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چكيده
نقاشي ديواري از جمله هنرهاي شهري محسوب مي شــود که معنايي فراتر از شکل ظاهري خود دارد. به 
همين دليل حفظ هماهنگي بين رنگ، فرم و موضوع اثر با محيط براي آرام سازي محيط زندگي شهروندان از 
اهميت بااليي برخوردار است. اين مقاله با روش روان شناسي گشتالت و با روش توصيفي- تحليلي بوده و به 
جمع آوري اطالعات از منابع کتابخانه اي و تحقيقات ميداني پرداخته است. به همين منظور ده  نمونه از نقاشي  هاي 
ديواري   شهر تهران از نوع تزييني به طور تصادفي از مرکز و غرب تهران به عنوان جامعة آماري انتخاب شده 
و براي پاسخ به اين سؤال مورد بررسي قرار گرفته است: آيا هماهنگي الزم ميان نقاشي ديواري هاي سطح 
شهر تهران با محيط و معماري شهري وجود دارد؟  براي رسيدن به پاسخ سؤال فوق از چارچوب نظري 
گشتالت به منظور بررسي هماهنگي فرم، رنگ و موضوع آثار در محيط استفاده شده است. در انتها  اين نتايج 
حاصل شد که اکثر نقاشي هاي  ديواري  تزييني تهران از نظر رنگي تناسب با محيط دارند، اما از نظر فرمي و 

موضوعي با محيط خود تطابق و هماهنگي الزم را ندارند.
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مقدمه
هنرهاي محيطي در ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين براي 
يعني  مناسب  محيط  دارند؛  مؤثري  نقش  جامعه  افراد 
فضايي که بشر در آن بتواند فارغ از فشارهاي ناخواسته 
اين از خواست هاي  رواني رشد کرده و شکوفا شود و 
عقالني بشر است. هنرهاي محيطي، زيبايي بصري مطلوب 
را به همراه مي آورد. امروزه يکي از آثار هنرهاي محيطي 
که در شهرها مالحظه مي شود ديوارنگاري هايي است که 
ديوارهاي  روي  بر  شهرها،  زيباسازي  سازمان  توسط 
سيماني ساده و يا ديوارهاي قديمي و چرک شده، اجرا 
خيابان  مفهوم  امروزه  گفت  مي توان  بنابراين  مي شوند. 
تا حدي تغيير کرده است و به صحنه اي براي  و ديوار 
تبليغات شهري، سياسي و اجتماعي و گاهي زيباسازي 

تبديل شده اند.
از  روز  هر  که  هستند  مردمي  نقاشي ديواري   مخاطب 
اين  عبورند.  درحال  گذرها  زير  و  خيابان ها  و  کوچه 
مسئله از اهميت موضوع نمي کاهد، بلکه از آنجا که اين 
نقاشي ديواري  وظيفه ايجاد امنيت رواني شهر و جامعه 
از  استفاده  و  مسئله  اين  به  دارند رسيدگي  عهده  بر  را 
نقاشي ديواري يي که متناسب با محيط مورد نظر باشند، 
از اهميت بااليي برخوردار است. بنابراين براي رسيدن به 
اين هدف بايد به بررسي روان شناسي محيط، جامعه و 

تأثير متقابل انسان و محيط پرداخت.
با توجه به اهميت روان انسان ها در زندگي هاي امروزي 
در سطح  نقاشي ديواري   از  برخي  که  ناهماهنگي هايي  و 
شهر ايجاد کرده اند، اين نياز ضرورت مي يابد که کاستي ها 
اين  گردد.  معلوم  محيط  در  نقاشي ها  اين  قوت  نقاط  و 
مقاله کوشش دارد با بررسي تعدادي از اين نقاشي هاي 
شهر تهران، الگويي براي سنجش هماهنگي ساير نقاشي 

ديواري ها با محيط ارائه دهد.

روش تحقيق
اطالعات  جمع آوري  شيوة  و  کاربردي  پژوهش  روش   
کتابخانه اي بوده و در تحليل داده ها نيز از روش توصيفي 
ارتباط  مقاله  اين  در  آنجاكه  از  است.  شده  استفاده 
نقاشي ديواري  با محيط مد نظر است به همين منظور از 
نمونه   ۱۰ تهران  شهر  سطح  در  شده  نقاشي  آثار  ميان 
نقاشي ديواري با مضمون تزييني به طور تصادفي از مرکز 
و غرب تهران انتخاب شده است که براي سنجش هماهنگي 
اين آثار با محيط، از روانشناسي گشتالت بهره برده است.

بنابراين در ابتدا به مباني نظري روانشناسي گشتالت اشاره 
مختصري شده و شش اصل از آن معرفي گرديده، سپس 
به تفاوت آثار گرافيتي۱ و نقاشي ديواري  پرداخته شده تا 
از  بعد  مقاله روشن تر شود.  اين  موضوع مورد بررسي 
تئوري گشتالت مورد تحليل قرار  بر اساس  آن نمونه ها 

گرفته اند. 1.Graffiti

پيشينة تحقيق
طي سال هاي اخير، پژوهش هاي شايان توجهي در زمينة 
نقاشي ديواري صورت گرفته است، از جمله رسالة دکتري 
بهنام زنگي با عنوان «بررسي کارکردهاي اجتماعي نقاشي 
ديواري در ايران» (۱۳۹۲)، در دانشگاه تربيت مدرس، به 
تحليل موقعيت و کارکردهاي اجتماعي و شناسايي عوامل 
از  ديواري پس  نقاشي  آثار  ارائه  و  توليد  بر روند  مؤثر 
انقالب براي برخورداري از ظرفيت هاي ارتباطي، فرهنگي 
جنبه هاي  «بررسي  پايان نامة  است.  پرداخته  اجتماعي  و 
تبليغي نقاشي ديواري تهران (از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷)»، 
 (۱۳۸۷) مدرس  تربيت  دانشگاه  در  شاملو  غالمرضا  از 
است که به معرفي تبليغات و چگونگي نقش آنها در نقاشي 
مقاله اي  است. همچنين  پرداخته شده  تهران  ديواري هاي 
ديدگاه  از  تهران  ديوارنگاري معاصر  «ارزيابي  با عنوان 
يواف  مقدم،  كفشچيان  اصغر  نوشتة   (۱۳۸۹) مخاطب» 
دارش و سميرا رويان در نشرية هنرهاي زيبا به بررسي 
ويژگي هاي  به  توجه  با  تهران  شهر  ديواري هاي  نقاشي 
نقاشي ديواري، روابط زيباشناسانه و کارکرد آن در ارتباط 
با محيط و اهداف اجتماعي، تاريخي و ..، از ديدگاه مخاطبين 
پرداخته است. مقاله ديگري با عنوان «بررسي ديوارنگاري 
معاصر تهران (قبل و بعد از انقالب)» (۱۳۸۶)، نوشتة اصغر 
کفشچيان مقدم و سميرا رويان در هنرهاي زيبا به چاپ 
رسيده است. در اين مقاله ديوارنگاري شهر تهران در دورة 
معاصر به لحاظ تغييرات کيفي و بنيادين مورد مطالعه قرار 
گرفته است. «بررسي موقعيت اجتماعي نقاشي ديواري پس 
از انقالب در ايران (با رويکرد جامعه شناسي پير بورديو)» 
(۱۳۹۱)، مقالة ديگري است نوشتة بهنام زنگي، حبيب اهللا 
آيت اللهي، و اصغر فهيمي فر که در نشرية نگره به چاپ 
رسيده است. اين مقاله به تحليل نقاشي ديواري معاصر 
پس از انقالب و سرمايه هاي نمادين، اجتماعي و فرهنگي 
حاکم بر آن بر اساس تئوري بورديو مي پردازد، که حاکي 
از تحوالت سياسي و اجتماعي و کنش ها و ميدان هاي قدرت 

تصوير ١. شعار مرگ برشاه نمونه اي از گرافيتي مربوط به قبل از 
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در حوزة نقاشي و ميدان قدرت دولتي است. 
تهران  نقاشي  ديواري  با  ارتباط  در  تاکنون  هرچند 
پژوهش هايي صورت گرفته، اما در زمينة هماهنگي آنها با 
محيط شهري و منطقه اي که اين نقاشي ها قرار دارند تحقيقي 
صورت نگرفته است. مقالة حاضر در پي بررسي هماهنگي 
رنگي، فرمي و موضوعي اين نقاشي ها با مکان هاي شهري 

است که به تصوير کشيده شده اند.

مباني نظري
محيط اطراف ما،  فضاهاي بيروني و دروني به برقراري 
و  رنگ  عناصر،  اشكال،  ميان  درست  و  منطقي  روابط 
سازماندهي دقيق تر بر اساس اصول بصري نياز دارند. 
در يك محيط بايد ميان زيبايي و عملكرد ارتباط مناسبي 
برقرار كرد. طراحي محيط براي زيبا كردن محيط بصري، 
آگاه سازي و ارتباط برقرار كردن اهرمي پرقدرت و اثرگذار 

است.
روانشناسي محيط يکي از رشته هاي تخصصي نوپاست که 
بر تأثير متقابل رفتار و عوامل و شرايط فيزيکي معماري 
و فضاي محيط، بيش از ديگر جنبه ها تأکيد دارد. در اين 
ميان محققان مکتب گشتالت بيش از ديگر مکاتب به شرايط 
محيط به معني جامع آن توجه دارند (کريمي، ۱۳۸۲: ۱۱). 
لوين،۱ يکي از محققان مکتب گشتالت، عقيده دارد رفتار تابع 
تأثير متقابل عواملي است که از فرد و محيط سرچشمه 
مي گيرد. وي براي بيان پديدة حاصل از تأثير متقابل عوامل 
فردي و محيطي از مفهوم فضاي زيستي استفاده مي کند. 
به بياني ديگر، رفتار تابع ويژگي هاي فضاي زيستي است. 
روانشناسي گشتالت، تئوري اي درخصوص ذهن و مغز 
يكپارچه،  مغز  عملكردي  اصول  كه  مي كند  بيان  و  است 

موازي و مشابه است و كل متفاوت از مجموع اجزاست.

 گشتالت و رابطة جزء و کل
با  و  دهة ۱۹۰۰  اوايل  در  اروپا  در  روانشناسي گشتالت 

رهبري روانشناس سوئيسي ماکس ورتايمر۲ شکل گرفت. 
اين شاخه از روانشناسي اين موضوع را بازبيني مي کند 
که ما چگونه فرم بصري را با ساماندهي اجزاي آن در يک 
کل با معني درک مي کنيم (باورز: ۱۳۹۱: ۴۶). تفکر کلي در 
نظرية گشتالت اين است که نقشمايه هاي کلي، به عناصر 
تشکيل دهنده شان برتري مي يابند و خواصي را دارا هستند 
که ذاتًا خود آن عناصر موجود نيست. به عبارتي ديگر کل، 
چيزي بيشتر از مجموع اجزايش است. به همين دليل براي 
بررسي هماهنگ بودن آثار، نقاشي ديواري ها در ترکيب با 

محيط که يک کل را ساخته اند بررسي شده اند.

اصول اصلي نظرية گشتالت
نظرية گشتالت اولين بار توسط رادلف آرنهايم،۳ روانشناس 
و فيلسوف آمريکايي، براي مطالعة هنر به کار گرفته شد. 
اولية  وي در مقالة «نظرية فرم»، در سال ۱۹۲۳، اصول 
گشتالت را اين گونه بيان کرد: گشتالت هاي مختلف، بر اساس 
تمايالت ذاتي ما به گروه بندي وابسته به هم (فروبستگي۴)، 
(گروه بندي  هستند  هم  به  شبيه  که  عناصري  ديدن 
(گروه بندي  هم اند،  به  نزديک  که  عناصري  مشابهت۵)، 
مجاورت۶)، يا آنهايي که داراي صرفه جويي ساختاري اند 
(تداوم خوب۷)، ايجاد مي شود (Behrens:2004: 67). در 
اصل فروبستگي، يکپارچگي يا تکميل، اصل استمرار، اصل 
همجواري، اصل مشابهت، اصل روابط شکل و زمينه۸ و 
اصل سرنوشت مشترک۹، نمودهاي اصلي گشتالت تحت 
نفوذ پراگنانس۱۰ قرار دارند که هستة مرکزي نظرية ادراکي 
اين  (شاپوريان، ۱۳۸۶، ۹۴).  مي دهند  تشکيل  را  گشتالت 
نمودها به صورت فردي و يا جمعي کمک مي کنند تا فرم 
به عنوان يک کل با معني درک شود، نه به عنوان اجزايي 

منفک و نامربوط.
اصل فروبستگي: اين اصل هنگامي رخ مي دهد که عناصر 
مجزاي يک فرم به جاي دسته اي از اجزاي متفاوت، يک 
مجموعة منسجم را به وجود آورند. به طور کلي در فرد 
و  شکل ها  مي خواهد،  همواره  که  دارد  وجود  گرايشي 
موقعيت هاي ناجور و نامتقارن را تکميل کند، تا شكاف ها 
پر شوند. در فرم هاي ناقص يا قطعاتي از يک فرم، ميل در 
اين است که به هنگام ادراک اين فرم به صورت تصويري 

خوش فرم تکميل شود (باقري، ۱۳۹۰: ۱۲۴).
اصل تداوم يا استمرار: استمرار هنگامي رخ مي دهد که 
بخشي از يک فرم با خودش يا بخش مجاورش همپوشاني 
کند، بي آنکه مانع توانايي مان براي درک هر بخش به عنوان 
کل شود. طبق اصل تداوم، محرک هايي که داراي طرح هاي 
وابسته به يکديگرند به صورت واحد ادراکي دريافت مي شوند 
(شاپوريان: ۱۳۸۶: ۱۷۲). اين اصل ارتباط نزديکي با ريتم 
يک ساختار بصري دارد. ريتم باعث رابطه اي هارمونيک در 
عناصر مي شود. اين اصل داللت بر اين دارد که چشم انسان 
مايل است محيط مرئي موجود در هر ساختار بصري را 

تصوير ٢. نمونه اي از گرافيتي با عنوان مردان عصباني در اکباتان،
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گشتالت  يک  از  ما  تلقي  پراگنانس 
است.  قوي  و  خوب  هيئت بندي  يا 
با  و  متقارن، ساده  گشتالت خوب 
يا  ساده تر  نمي تواند  و  است  ثبات 

منظم تر از آنچه هست باشد.



تا جايي که جهت نقشمايه تغيير نيافته و مانعي ايجاد نشده 
است دنبال کند.

اصل همجواري: همجواري به فاصلة ميان بخش هايي که 
يک فرم را در برگرفته اند اشاره دارد. عناصري که نزديک 
ديگر،  عبارت  به  مي آيند.  مرتبط  به نظر  هستند  يکديگر 
کل  به صورت  باشند  يکديگر  مجاورت  در  که  عناصري 
يکپارچه درک مي شوند. در واقع وقتي فاصله ها از يکديگر 
 Stevenson,)نمي آيد پديد  وحدتي  نوع  هيچ  باشند  زياد 

 .(2014

اما هرچه اين اجزا به هم نزديک تر باشند واحدهاي متشکل تر 
و پايدارتري به وجود مي آورند. به عبارت ديگر، اجزايي كه 
از نظر زمان يا مكان نزديك به هم هستند به نظر متعلق به 

هم مي رسند و تمايل دارند با يكديگر درك شوند.
را  عناصري  فطري  به طور  انسان  مشابهت: چشم  اصل 
که شبيه به يکديگر هستند به صورت يک مجموعه و گروه 
قانون شباهت،  بنابه  (باقري، ۱۳۹۰: ۱۲۰).  مي ببيند  واحد 
ادراک  بهتر  نامشابه  مطالب  از  همگون  يا  مشابه  مطالب 
مي شوند. انسان اجزاي شبيه به يکديگر را مربوط به هم 
کل  يک  به عنوان  را  آنها  مجموعه  فرم  و  مي کند  تصور 
تشخيص مي دهد. شباهت اشيا و امور از جنبه هاي مختلف 
مثل اندازه و ابعاد، رنگ و شکل سبب مي شود که با يکديگر 
و به صورت گروهي درک و يادگرفته شوند. اجزاي مشابه 
 Soegaard,)مي شوند ديده  گروه  يك  به صورت  هم،  با 

.(2014

نوعي  بنيادين  اصل  زمينه:  با  شکل  رابطة  اصل 
يک ساختار  خواندن  در  را  ما  که  است  بصري  ساختار 
تصوير پردازي شده ياري مي رساند. خوانش يک تصوير با 
توجه به تضاد ميان شکل و زمينه است که ممکن مي شود. 
باصره  از خطاي  استفاده  با  زمينه  و  ميان شکل  روابط 
توجه  جلب  و  تأکيد  وحدت،  ايجاد  راستاي  در  مي تواند 
مخاطب، قابليت هاي زيادي از خود به نمايش بگذارد. در يک 
ترکيب بندي بصري اشکال بر روي يکديگر تأثير مي گذارند، 
هر جزء بر ديگر اجزا اثر گذاشته و با آن رابطه برقرار 

مي کند.
اصل سرنوشت مشترک: اين اصل بر جنبش عناصر موجود 
در يک گشتالت مربوط است. از اين رو در يک ساختار 
جنبش  به  راستا  يک  در  و  هم  با  که  عناصري  بصري، 
در مي آيند، به عنوان يک گروه واحد يا يک مجموعه ديده 
مي شوند (Todorovic, 2014). ادامة خوب يا سرنوشت 
مشترک، قانوني است که مي گويد: سازمان ادراکي به نحوي 
تشکيل مي شود که يک خط مستقيم به صورت مستقيم، يک 

پاره دايره به صورت دايره و غيره ادامه مي يابد.

هماهنگي رنگي 
هماهنگي رنگي در آثار هنري يکي از نکات مهم در طراحي 
شهري محسوب مي شود. رنگ پيش از بافت، فرم و مواد 
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مصرفي دريافت مي شود. به همين دليل اثرش بيشتر از اين 
عناصر است (زنگي: ۱۳۹۲، ۹۵). رنگ ها مخزن نيروهايي 
انسان  در  نيروها  اين  و  مي سازند  را  طبيعت  که  هستند 
موجب فعاليت هاي مختلف هستند و بر هم خوردن تعادل 
اين نيروها موجب اشکاالت رواني مي شود که مي توان با 
(آيت اللهي،  کرد  برقرار  را  آنها  دوباره  مختلف  رنگ هاي 
۱۳۸۸: ۱۱۱). بنابراين، شناخت هماهنگي و تعادل رنگ ها 
يکي از اصول اساسي در نقاشي است که هنرمندان بايد 
شناخت کافي از آن داشته باشند. آيت اللهي مي نويسد: «ما 
اصطالح هماهنگي را هنگامي به کار مي بريم که رنگ هاي 
به کار برده شده در اثر هنري به گونه اي خوشايند چشم 
بيننده باشد و در ذهن يا در درک بينايي او خلل ايجاد نکند» 
(آيت اللهي:۱۳۸۱، ۱۰۷). هماهنگي در اثر باعث مي شود تا 
مخاطب اثر بهتر بتواند با اثر هنرمند ارتباط برقرار کند و 
لذت ديداري به کمال برسد. مجموعه هاي هماهنگ به نظر 
عام آنهايي هستند که بدون کنتراست شديد در کنار هم 

قرار گرفته باشند (ايتن، ۱۳۸۰: ۲۴). اما ايتن معتقد است 
دو يا چند رنگ وقتي با هم هماهنگ اند که از مخلوطشان 
خاکستري خنثي به وجود بيايد (همان، ۲۵). در ارتباط با 
هماهنگي رنگ ها نظريه هايي مختلفي تا به امروز ارائه شده 
است. در مقالة حاضر براي بررسي هماهنگي رنگي آثار 
نقاشي ديواري با محيط شهري و معماري نيز از همان 

تئوري گشتالت استفاده شده است.

تفاوت گرافيتي و نقاشي ديواري
گرافيتي، که مفرد آن گرافيتوست، واژه اي برگرفته از زبان 
ايتاليايي است. گرافيتي در لغت به معناي نوشتن از طريق 
«خراشيدن» است. اين معنا از گرافيتي، اگرچه در گذشته هاي 
ندارد  مصداقي  ديگر  امروزه  است،  داشته  مصداق  دور 
(کوثري،۱۳۹۰: ۹). امروزه گرافيتي به تصاوير يا حروف 
به کاررفته در اماکن عمومي بر سطوحي نظير ديوارها يا 
پل ها که براي عموم قابل رويت باشند گفته مي شود (همان، 
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۱۰). گرافيتي را در ايران به نقاشي ديواري ترجمه کرده اند 
و  شعارها  که  چرا  نيست،  صحيحي  ترجمه  نظر  به  که 
جمالتي را که روي ديوارها، درخت ها و يا حتي توالت هاي 
عمومي نوشته مي شود شامل مي شود در حالي که عنوان 
نقاشي ديواري براي چنين آثاري متناسب نيست. به همين 
دليل برخي از نويسندگان و پژوهشگران در ايران براي 

چنين آثاري همان اصطالح گرافيتي را به کار برده اند.
گرافيتي عمومًا از سوي مردم و مديران شهري به عنوان 
خرابکاري محسوب مي شود زيرا با استفاده از اسپري ها و 
ماژيک هاي رنگي پاک ناشونده يا مواد ديگر بر روي سطح 
اما گروهي  ديوارها، بدون اجازة مالک صورت مي گيرد. 
به عنوان  بلکه  ندانسته،  خرابکاري  را  گرافيتي  هنر  ديگر 
شيوه هايي براي ارسال پيام هاي اجتماعي و سياسي و به 
مثابه شکلي از تبليغات مي دانند. همچنين از گرافيتي به منزلة 
يک شکل هنري مدرن ياد مي شود به طوري که آثار گرافيتي 
نمايش در مي آيند  به  اکنون در سراسر دنيا در گالري ها 
(همان). بي شک گرافيتي تعاملي ميان هنرمند و شهر است. 
هنر گرافيتي در شهرها رشد کرده و فضاهاي شهري محل 
تعامل مردم و حکومت است (Varner, 2007: 25). هنر 
گرافيتي معموًال پيام هاي سياسي دارد که دو دليل آشکار 
براي اين حقيقت وجود دارد. اوًال در مکان هايي رخ مي دهد 
که در دسترس عموم است و ثانيًا از وسيلة بياني استفاده 
مي کند که تحت کنترل نيست (استالز: ۱۳۸۹، ۴۸). يکي از 
نمونه هاي آثار گرافيتي در ايران شعارهايي است که قبل از 
پيروزي انقالب اسالمي بر ديوارهاي شهر نوشته مي شد. 
در برخي از اين آثار خالقيت هايي همچون معکوس نوشتن 
کلمه شاه، به معناي سرنگوني وي، ديده مي شود.(تصوير۱ و ۲) 

اما نقاشي ديواري (Mural) مشتق از کلمه التينMurus به 

معني ديوار است (MCEVoy, 2012: 15). نقاشي ديواري، 
هر اثري از آثار هنري نقاشي شده بر روي ديوار، سقف 
و يا ديگر سطح هاي بزرگ دائمي است. يکي از ويژگي هاي 
متمايز نقاشي ديواري اين است که با عناصر معماري آن 
ديوار هماهنگ به تصويرکشيده شوند، اين نامگذاري از 
اواخر قرن ۱۹ متداول شد(Clare, 2000, 394). در تعريفي 
ديگر درباره نقاشي ديواري چنين آمده است: نقاشي ديواري 
توليد  مردم  عموم  براي  عمومي  مکان هاي  در  شهري 
شده است(Azadi, 2012: 5) . در مقاله حاضر نيز منظور 
ديوارهاي  روي  بر  شهرداري  نظر  زير  که  نقاشي هايي 
سيماني يا برخي از ساختمان هاي قديمي و زير پل ها کشيده 
شده اند، مي باشد. اين نقاشي ها که به منظور زيباسازي شهر 
صورت مي گيرند، ديگر همانند گرافيتي به عنوان خرابکاري 
محسوب نمي شوند. هرچند در اثر برخي از بي توجهي ها، 
تعدادي از آثاري که روي ديوارها نقاشي  شده اند، نه تنها 
به عنوان  بلکه  است  نکرده  کمکي  فضا  آن  زيباسازي  به 
اثري مخرب که باعث زشت شدن آن منطقه شده اند، قلمداد 
مي شوند. مهمترين ويژگي ديوارنگاري ها عبارت است از 
هماهنگي با معماري، محيط، مخاطب و زمان خلق اثر، اما 
همانطور که کفشچيان مقدم مي نويسد «هنوز هم برخي از 
نقاشي هاي ديواري تابلوهاي بزرگ شده منظره هاي طبيعي 
هستند که به هيچ وجه با محيط بصري خود رابطه برقرار 
نمي کنند و عدم هماهنگي اين گونه آثار با محيط نه تنها به 
زيباسازي محيط کمک نمي کند، بلکه هارموني طبيعي فضا 
را برهم مي زنند» (کفشچيان مقدم و رويان، ۱۳۸۷، ۱۰۹). 
بنابراين اگر هماهنگي الزم بين نقاشي ديواري ها و محيط 
برقرار گردد، باعث ايجاد تعادل بصري مي شوند و تعادل 
يعني وضعيتي که (چه از نظر فيزيکي و چه از نظر بصري) 
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عناصر در آن به نحوي توزيع يافته اند که هر گونه کنشي 
به حالت سکون در آمده است. در شرايط عدم تعادل، بيان 

.(Arnheim, 1969 :12) هنري غير قابل درک مي شود

هدف استفاده از نقاشي ديواري در محيط
اهداف مختلفي براي نقاشي ديواري وجود دارد که مهم ترين 

آنها عبارت است از:
و  طرح  فرم،  اصول  کارگيري  به  طريق  از  زيباسازي   -

هماهنگي آنها با يکديگر و محيط پيرامون خود.
- ايجاد نظم در محيط.

-ايجاد جاذبه  هاي بصري براي اراية محيطي دلپذير و زيبا.
ارزش  هاي  پاية  بر  مناسب  محيطي  آوردن  وجود  -به 

اجتماعي، بومي و فرهنگي.
-ايمني و آرامش دادن به افراد.

-برقراري راه  هاي سريع دسترسي به مكان  ها.
با شناخت اهداف نقاشي ديواري در شهر، مي توان به اهميت 
آنها پي برد و دانست که خلق يک اثر هماهنگ با ساختار 

شهري از ضرورت هاست.
موضوعات ديوارنگاري هاي تهران

موضوعات نقاشي ديواري  گستره اي از دغدغه هاي عمومي 
و بخشي از دغدغه هاي شخصي، همچون توسعة درکي از 
مکان، مسئوليت هاي فردي و جمعي همچون حفظ پايداري 
فعاليت هاي  و  غيررسمي  و  رسمي  فعاليت هاي  و  محيط 
مرتبط با کنش باوري را بايد شامل شوند. از اين گذشته اين 
موضوعات مي توانند از فرهنگي و اجتماعي گرفته تا فلسفي 

يا اخالقي باشند. اما آنچه بسيار مهم مي نمايد هماهنگي 
اين آثار با معماري، محيط شهري، مخاطب و زمان خود 
ديوارهاي شهر  روي  بر  که  نقاشي هاي  ديواري    هستند. 
تهران نقاشي شده اند شامل موضوعات مختلفي هستند که 
کفشچيان در مقالة «بررسي ديوارنگاري معاصر تهران» 
آنها را به چندين دسته تقسيم بندي کرده است، از جمله 
آثاري با مضامين سياسي که اين گروه شامل تصاويري 
از رهبران و بزرگان جامعه هستند، گروه بعدي با مضامين 
جنگ و شهدا، دستة سوم با مضامين فرهنگي ـ مذهبي؛ اين 
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گروه نقاشي هايي را شامل مي شوند که ارتباط با فرهنگ، 
آداب و رسوم و مذهب مردم داشته باشند. گروه چهارم 
بعدي شامل  با مضامين آموزشي؛ دسته  نقاشي ديواري  
پيام هاي اجتماعي مي باشند و گروه ششم و آخر با کارکرد 
تزئيني و در ترکيب با معماري (کفشچيان، ۱۳۸۷: ۱۱۰) که 
به خطاي باصره نيز معروف است. نکته اي که در اينجا بايد 
مورد توجه قرار گيرد اين است که در گرافيتي موضوعات 
غالبًا عليه حکومت آن کشور است، اما نقاشي ديواري  زير 

نظر حکومت و در جهت رشد آن است.

بررسي و تحليل تصاوير از منظر تئوري گشتالت 
نظم،   مخلوق  زيبايي  گفته شد،  تاکنون  آنچه  به  توجه  با 
و  سكون  حركت،  ريتم،  آراستگي،  توازن،  تقارن،  تعادل، 
بر  مستقيم  تأثير  و  اجزاست  اين  بين  قانونمندي  ارتباط 
سالمت ذهني و به وجود آوردن فضايي سالم، پرنشاط و 
فعال براي شهروندان ايجاد مي كند. تا بدينجا بيان شد که 
عوامل اضطراب، اختالل، ناآرامي و ناهنجاري  هاي شهري، 
ارتباط مستقيم به دانش  هاي مختلف از جمله روان شناسي، 
جامعه شناسي، فرهنگ شناسي، و شهرسازي دارد. در اين 
ميان، نقش هنر قابل توجه و تأمل برانگيز است. هنر به عنوان 
ابزاري در خدمت بيان مفاهيم به مثابة روايتي از زندگي و 
نقد حال انسان به كار گرفته شده است. دگرگوني رويكرد 
جامعه به هنر تغيير بزرگي را در فضاهاي مرتبط با هنر 
پديد آورده است. هنرمند عصر حاضر هنرش را به ميان 
مردم و محل زندگي آنان آورده است (مرتضوي، ۱۳۷۶: 
۴). همين مسئله ساختار ظاهري و زيبايي شهرها را تغيير 

داده و تحت تأثير قرار داده است.
نقاشي ديواري  يکي از هنرهاي محيطي محسوب مي شود 
اينکه  وجود  با  دارد.  جامعه  روان  بر  زيادي  تأثير  که 
رشد  حاضر  دهة  در  تهران  شهر  نقاشي هاي  ديواري 
چشمگيري داشته و براي بهبود طرح هاي آن تدبيرهايي 
صورت گرفته است، در ميان آنها هنوز طرح هاي ضعيفي 
که هماهنگي با محيط ندارد ديده مي شود و اين مسئله بر 
سالمت جامعه بسيار تأثير گذار است. الزيو۱ در کتاب تفکر 
با گرافيک  ترسيمي براي معماران و طراحان۲ درارتباط 
محيطي چنين مي نويسد: «در صورتي که تدابير مقتضي از 
طرف اداره کنندگان در زمينه هاي مختلف طراحي مناسب و 
اصول عناصر تشکيل دهندة گرافيک محيطي صورت نگيرد، 
محيط زيست و زندگي شهروندان به صورت مکاني غيرقابل 
تحمل و متشنج در خواهد آمد، چرا که با ايجاد مجموعه اي 
متناسب از نظر شکل و رنگ مي تواند موجبات اميدواري 
و  فراهم ساخته  زندگاني  براي  را  افراد جامعه  و کشش 
اسباب شور و شوق عمومي را فراهم نموده و روح تازه 
در  ايلوخاني  مسعود   .(۱۸ (الزيو،۱۳۸۰:  داد»  اجتماع  به 
اين زمينه چنين مي نويسد: طراحي گرافيک محيطي نقشي 
فراتر از يک هنر صرف دارد، به طوري که در بسياري 

موارد يک طراح گرافيک محيطي بايد بر جامعه شناسي و 
مسائل  با  و  باشد  داشته  اشراف  و  آگاهي  روان شناسي 
اجتماعي و فرهنگي جامعه آشنا باشد، تا بتواند از طريق 
طراحي گرافيک تأثيرگذار باشد و با ارائة عناصر بصري 
اجتماعي و فرهنگي  از معضالت  مناسب در حل بعضي 
(ايلوخاني، ۱۳۸۸: ۲۸). در حقيقت  کند  ايفا  نقش اساسي 
آثار هنري به شکل مستقيم بر بيننده تأثير مي گذارند و اين 
تأثير ناشي از آن است که روح آدمي با هنر عجين است. 
زيباسازي محيط تأثير فراواني در سالمت ذهني مردم دارد 
و نقاشي ديواري در کنار پيام ها و مفاهيمي که به طور 
مستقيم و غير مستقيم انتقال مي دهد وظيفة ايجاد فضايي 
سالم، پر نشاط و آرامش بخش براي سکنة شهر بر عهده 

دارد (زنگي، ۱۳۹۲: ۱۳).
يکي از مهم ترين اهداف هنرهاي محيطي زيباسازي از طريق 
به کارگيري اصولي فرم، طرح و هماهنگي آنها با يکديگر و 
محيط پيرامون خود است. به همين منظور، براي بررسي 
ميزان هماهنگي نقاشي ديواري هاي شهر تهران با محيط 
واقع شده در آن ده نمونه به طور اتفاقي از نقاشي هايي با 
موضوع تزئيني از مرکز و غرب تهران مورد مطالعه قرار 
گرفته است. شايان ذکر است که ميزان هماهنگي هاي فرمي، 
رنگي و موضوعي آثار نه فقط در خود نقاشي ها، بلکه با 

محيط واقع شده در آن سنجيده شده اند.

تصوير ۳
اين نقاشي ديواري بر ساختمان هايي يک اندازه در امتداد 
اصل  از  اثر  اين  شده اند.  کشيده  تصوير  به  خيابان  يک 
فروبستگي و استمرار، به دليل تکرار تصاوير در فاصله هاي 
معين پيروي مي کند. با وجود اينکه هيچ کدام از تصاوير 
دقيقًا مانند يکديگر نيستند، اما در کل مجموعة منسجمي 
شکاف  انسان  ذهن  به طوري که  آورده اند،  به وجود  را 
وجود  به واسطة  طرح  اين  در  مي کند.  پر  را  طرح ها  بين 
فضاي سبز در محيط و تصوير آپارتمان ها در نماي دور 
نقاشي ديواري، اصل همجواري موضوعي، فرمي و رنگي 

تصوير ٩. نقاشي بر ديوارة پلکان درخيابان وليعصر، توانير. مأخذ: 
نگارندگان.
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تا حد بسيار خوبي ديده مي شود. تکرار طرح جدول ها در 
ديوارنگاره با جدول هاي کنار خيابان در محيط مشابهت 
فرمي را ايجاد کرده اند. همچنين به واسطة هماهنگي شکل 
با زمينه و ادامة طرح در خيابان از اصل شکل و زمينه و 

سرنوشت مشترک نسبتًا خوبي بر خوردار است.
اين تصوير از نظر رنگي بر اساس تئوري گشتالت به واسطة 
وجود رنگ زرد- نارنجي، زرد-سبز، و زرد در محيط و 

اثر، ارتباط خوبي با محيط شهري برقرار کرده است. 

تصوير ۴
اين نقاشي ديواري مجموعه منسجمي، با درختان واقع شده 
در مقابل و پشت ديوار ايجاد کرده است. به همين دليل 
از اصل فروبستگي پيروي کرده و تطابق زماني و مکاني 
با محيط شهري برقرار کرده است.  و موضوعي خوبي 
همين طور ساير اصول گشتالت هم از نظر فرمي و رنگي 
در آن ديده مي شود. بنابراين يکي از ديوارنگاره هاي موفق 

محسوب مي شود.

تصوير۵
تهران  غرب  در  سورئاليستي  آثار  از  يکي  تصوير  اين 
است. اين اثر، به غير از قانون فروبستگي با محيط، ساير 
قوانين گشتالت در آن صدق مي کند. ساقه هايي که به شکل 
و  زمينه  با  شکل  رابطة  باعث  شده اند  تصوير  آپارتمان 
سرنوشت مشترک شده است. در کل اثر داراي هماهنگي 
خوبي از نظر فرمي و رنگي با محيط است. از نظر رنگي 
به واسطة  مي شود.  ديده  آن  در  گشتالت  اصول  تمامي 
تشابه، تداوم، تکرار و سرنوشت مشترک رنگي بين اثر و 
رنگ نماي ساختمان و درختان مقابل ديوار هماهنگي رنگي 

خوبي برقرار شده است.
 

تصوير ۶
البته  است.  فرمي  فروبستگي  داراي  به تنهايي  طرح  اين 

به واسطة موقعيتش در محيط شهري فاقد فروبستگي است، 
اما در کل تداوم رنگي و فرمي خوبي را با محيط برقرار 
ساخته است. با تکرار پرندگان، چشم به سمت خورشيد 
داخل تصوير و سپس به سمت منارة مسجد در محيط 
هدايت مي شود. اين کار از نظر مفهومي و موضوعي نيز با 
محيط خود استمرار و همجواري ايجاد کرده است و نقش 
مرغان بهشتي باعث ايجاد هماهنگي شکل و زمينه در محيط 

شده و اشاره به فرهنگ و مذهب مردم ايراني دارد. 
از نظر رنگي، رنگ سفيد و آبي ديوارنگاره با رنگ سفيد 
با ديوارهاي  نارنجي آن  و آبي مناره و ديوارها و رنگ 
پاييني تداوم، مشابهت، و همجواري و سرنوشت مشترک 

را داراست.
    

تصوير ۷
تصوير ۷ به واسطة رنگي و فرمي از فروبستگي ضعيفي 
رنگي، همجواري، مشابهت و  تداوم  اما  است،  برخوردار 
و  درختان  سبز  رنگ  وجود  به دليل  مشترک  سرنوشت 
شيشه هاي ساختمان مجاور آن و جدول خيابان زياد است. 
همچنين از هماهنگي رنگي متشابه و مسلط نيز برخوردار 
است. اين ديوارنگاره از نظر فرمي چندان موفق عمل نکرده 
است و تنها شباهت فرم دايره اي طرح با فرم نيم دايرة باالي 

ساختمان مشابهت و فروبستگي ايجاد کرده است. 

تصوير۸
نسبتًا  هماهنگي  داراي  ديواري  نقاشي  اين  فرمي  نظر  از 
خوبي با محيط است. به واسطة تداوم برخي از فرم ها از 
جمله پنجره ها و فرم نيم دايره ها در طرح و بناي ساختمان، 
ديده  آن  در  گشتالتي  اصول  ساير  استمرار،  بر  عالوه 

مي شود.
اين نقاشي ديواري به لحاظ ارتباط رنگي، هماهنگي خوبي 
با محيط دارد. تداوم و رابطة شکل و زمينه با امتداد رنگ 
کرم در قسمت فوقاني بنا در ادامة آجر نماهاي کرم رنگ، 

تصوير ١١. يکي از خيابان هاي غرب تهران. مأخذ: تصوير ١٠. يکي از خيابان هاي تهران. مأخذ: همان.
 www.bornanews.ir 



تکرار و تشابه رنگ هاي آجري و کرم در تصوير و بناي 
ساختمان باعث ايجاد هماهنگي و تعادل در محيط شهري 

شده است. 

تصوير ۹
اين تصوير از هماهنگي رنگي بسيار خوبي به دليل وجود 
رنگ هاي نارنجي، سبز، سرخ و مشکي-خاکستري در طرح 
و محيط برخوردار است. اما از لحاظ فرمي و موضوعي 
به واسطة فروبستگي ضعيف و نداشتن استمرار و مشابهت 
و همجواري و سرنوشت مشترک با محيط نتوانسته قوي 
ارتباط  اثر در محيط  توجه  به واسطة جلب  اما  کند،  عمل 

خوبي بين شکل و زمينه برقرار شده است.
همان طور که بيان شد، اين طرح از نظر هماهنگي رنگي با 
محيط بسيار موفق عمل کرده است و تمامي هماهنگي رنگ ها 
در آن ديده مي شود. به عنوان نمونه وجود رنگ هاي زرد-

نارنجي، نارنجي، سرخ نارنجي با اکر متمايل به نارنجي 
آجرنماها و کامپوزيت هاي نارنجي در نماي ساختمان و 
يا سبز گل کاشي و رنگ سرخ- نارنجي نشان دهندة ايجاد 

هماهنگي متشابه است.

تصوير ۱۰
اين نقاشي ديواري با وجود اينکه يادآور نگارگري ايراني 
است و با فرهنگ ايراني سازگاري دارد، به دليل موقعيت 
هماهنگي  و  تعادل  هيچ گونه  نتوانسته  نامتناسب  محيطي 
موضوعي، رنگي و فرمي با محيط برقرار کند. در ضمن 
ترکيب بندي و اجراي ضعيف اثر اين مسئله را تشديد کرده 
است. تنها به دليل رنگ خاکستري بناهاي اطراف و استفاده 

از آن رنگ در طرح مشابهت رنگي ايجاد شده است. 

تصوير۱۱
طرح بادگير و خانه هاي سنتي يزدي در شهر تهران، در 
نظر  از  نه  امروزي،  با مصالح  کنار يک ساختمان مدرن 
موضوعي، فرمي و نه رنگي هيچ گونه ارتباط و هماهنگي 
الزم را با محيط خود برقرار نکرده است. تنها از نظر اشاره 
به يک محيط سنتي ايراني تا حد کمي با فرهنگ و سنت 

مخاطب ارتباط دارد.

تصوير ۱۲
و  ندارد  را  گشتالت  ويژگي هاي  از  هيچ کدام  طرح  اين 
است،  کرده  عمل  ضعيف  بسيار  رنگي  نظر  از  حتي 
را  کمي  خيلي  شباهت  و  همجواري  تنها  که  طوري  به 
زرد  سنگفرش  با  زرد  و  نارنجي  رنگ هاي  به واسطة 
رنگ وسط پياده رو، ايجاد کرده و ديگر هيچ هماهنگي 
ضعيف  اجراي  اينها  بر  عالوه  نمي شود.  ديده  رنگي 
اين خيابان  در  بدي  تأثير بصري  ايجاد  باعث  کار  اين 
موقعيتش  دليل  به  ديوار  اين  که  حالي  در  است،  شده 
دربارة  است.  داشته  خوبي  بسيار  طرح  اجراي  قابليت 
اين طرح مي توان گفت هارموني طبيعي فضا را بر هم 

زده است.
تا به اينجا در تصاوير ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به دليل اينکه اثر 
با محيط خود هماهنگي خوبي نداشته باعث شده است که 

وحدت و تعادل در محيط برهم بريزد.
در جدول هاي پايين، ميزان هماهنگي نقاشي ديواري هاي 

مورد مطالعه، با محيط بررسي و نمايش داده شده است.
ميزان  ميانگين   ۴ و   ۳ نمودارهاي  در  بهتر  درک  براي 
هماهنگي فرمي و موضوعي و رنگي بر اساس جدول هاي 

۱ و ۳ نمايش داده شده است.

تصوير ١٢. تقاطع خيابان آزادي- نواب.  مأخذ:  همان.
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شمارة 
تصوير

تداومفروبستگيتصوير
(استمرار)

اصل رابطة مشابهتهمجواري
شکل و زمينه

اصل 
سرنوشت 
مشترک

تصوير 
۳

متوسطزيادمتوسطزيادزيادزياد

تصوير 
۴

نداردضعيفزيادزيادزيادزياد

تصوير 
۵

زيادزيادزيادمتوسطمتوسطضعيف

تصوير 
۶

نداردزيادنداردمتوسطزيادندارد

تصوير 
۷

نداردمتوسطمتوسطنداردمتوسطضعيف

تصوير 
۸

ضعيفزيادزيادضعيفزيادمتوسط

تصوير 
۹

نداردزيادنداردضعيفنداردمتوسط

تصوير 
۱۰

نداردمتوسطنداردنداردنداردندارد

تصوير 
۱۱

نداردمتوسطنداردضعيفنداردندارد

تصوير 
۱۲

ضعيفنداردنداردنداردمتوسطندارد

جدول ١. بررسي هماهنگي فرمي و موضوعي نقاشي ديواري  بر اساس اصول گشتالت، مأخذ: نگارندگان.



اصل رابطة مشابهتهمجواريتداومفروبستگيميزان تناسب
شکل و زمينه

اصل سرنوشت 
مشترک

(به طور تقريبي) 
ميانگين

٪۴۰٪۲۰زياد  ۲۰٪۳۰٪۵۰٪۱۰٪۲۸٪

٪۲۱٪۱۰٪۳۰٪۲۰٪۲۰٪۳۰٪۲۰متوسط

٪۱۳٪۲۰٪۰۱۰٪۰۳۰٪۲۰ضعيف

٪۳۶٪۶۰٪۱۰٪۵۰٪۳۰٪۳۰٪۴۰ندارد

جدول ۲. بررسي تناسب فرمي و موضوعي نقاشي ديواري  با محيط شهري بر اساس درصد، مأخذ: همان. 

تداومفروبستگيتصويرشمارة تصوير
(استمرار)

اصل رابطة مشابهتهمجواري
شکل و زمينه

اصل سرنوشت 
مشترک

زيادزيادزيادزيادزيادزيادتصوير ٣

زيادزيادزيادزيادزيادزيادتصوير ٤

زيادزيادزيادزيادزيادمتوسطتصوير ٥

متوسطمتوسطمتوسطزيادزيادمتوسطتصوير ٦

زيادمتوسطزيادزيادزيادضعيفتصوير ٧

زيادزيادزيادزيادزيادمتوسطتصوير ٨

زيادزيادزيادزيادزيادمتوسطتصوير ٩

نداردنداردمتوسطنداردنداردنداردتصوير ١٠

نداردمتوسطنداردنداردنداردنداردتصوير ١١

زيادزيادزيادزيادزيادزيادتصوير ١٢

جدول ۳. بررسي هماهنگي رنگي نقاشي ديواري  بر اساس اصول گشتالت، مأخذ: همان. 
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اصل رابطه شکل مشابهتهمجواريتداومفروبستگيميزان تناسب
و زمينه

اصل سرنوشت 
مشترک

(به طور تقريبي) 
ميانگين

٪۶۵٪۷۰٪۶۰٪۷۰٪۸۰٪۸۰٪۳۰زياد

٪۱۶٪۱۰٪۳۰٪۰۰۲۰٪۴۰متوسط

٪۰۰۰۰۰۲٪۱۰ضعيف

٪۱۶٪۲۰٪۱۰٪۱۰٪۲۰٪۲۰٪۲۰ندارد

جدول ۴. بررسي تناسب رنگي نقاشي ديواري  با محيط شهري بر اساس درصد، مأخذ: همان.

نمودار ۱. بررسي تناسب فرمي و موضوعي نقاشي ديواري  
با محيط شهري بر اساس درصد 

نمودار ۲. بررسي ميزان تناسب رنگي نقاشي ديواري  با محيط 
شهري بر اساس درصد 

 نمودار ۴. ميانگين تناسب رنگي نقاشي ديواري  نمودار ۳. ميانگين تناسب فرمي و موضوعي نقاشي ديواري   

نتيجه
از ميان ده نمونه  نقاشي ديواري با مضمون تزييني، که به طور تصادفي از سطح شهر تهران انتخاب 
شدند، بر اساس بررسي هايي که صورت گرفت، مشاهده مي شود آثار نقاشي ديواري  از نظر فرمي 
و موضوعي هماهنگي الزم با محيط را ندارند. نتايج تحليل اين تصاوير بر اساس چارچوب نظري 
گشتالت، در جدول ٢ و ٤ بر اساس درصد و نمودارهاي ١ و ٢ تصوير شده اند و همان گونه که مشاهده 
مي شود ميزان تناسب موضوعي و فرمي با محيط شهري در حد متوسط است و بيشترين ضعف کار 
در فروبستگي، همجواري و اصل سرنوشت مشترک آثار با محيط است. اما جامعة آماري مورد مطالعه، 
همان گونه که در جدول ٤ و نموادر ٢ مشاهده مي شود، از نظر هماهنگي و تناسب رنگي با محيط، ارتباط 



نسبتًا خوبي با محيط برقرار کرده اند. بيشترين هماهنگي رنگي بر اساس اصول تداوم، همجواري و 
اصل سرنوشت مشترک و کمترين در اصل فروبستگي مشاهده مي شود. برخي از کارها همانند نقاشي 
ديواري هاي ١٠ و ١٢ عالوه بر عدم هماهنگي فرمي و موضوعي از اجراي بدي نيز برخوردار است. 
در نتيجه مسئوالن و داورها در انتخاب طرح براي تناسب با محيط بايد دقت بيشتري کنند و موضوع 
و اجراي کار را به هنرمندان حرفه اي بسپارند. همچنين هنرمندان عالوه بر سنجش زيبايي شناسي خود 
تصوير، تناسب و هماهنگي اثر را از نظر رنگي، فرمي و موضوعي با محيط شهري و فضايي که قرار 
است اثر روي آن ديوار پياده شود بسنجند. يکي از راه هاي سنجش مي تواند استفاده از تئوري گشتالت 

و به کار گيري اصول آن باشد. 
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Muralpainting is an urban art which conveys further meanings beyond its apparent 

form. Hence, maintaining harmony between color, form and theme of the work 

with the environment is of great importance to calm the living environment of the 

citizens.

This study has been conducted using Gestalt psychology and descriptive- analytical 

methods. The data were collected through library research and field research.

Ten muralswith decorative subject fromcentral and west Tehran were selected 

randomly as the statistical population. The paper aims at finding the answer for 

the question of «is there the required harmony between the murals of Tehran city 

and urban architecture and environment?”.

To answer the above mentioned question, we have used Gestalt theoretical 

framework in assessing the harmony between form, color and theme of the works 

in the environment. The results revealed that most of the decorative murals of 

Tehran are harmonious with the environment concerning the color, yet they are 

discordant with regard to form and theme.

Keywords: Mural, Gestalt, Harmony with the Urban Environment, Tehran.
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