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آسیب شناسی دیوارنگاره های شهر تبریز مبتنی بر اصول سواد بصری
افسانه پناهی ،ابوالفضل عبداللهی فرد ،عباس غفاری

چکیده
دیوار نگاری به جهت تأثيرات قوی بصری خود و آفرینش زیبایي ،هماهنگي فرم ،نقش مهمي در خلق آثار معماری به ویژه
زیباسازی عناصر شهری ایفا مي کند .این پژوهش با روش توصيفي _ تحليلي ،نوع کيفي _کمي است .بخش داده های تحقيق
به روش کتابخانه ای شامل رجوع به آثار مکتوب ،مجالت معتبر ،گردآوری شده است .ضمن تحليل ادبيات تخصصي موضوع
چارچوب نظری مربوط طراحي شده و براساس الگوی امتيازدهي به نمونه های مطلوب به روش دلفي بررسي شده است .جمع
آوری نمونه ها ،به شيوه مشاهده ای ،عکاس بر داری و مطالعات ميداني صورت گرفته است .براساس یافته های تحقيق و طبق
تحليل های انجام گرفته بر روی نمونه های منطبق بيشترین خواهان ميانگين بدست آمده از مولفه های سواد بصری ،توسط
عنصر رنگ با  23.19درصد ، ،پایين ترین ميانگين بدست آمده از پيام تبليغاتي با درصد  3.19درصد مي باشد .نشان دهنده
این امر مي باشد که رابطه معناداری ميان متغير اصول سواد بصری و دیوارنگاره های منتخب وجود دارد .از مهم ترین آسيب
های این تحقيق ،نداشتن شناخت کافي هنرمندان این حوزه ،از اصول مبادی سواد بصری و بکار نبستن آنها در طرح ها و
ترکيب بندی های دیوارنگاره ها ،باعث مي شود اجزاء ،فرم و رنگ بندی اثر بدرستي اجراء نشوند و کيفيت دیوارنگاره ها کاهش
یابد .از این رو رعایت و استفاده از اصول سواد بصری ،نه تنها یک ضرورت مي باشد بلکه نوید دهنده دیوارنگاره هایي با کيفيت
بيشتر در آینده نيز مي باشد.
واژههای كلیدی :دیوار نگاره ،آسيب شناسي ،سواد بصری ،شهر تبریز
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مقدمه
هنر دیوارنگاری از گذشته های دور تا کنون در بين تمدن های متفاوت از جایگاه مناسببي برخبوردار ببوده اسبت و ببه عنبوان
سندی از چگونگي تفکر ،شيوه ی زندگي ،آداب و رسوم و فرهنگ یک جامعه همواره مورد مطالعه ی مبردم شناسبان و جامعبه
شناسان قرار داشته است « .چون هنر همواره و مخصوصا در آغاز با همه ی فعاليت های زندگي انسان همراه ببوده اسبت ،هبيچ
گاه نمي توان پویش های هنری را برکنار از سایر جلوه های زندگي بررسي کرد » (آریان پور .)3833111،زبان وسيله ی ارتبباط
است و استفاده از آن برای انسان طبيعي است .شکل اوليه و ناب زبان سمعي بوده و به تدریج سواد ،که عبارت است از توانبایي
خواندن و نوشتن ،تکامل یافته است .ساختن ابزار ساده یا فراورده های صنایع دسبتي ،طبرح یبک نشبانه یبا سبمبل ،و ببارخره
تصویر سازی ونقاشي ،باید در جریاني تکاملي شبيه به تکامل زبان قرار گيرد ،و طي آن استعداد های بشری ببه کارگرفتبه شبود
.بيان به شيوه ی تصویری ،تحت شرایط گوناگون ،نزد مردم معاني متفاوتي مي یابد .این نوع بيبان ،در هرحبال محصبول نبوعي
آگاهي انساني است .شيوه ی زبان تصویری در برگيرنده ی کليه پيام هایي است که هر یک به نوبه ی خبود مبوارد اسبتفاده ی
خاصي دارند .منظور از یادگيری این شيوه ،ایجاد توانایي توليد و فهم این گونه پيام ها در سطوح مختلف است ،اعم از پيام های
واری هنرمندانه که بيانگر حارت و احساسات روحي و معنوی است .شيوه ی بيان بصبری متشبکل از اجزایبي اسبت و نحبوه و
چگونگي کاربرد آن اجزا در اهميت و مفهوم کلي یک پيام تاثير به سزایي دارد (محسنيان راد.)91233122،
هدف این پژوهش آسيب شناسي دیوارنگاره های شهر تبریز مبتني بر اصول سواد بصری است .در ابتدا به پيرامبون کليبات
پژوهش اشاره مي شود به شامل بيان مسئله ،پرسشها ،فرضيات ،رویکردها ،اهداف ،پيشينه وروش فرایند تحقيق ،جامعه آماری
و تعداد نمونه ها ،ابزار و روش گرد آوری ،روش تجزیه و تحليل اطالعات ميپردازد؛ و در ادامه به تعریف مفباهيم سبواد بصبری،
دیوارنگاری ،شهر تبریز و اصطالحات تخصصي ،و نگاه اجمالي به پيشينۀ تاریخ دیوارنگاری ،تقسيم بندی تکنيکهای دیوارنگاری،
همچنين شناختي از بخش های اصول سواد بصری از جمله 3عناصر اوليه و ابزار های بصری ،تقسيم بندی پيبام هبای بصبری و
های آن مورد مطالعه قرار گرفته است .در ادامه مختصری هم راجع به شناخت فرهنگ و شهر تبریز مبي پبردازیم .مهبم تبرین
مسئله این تحقيق ،آسيب شناسي سواد بصری پرداخته شده است .پس از جمع آوری جامعه آماری به روش مشاهده ای ،عکس
برداری از دیوارنگاره های شهر تبریز و انتخاب 333نمونه های موردی ،به صورت تصادفي ،آسيب شناسي دیوارنگاره هبا مبتنبي
بر اصول سواد بصری به روش کد گذاری ،ارزشيابي و ارزیابي اطالعات مورد بررسي قبرار گرفتبه اسبت .از ببين  12نمونبه آثبار
نقاشي دیواری منتخب 1 ،نمونه با رویکرد اصول مبادی سواد بصری ،ارزیابي و ارزشيابي اطالعات سواد بصری توسبط اسباتيد و
متخصيصن هنر برگزیده و نتایج نمونه ها مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند .در انتها برای دست یابي ببه نتبایج نهبایي تحقيبق،
قياس نتایج کد گذاری با نتایج دلفي ،نظرات هنرمندان متخصص به صورت استدرل منطقبي تجزیبه و تحليبل صبورت گرفتبه
است .در این راستا پيشنهادات برای بهبود کيفيت دیوارنگاره ها با رعایت اصول سواد بصبری ارائبه شبده انبد .در جهبان ،دیبوار
نگاری از مردمي ترین هنرها به شمار ميرود که از نظر تأثيرگذاری آن ببر روی مخاطببان هنبر و ببرای انتقبال مفباهيم زیببایي
جایگاه واریي را داراست .این هنر دارای قابليت های فراواني در حوزه آموزش هنر در فضاهای شهری است ،که اطالع رسباني و
انتقال پيام و همچنين تعامل و ارتباط با مخاطب را دارا مي باشد .پس از پيبروزی انقبالب اسبالمي ایبران دیوارنگباره هبا زببان
تصویری مردمي شدند،که بستری برای فضاهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي بوده است .پامروزه در گذر زمان بافبت معمباری و
تاریخي کالن شهر هایي ،چون تبریز علي رغم دیوارنگاری با مضامين گوناگون اجرا در آمده ،اغلبب مبوارد عباری اصبول سبواد
بصری است .بنابراین مي توان سيمای ظاهری شهر تبریز را با اعمال هنر دیوارنگاری ببه شبرط رعایبت اصبول و مببادی سبواد
بصری به فضاهای مناسب و چشم نواز تغيير داد  .این پژوهش سعي بر آن دارد کبه ببا مطالعباتي در حبوزۀ دیبوار نگباره هبای
معاصر شهر تبریز ،مبتني بر آسيب شناسي سواد بصری ،راهکار های مناسبي برای ارتقای کيفي متناسب با فضاهای شبهری ،را
ارائه نمود.
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روش
با توجه به ادبيات موضوع استخراج شده از مقارت و تبين متغير های استخراجي و تکنيک های ارائبه دیوارنگباره هبا در سبط
شهر در جدول ( )3دسته بندی به صورت تکنيک (نقطه)ی انجام گرفته و تمامي تکنيک های موجود بعد از دسبته بنبدی و ببا
توجه به متغيرهای سواد بصری ،بر روی تصاویر جامع نمونه ها ،آناليز انجام گرفته و درصدهای مربوطه ببه آن شبامل ميبانگين
داده های عناصر سواد بصری (بعد ،کنتراست در اشکال ،کنتراسبت در رنبگ ،مقيباس انبدازه ،حرکبت ،محبيط ،محتبوا و فبرم)
محاسبه شده است .از نتایج بدست آمده ميانگين مولفه های سواد بصبری ،پيشبينه ،کمينبه و پراکنبدگي ببه نسببت ميبانگين
استخراج گردیده و با توجه به تحليل های عقلي نمونه های خوب و ضعيف تفکيک شده است .بررسي هبر یبک از نمونبه هبای
موردی بر اساس عناصر اوليه (شکل ،رنگ ،جهت ،خط ،نقطه ،تعادل) مولفه های سواد بصری کدگبذاری و ميبانگين درصبدهای
بدست آمده از عناصر سواد بصری مشخص شده است .و نتایج بدست آمده از ميانگين هبا تحليبل آمباری عناصبر سبواد بصبری
مشخص شد .در ادامه بررسي نمونه های موردی از لحاظ تکنيک های بصبری(بافت،پيام ،ترکيبب بنبدی) کبد گبذاری ودرصبد
ميانگين های بدست آمد .نتایج حاصل شده شامل رعایت مولفه ها ،پيشينه و کمينه ،حد بار و حد پبایين ميبانگين و وضبعيت
پراکندگي به صورت آماری در بخش یافته ها تحليل شده است.
جدول  33مجموعه تصاویر نمونه جامعه آماری (نگارنده)

توضيحات3خط
مدرسه ابوذر واقع در خيابان ابوریحان
شماره تصویر
3

توضيحات3نقطه
خيابان چایکنار
شماره تصویر
9

توضيحات3خط
امداد و حوادث آب
شماره تصویر
1

توضيحات3رنگ-سه بعدی
خ-وليعصر خوابگاه دانشجویي
شماره تصویر
1

توضيحات3نطقه-ترکيب بندی
خ-شاهد منظریه
شماره تصویر
8

توضيحات3رنگ-فرم
دبستان رازی
شماره تصویر
6

توضيحات 3نقطه-رنگ
خ-گلشهر-کوی بهارستان
شماره تصویر
32

توضيحات3رنگ-کارتوني
مرکز توانبخشي-معلولين دادآفرین
شماره تصویر
33

توضيحات3رنگ -کارتوني
مدرسه جمهوری اسالمي-وليعصر
شماره تصویر
39
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توضيحات3نقطه-ریتم
یکه دکان روبروی آتش نشاني
شماره تصویر31

توضيحات3نقطه
ارتش جنوبي
شماره تصویر38

توضيحات3نقطه-ریتم
وليعصر خوابگاه
شماره تصویر 31

بحث و نتیجه گیری
با توجه به مراحل قيد شده در بخش پيشين ،نتایج و یافته هایي که از طریق این پژوهش حاصل شده است در جدوال بررسي
عناصر سواد بصری ،مربوط به هربخش در جدوال جداگانه محاسبه و نسبت به هم مورد مطالعه قرار گرفته اند ،طي موارد زیر
قابل ذکر هستند(جدول .)9

جدول  .9نتایج کلي ميانگين تحليل آماری عناصر سواد بصری (نگارنده)
تعداد
نمونه
اطالعات
31

ميانگين
بيشينه
کمينه
رعایت مولفه
ها در آثار ()maximum( )minimum
منتخب
11.88
درصد

3.19
درصد

23.19
درصد

حد باری
ميانگين

حد پایين ميانگين

32

1

بر اساس بارترین ميانگين بدست آمده در عنصر رنگ (کنتراست سردی و گرمي)  23.19درصد درآثار دیوار اجراء شده است.
تمایل استفاده از کنتراست رنگ بسيار ارزشمند بوده ،و در نحو بيان و تقویت اطالعات بصری مي توان بهره جست .طبق
مطالعات تضاد رنگي قبل از تضاد تيره-روشني ،تضاد سردی و گرمي است .دمای رنگي به دليل قابليت نشان دادن نزدیکي یا
فاصله مي تواند بر موقعيت فضایي یک عنصر تاثير بگذارد.به کارگيری از رنگ های خالص با رعایت این عنصر ،مي توان تصاویر
جذاب را بوجود آورد که مورد توجه مخاطبان شهری قرار گيرد .براساس آمار بدست آمده پایين ترین درصد بدست آمده در
متغير آثار سفالي و آثار حجمي با درصد  3.19مي باشد .متاسفانه بجز آثار محدودی در سط شهرکه بيشتر در فضاهای بسته
آثارسفالي و آثار حجمي اجراءگردیده اند .واقف بر این امر است که هنرمندان به این تکنيک هنری را بي توجه بوده اند یا مورد
حمایت قرار نگرفته اند .با بکارگيری و تلفيق این دو تکنيک در سطوح دیوار با رنگ پذیری های متنوع آثار جذاب تری برای
مخاطب مي توان ایجاد کرد(جدول .)1
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جدول  .1نتایج پایاني تحليل آماری عناصر ارتباط بصری (نگارنده)
تعداد
نمونه
اطالعات
39

ميانگين
رعایت مولفه
ها در آثار
منتخب
 11.22درصد

بيشينه
کمينه
()maximum( )minimum
98.13
درصد

11.31
درصد

حد باری
ميانگين

حد پایين ميانگين

6

6

نتایج و ميانگين حاصل از بررسي عناصر مبادی سواد بصری نشان داده بيشترین آمار ميانگين بدست آمده در متغير فام یا سه
رنگ اصلي با  11.31درصد بوده است .براساس اطالعات ،عنصر رنگ یکي از سریع ترین روش انتقال و معاني در تمامي اشکال
و ارتباط غير کالمي است .رنگ های درخشان به تنهایي جذاب هستند ،اگر در یک الگو یا ردیفي منظم قرارگيرند از نظر بصری
تاثير بيشتری خواهند داشت .از این رو توصيه مي شود با توجه به وضعيت آب و هوایي شهر تبریز از رنگ های متناسب با
سالیق بومي مخاطبان اجراءگردیده تا باعث حس زیبایي شناسي در دید عموم گردد .پایين ترین آمار بدست آمده از عنصر
جهت خطوط عمودی با  98.13مي باشد .نشان دهنده این است که کم تر از این عنصر استفاده گردیده است .دليل آنرا مي
توان در رابطه ای معنا دار با جهت افقي اکثر دیوارنگاره ها دانست هر چند با استفاده منطقي و بجا از این عنصر مي توان
ترکيب بندی مناسبي با جهت افقي دیوار ایجاد کرد(جدول .)1
جدول  .1نتایج پایاني تحليل آماری کيفيت ارتباط بصری (نگارنده)
ميانگين
تعداد
بيشينه
کمينه
نمونه رعایت مولفه ها در
()maximum( )minimum
آثار منتخب
اطالعات
1

 98.11درصد

 3.19درصد

 11.81درصد

حد باری ميانگين
1

حد پایين ميانگين
1

ارزیابي و بررسي ،متغير های مبادی سواد بصری درجدول نتایج نهایي شماره  1نشان داده شده است .براساس این جدول
بيشترین آمار ميانگين در ترکيب بندی با درصد  11.81در صد بوده است.براساس آمار بدست آمده رعایت اصول چيدمان
عناصری و ترکيب بندی در بسياری از آثار به خوبي اجراء گردیده است .براساس تحقيقات ترکيب بندی معنا و هدف کار بصری
را بر دریافت ببينده ميسر مي نماید و مي تواند بيان گر معنای آثار دیواری که از طریق بصری منتقل شود حاصل چيدمان
عناصر پایه ای برای ادراک بشر تاثير مستقيم بجا بگذارد .پایين ترین درصد ميانگين متغير در جدول فوق ،پيام تبليغاتي با
درصد  3.19بوده است .متاسفانه پيام های تبليغاتي درشهر جایگاه چنداني را نداشته اند.و جزء آسيب های مبادی سواد بصری
به شمار مي رود و در اکثر مواقع موسسات و شرکتهای مختلف غير دولتي آثاری که بيشتر به سبک گرافيتي شتابان شبيه
هستند و به دور از چشم شهرداری و کامال غير قانوني جهت تبليغ خود و با نوشتن نام و شماره تلفن اقدام کردند.
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جدول 8نتایج تحليل آماری عناصر سواد بصری (نگارنده)
تعداد
نمونه
اطالعات
31

ميانگين
بيشينه
کمينه
رعایت مولفه
ها در آثار ()maximum( )minimum
منتخب
36.61درصد

 2درصد

 18درصد

حد باری ميانگين

حد پایين ميانگين

1

32

در جدول  8نتایج حاصل از بررسي عناصر اصول سواد بصری،که طبق نظرسنجي از اساتيد و متخصصين فن نشان داده شده
است .بر اساس اطالعات جدول فوق بارترین ميانگين بدست آمده از عنصر محيط باز  18درصد و کمينه درعنصر محتوا و فرم
که شامل تکنيک های ،انتزاعي ،کاشي شکسته ،سفال ،نقاشي برجسته 2 ،درصد مي باشد.
جدول  3 6نتایج تحليل آماری عناصر اوليه ارتباط بصری (نگارنده)
تعداد
نمونه
اطالعات
32

ميانگين
بيشينه
کمينه
رعایت مولفه
ها در آثار ()maximum( )minimum
منتخب
 92درصد

 92درصد

 18درصد

حد باری ميانگين

حد پایين ميانگين

1

6

در جدول  6نتایج تحليل آماری عناصر اوليه ارتباط بصری بدین شرح مي باشد .براساس اطالعات بشترین ميانگين بدست آمده
از تکنيک تعادل با  18درصد ،که از عناصر مهم و کاربردی در ارتباط بصری و وحدت آثار مي باشد و در ميان هنرمندان
متخصص از ارزش و اعتبار مناسبي برخوردار مي باشد .کم ترین ميانگين بدست آمده از عنصر جهت عمودی با  92درصد ،مي
باشد.
جدول  3 1نتایج تحليل آماری تکنيک سواد بصری (نگارنده)
تعداد نمونه
اطالعات

1

ميانگين
بيشينه
کمينه
رعایت مولفه
ها در آثار ()maximum( )minimum
منتخب
31.11درصد

 2درصد

 12درصد

حد باری ميانگين

حد پایين ميانگين

1

8

در جدول  1نتایج تحليل آماری تکنيک سواد بصری بدین شرح مي باشد .براساس اطالعات بشترین ميانگين بدست آمده از
متغير در ترکيب بندی متغير  12درصدو کمينه دربافت رمسه ،تبليغاتي ،مذهبي  2درصد مي باشد .با توجه به اطالعات و آمار
ميانگين بدست آمده از نتایج پایاني نتيجه مي گيریم که نظرات مشترک ،مساوی و معناداری ميان نمونه های آماری و نمونه
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های منتخب اساتيد وجود دارد .از اطالعات بدست آمده در مي یابيم که هنرمندان و متخصصين این حوزه با رعایت اصول
سواد بصری ،توانایي و انتقال پيام برای مخاطبان را ممکن مي کنند و این امر ملزم به یادگيری قواعد مربوط به ساختن تصویر
و به عبارت دیگر قواعد بصری مي باشد .تصویر گر با فراگرفتن و به کار بردن الفبا و قواعد مربوط به شيوۀ بيان بصری ،دچار
محدویت نمي شود ،مي تواند بسيار متنوع برای بيان احساسات و افکار خود استفاده کنند .با توجه به یافته های تحقيق از مهم
ترین آسيب های این تحقيق ،نداشتن شناخت کافي هنرمندان این حوزه ،از اصول مبادی سواد بصری و بکار نبستن آنها در
طرح ها و ترکيب بندی های دیوارنگاره ها ،ب اعث مي شود اجزاء ،فرم و رنگ بندی اثر بدرستي اجراء نشوند و کيفيت دیوارنگاره
ها پایين بيایند .در هيچ یک از دیوارنگاره ها به طور کامل از عناصر سواد بصری استفاده نشده است .هنرمندان این حوزه بيشتر
برای جذب مخاطب از ابعاد و پالن بندی و پرسپکتيو و عمق نمایي و صرفا زیبایي آثار استفاده نموده اند .از این رو نقاشي
دیواری های یک شهر به عنوان بنرهای بزرگي که در دید عمومم قرار مي گيرند ،مي توانند رسالتي بزرگتر از صرفاً زیبایي
بصری را داشته باشد .از دیگر آسيب های مهم نبود رشته تحصيلي نقاشي دیواری در حوزه های دانشگاهي بوده است .از این
رو اصول سواد بصری ،نه تنها یک ضرورت مي باشد بلکه نوید دهنده نقاشي های دیواری با کيفيت بيشتر در آینده نيز مي
باشد .نقاشيهای کشيده شده بر دیوارهای شهر همچون قابهایي ارزشمند هستند که تجلي فرهنگ و تمدن یک سرزمين مي
باشند .در برخي دیوارنگاره ها در سط شهر از سوی هنرمندان به نمایش گداشته مي شوند ،طرح و نحوه اجرا نه فقط هيچ
پيامي را به مخاطب و شهروند نميدهد ،بلکه پيامهای غير مرتبط و گاه کاذبي را به مخاطب منتقل مي کند .آسيب هایي که
در نقاشي دیوارها مطرح مي باشند نبود دید مناسب ،که عوامل مانع دید مخاطب مي گردد مثل دود کش ها یا آنتن های خانه
ها باعث کوری دید هم مي گردند .در سالهای قبل و حتي ابتدای انقالب شاهد نقاشيهایي روی دیوارها بودیم که برخي از
آنها به عنوان اثر ملي ثبت شده است .این توانایي هم اکنون نيز در ميان نقاشان بسياری وجود دارد و اميدواریم که سازمان
زیباسازی با تشکيل کميتهای متشکل از نقاشان بنام ،بتواند مانع اجرای خود سرانه بسياری از طرح ها که از سوی شهرداری
های مناطق روی دیوارهای شهر نقش ميبندد ،شود.
در انتها توصيه ميشود هنرمندان ،دیوارنگاره های شهر تبریز ،را با در نظر گرفتن فرهنگ بومي و ملي هماهنگ با طرح و محتوا
هویت بصری ،با بکار بستن اصول سواد بصری اجرا نمایند .تا شاهد افزایش بصری کيفيت دیوارنگاره ها در اینده باشم .توصيه
مي شود برگزاری کارگاه های آموزشي زیر نظر زیبا سازی شهری برای هنرمندان به منظور یادگيری ،شناخت قواعد اصول
سواد بصری ،و بکار بستن عناصر بصری در فرم و ترکيب بندی و اجرای طرح در سط شهر تبریز موثر واقع شود .توصيه مي
شود ،در نظر گرفتن سهميه خاصي برای هنرمندان بومي آن منطقه به منظور استفاده از استعداد های هنری همان مرز و بوم
چرا که آشنایي ایشان با هنر و فرهنگ آن منطقه به مراتب از هنرمندان سایر مناطق کشور بيشتر مي باشد .پيشنهاد مي
شودکه ،اگر هيئت داوران انتخاب آثار از ميان هنرمندان بومي و با نظریه بررسي سوابق هنری ایشان انتخاب ميشد ند و نه به
صورت دائمي بلکه به صورت چرخشي و با سيکل منظم گروهي جدید جایگزین ميشدند و هرسال در هرزماني معين اقدام به
انتشار فراخوان زیباسازی شهر ميگردید.تا بهترین آثار برای دیوارها یکي از بهترین شهرهای سرزمينمان ایران انتخاب و اجرا
ميشد .از کاربردیترین عناصر تعادل است ازاین رو پيشنهاد ميشود هنرمندان با رعایت عنصر تعادل در طرح های اجرایي به
منظور هدایت مستقيم اطالعات بصری و القای هدف پيام تصویری در آثار دیوارنگاری مؤثر واقع شوند .مشارکت مداوم و دو
جانبه بين سازمان زیبا سازی و دانشگاه هنر برای تشکيل هئيتي ناظر برای امور فراخوان ها طراحي ،داوری و اجرا با اميد بار
بردن بهره وری بصری کيفي دیوارنگاره های شهر تبریز مي توان بهره جست.
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