصويرگري يا مصور سازي
تصويرگري نوعي از هنر را مي گويند كه يك واقعه يا متن را به تصوير در مي آورد.با اين تعريف ديوارنگاري هايي كه 

 نگاهي به سنت نگارگري ايراني داشته اند در اين دسته جاي مي گيرند.نظير ديوارنگاري پله ي خسرو شيرين.
لب پاسخگويان چه از نظر موضوع و چه از نظر شيوه ي اجرا و رنگ آميزي ديدگاه مثبتي نسبت به اين دسته از اغ

ديوارنگاري ها داشتند. برعكس اغلب ديوارنگاري هايي كه تا قبل از سوال پرسيدن راجع به آن ها رهگذران توجهي به آن 
از مصاحبه شوندگان راجع به اين ديوارنگاري ها سوال پرسيده شود ها نداشتند پاسخ ها نشانگر اين بود كه قبل از اينكه 
 نيز آن ها به اين نقاشي هاي ديواري توجه كرده بودند.

 تزئين
نظرات پاسخگويان راجع به اين دسته ديوارنگاري ها متفاوت بود.در مورد بعضي نظرات مثبت و در مورد بعضي ديگر 

انگر اين بود كه هر كجا كه تزئين با ساده انگاري و استفاده ي نا به جا و نا نظرات منفي بود.پاسخ هاي دريافت شده نش
همخوان از عناصر تزئيني صورت گرفته مخاطب رضايت نداشته و هر كجا كه روش و اسلوب متفاوت و خالقانه اي به كار 

 گرفته شده است،اثر به چشم مخاطب زيبا آماده و نظرش مثبت است.

 ا و مدارسديوارنگاري مهدكودك ه
نظرات پاسخگويان راجع به اين ديوارنگاري ها هم شامل نظرات مثبت بود و هم نظرات منفي.هر كجا كه در ديوارنگاري ها 
از تصاوير و رنگ هاي زنده و شاد استفاده شده بود نظر اكثريت مخاطبين مثبت بود و هركجا كه از رنگ هاي سرد با 

 يي و ... استفاده شده بود پاسخگويان نظر مثبتي نداشتند.موضوعات مذهبي نظير نماد هاي عاشورا

 گرافيتي ها و ديوارنگاري هاي مردمي
ديوارنگاري هاي مردمي يا گرافيتي ها نقاشي،يا ديوار نوشته هايي هستند كه توسط مردم يا گروه ها به صورت غير قانوني 

شهرداري پاك مي شوند.اين ديوارنگاري ها گاه با روي ديوارهاي شهر كشيده مي شوند و اغلب بعد از چند روز توسط 
 اهداف اعتراضي گاه اهداف هنري و گاهي بدون هيچ هدف خاص و صرفا جهت تخيلي ي هيجان ايجاد مي شوند.

اكثر پاسخگويان به دليل مردمي بودن اين هنر نظر مثبتي نسبت به اين ديوارنگاري ها داشتند،حتي در مواردي كه 
نام بودند باز هم ديدگاه مثبتي نظير اينكه بهتر است خشم به اين شكل بروز كند تا اشكال ديگر و ... در ديوارنوشته ها دش

 بين نظرات ديده ميشد و مي شود گفت كه مردم مخالفتي با گرافيتي ها و ديوارنوشته هاي مردمي نداشتند.
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 81 شناخت فرهنگ ديوارنگاري هاي خيابان وليعصر شهر تهران

مخاطب هنر عمومي كه عابران خيابان ها هستند  در مجموع با توجه به مصاحبه هاي انجام گرفته مي توان نتيجه گرفت كه
شايد دانش هنري نداشته باشند اما برايشان اهميت زيادي دارد كه اثري كه در شهر ارائه مي شود از كيفيت اجرايي و 
هنري و همچنين موضوع خوبي برخوردار باشد و هر كجا كه اين نكات رعايت نشده بودند مخاطب اثر را مورد انتقاد قرار 
مي داد. در يك اثر هنري محتوا و زيبايي هر دو بايد در كنار هم قرار داشته باشند.محتواي غني اگر از لحاظ بصري ضعيف 
و فاقد خالقيت باشد كسل كننده و باعث خستگي مخاطب مي گردد.در ديوارنگاري معاصر ايران اصرار به استفاده از 

هنر بدون توجه به اصول و تكنيك هاي هنري و زيبا شناختي باعث زده  هنرهاي اسالمي و ترويج و تبليغ معنويت از طريق
شدن مخاطب و عدم برقراري ارتباط با اين گونه آثار شده است.  در سال هاي اخير به زيباسازي شهر تهران به وسيله ي 

آموزش ديده در اين ديوارنگاري ها توجه شده است و آثاري كه از لحاظ تكنيكي و بصري قوي باشند و توسط هنرمندان 
حوزه ايجاد شده باشند نيز در ميان ديوارنگاري ها ديده مي شود ولي اغلب نقاشي هاي ديواري شهر تهران فاقد تكنيك و 
اجراي قوي هستند و توسط نقاشاني اجرا مي شوند كه آموزشي در اين حوزه نديده اند.در مجموع مي توان گفت كه آثار 

هران وجود دارند را نمي توان به عنوان يه گونه ي هنري در جريان هنر ايران به شمار ديواري معاصري كه در شهر ت
آورد.مخاطبين آثار هر كجا كه ديوارنگاري از كيفيت و زيباشناسي بااليي برخوردار بود آن را مورد تجميد و هركجا كه 

 دادند.نقاشي به نظرشان كليشه اي و فاقد زيبايي بود آن را مورد انتقاد قرار مي 
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