
 

  

 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





  

https://www.doi.org/10.22035/jicr.2019.1877.2464
http://www.jicr.ir/article_396.html
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:hasanpourgd@yahoo.com


 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 12 
No. 2 

Summer 2019 

  

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

 

 

 



 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 12 
No. 2 

Summer 2019 

  

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

Iranian Cultural Research  

 

 

 

 



 

 

 

Iranian Cultural Research  

Vol. 12 
No. 2 

Summer 2019 

  

 

 

 

 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150143&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150143&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150143&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3956400&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3956400&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/905446
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/905446
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/905446
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41433
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41433
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41433
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41433
http://book.dehkadeyedownload.ir/fa/book/educational/book/472/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%25
http://book.dehkadeyedownload.ir/fa/book/educational/book/472/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%25
http://ensani.ir/fa/article/334418/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/334418/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/334418/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=987054&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=987054&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/202352
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/202352
http://negareh.shahed.ac.ir/article_91.html
http://negareh.shahed.ac.ir/article_91.html
http://negareh.shahed.ac.ir/article_91.html
http://negareh.shahed.ac.ir/article_91.html
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/369073
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/369073
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/369073
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/791842
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/791842
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=790606&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=790606&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.civilica.com/PdfExport-SCIENC01_184
https://www.civilica.com/PdfExport-SCIENC01_184
https://www.civilica.com/PdfExport-SCIENC01_184


  2231 تابستان   ،64پیاپی ،12-66(،1)21 ایران، فرهنگی تحقیقات فصلنامه

 مطالعگ  شگرر؛ بصگری هویگ  در ملگی هویگ  و فرهنگ  بازنمود (.8931) سوسن خطایی، و محسن؛ پور،حسن اعظم؛ محمودی،
    .19-66 (،1)81 ،ایران فرهنگی تحقیقات فصلنامه ترران. مترو های دیوارنگاره موردی

  1001-8181شاپا: 

  آزاد اس . نویسندگان / دسترسی به متن کامل مقاله براساس قوانین کریتیو کامانز( ) 

ملی در هویت بصری شهر؛ مطالعۀ  بازنمود فرهنگ و هویت
 های مترو تهران موردی دیوارنگاره

 
 3، سوسن خطایی2پور ، محسن حسن1اعظم محمودی

 12/24/1931؛     پذیرش: 42/11/1931دریافت: 
 

 چکیده
قگ  مگریری در بر زیباسازی و تلطیف محیط، ن ها نوعی گرافیک محیطی منظرساز هستند که عالوه دیوارنگاره

های  طور گسگترده در محگیط ایسگتگاه های سگاختاری بگه دلیل ویژگی دهی هوی  بصری شرر دارند و به شکل
هگا در زنگدگی مگدرن شگرری اسگ  کگه تگ ییر  شوند. محیط مترو یکی از پرترددتگرین محیط مترو استفاده می

عنوان    و جایگگاه گرافیگک محیطگی بگهکند. ارزیابی نق سزایی در تغییرات فرهنگی و هویتی جامعه ایفا می به
دهی و ایرگذاری بر هوی  بصگری شگرر و همینگین بررسگی نقگ  آن در احیگای  ای قدرتمند در شکل رسانه

تحلیل بخشی از آیار گرافیک محیطی مترو ترران شگامل تعگدادی  و فرهن ، هنر و هوی  ملی و بومی با تجزیه
تحلیل کّمگی  و رود. تجزیگه ف اصلی پژوه  حاضر بگه شگمار مگیها، ازجمله اهدا های ایستگاه از دیوارنگاره

هفتاد دیوارنگاره از منظر ابعاد مختلگف هویگ  ملگی و ارزیگابی ایگن آیگار ازنظگر بگگونگی بازنمگایی ارکگان 
تحلیل کّمگی و کیفگی ایگن آیگار ازنظگر محتگوایی و  و دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی و درنرای  تجزیه تشکیل

روش  شگوند. اطالعگات بخگ  نظگری تحقیگ  بگه پژوهشی مقال  حاضر محسگو  می های ساختاری، شیوه
روش میگدانی و بگا  های بخ  تحلیلی پژوه  بگه ای و با استفاده از مدارک و اطالعات موجود و داده کتابخانه

 استفاده از ابزار مشاهده، گردآوری شده اس .
 های مترو ملی، هوی  بصری شرر، دیوارنگاره اسالمی، هوی   گ گرافیک محیطی، هنر ایرانی ها: کلیدواژه

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
 

 بیرجنگد، دختگران ای حرفگه و فنگی دانشگگاه هنگر، ۀدانشکد صویری،ت ارتباط و گرافیک تصویری، ارتباط ارشد کارشناس. 8
 مسئول(. )نویسندۀ ایران جنوبی، خراسان
  

معمگاری و شررسگازی، دانشگگاه تربیگ  دبیگر شگرید رجگایی،  ۀپژوه  هنر، ارتباط تصویری، دانشکد یاستادیار، دکتر .1
 .ترران، ایران

    
 رجگایی، شگرید دبیگر تربیگ  دانشگگاه شررسگازی، و معمگاری ۀدانشکد تصویری، ارتباط هنر، پژوه  یدکتر ستادیار،ا .9

 ایران. ترران،
 

https://www.doi.org/10.22035/jicr.2019.1877.2464
http://www.jicr.ir/article_396.html
file:///C:/Users/Mahmodi/Downloads/CC%20BY%204.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:hasanpourgd@yahoo.com


 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 
 42 

 1،  شماره 21دوره
 2931تابستان  

 64پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه. 1

های مختلف تاریخی مورد توجه  عنوان مرکز فرهن  و تمدن، رفاه و آبادانی، در دوره شرر به
جانبگ  شگررهای اسگالمی و عگدط انطبگا  و  بوده اس ، اما امگروزه گسگترش و توسگع  همه

کری، عینی و کالبدی با فرهن  گیری شرر یعنی فضای ف همپوشانی سه عنصر مرم در شکل
 و هوی  ملی، هوی  بصری شرر را تح  ت ییر قرار داده اس .

عامل سرع  در زندگی مدرن امروزی، مطرح شدن  وجانب  شررها  رشد و گسترش همه
دنبال  عظیمی در روابط و تعامل میگان انسگان و محگیط بگه وجگود آورده اسگ . بگه اتتغییر

ونقل فو  سریع ازجمله  فزاینده به سرع  در ارتباطات، حملگسترش شررها و افزای  نیاز 
تبع آن شرروندان ناگزیر به استفادۀ وسگیع روزمگره از  مترو، در عرص  شررها مطرح شد و به

شگرر ترگران و یکگی از  های جدید شدند. مترو یکی از عناصر جران مگدرن در کالن محیط
رات اجتماعی، فرهنگی و اقتصگادی های پرتردد شرری اس  که نق  مریری در تغیی محیط

منظور انگوا  تبلیغگات فرهنگگی، اجتمگاعی و  کند. استفاده از این محگیط بگه جامعه ایفا می
 زمینه اس . های مترو دراین تجاری گویای اهمی  و نق  محیط ایستگاه

های هوی  بصری در شررهاس  که نق   ترین شاخصه گرافیک محیطی یکی از اصلی
دارد. این  شرروندانسلیقه و سواد بصری  وتغییر دهی در زیبایی شرر و شکلای  کننده تعیین

لحاظ  اس  که امروزه در گرافیک محیطی، مسئل  فرهن ، هنر و هوی  ملی به به درحالی
گیگرد. ایگن امگر بگه  لحاظ محتگوایی کمتگر مگورد توجگه طراحگان قگرار می بصری و بگه بگه

انجامگگد؛  اسالمی می گ بصگگری ایرانی گرفتن سگگواد بصگگری شگگرروندان از هویگگ  فاصگگله
براین فقدان تناسب و زیبایی و عدط سگنخی  عناصگر دیگداری موجگود در شگررها بگا  عالوه

ریختگگی بصگری و آشگفتگی دیگداری در  هوی ، فرهن  و هنر ملی و بومی، باعگ  درهم
 که تناسب و زیبایی موجود در سیما و منظر شررها، تگ ییر سطح شرر شده اس . درصورتی

 های زندگی شرروندان دارد. تبع آن تمامی جنبه مستقیمی بر روحیات و به
 و دهی شگکل در قدرتمنگد ای رسگانه عنوان بگه محیطگی گرافیک جایگاه و نق  ارزیابی

 احیگای در محیطگی گرافیگک نقگ  بررسگی همینگین و شگرر بصگری هوی  بر ایرگذاری
 متگرو محیطگی گرافیگک آیگار از یبخش تحلیل و تجزیه با بومی و ملی هوی  و هنر فرهن ،
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هویت بازنمود فرهنگ و 

 ... ملی در

 پژوه  اصلی اهداف ازجمله ترران، مترو های ایستگاه های دیوارنگاره از تعدادی شامل ترران
 و بگگونگی ازلحگاظ دیوارنگاره هفتاد کّمی تحلیل و تجزیه روند. می شمار به حاضر مقال  در

 ارکگان بازنمگایی بگگونگی ازنظر آیار این ارزیابی و ملی هوی  مختلف ابعاد بازنمایی میزان
 ازمنظر آیار این کیفی و کّمی تحلیل و تجزیه درنرای  و ملی هوی  فرهنگی بعد دهندۀ تشکیل

 شود. می محسو  حاضر مقال  پژوهشی های شیوه ساختاری، و محتوایی
در پژوه  حاضر پس از ارزیابی نظریات پیرامون کلیدواژگان اصلی و بررسگی پیشگین  

هگای  تحلیل کّمی هفتاد دیوارنگگاره ازمیگان مجموعگ  دیوارنگاره و جزیهنظری پژوه ، به ت
های مترو ترران براساس شاخص میزان تطبی  با ابعاد مختلف هوی  ملی پرداختگه  ایستگاه

الگذکر کگه منطبگ  بگا بعگد فرهنگگی و  دیوارنگاره ازمیان هفتاد ایگر فو  61شود. سپس  می
دهندۀ بعگد  میگزان تطبیگ  بگا ارکگان تشگکیلتاریخی هوی  ملی هستند، براساس شاخص 

ایگر کگه  61شوند. درنرای  امر بیس  دیوارنگاره ازمیگان  فرهنگی هوی  ملی، بررسی می
دهندۀ بعگد فرهنگگی هویگ  ملگی هسگتند، بگرای  دارای مطابق  حداکثری با ارکان تشکیل

 د. شون تحلیل می و های تخصصی انتخا  و ازنظر محتوا و ساختار تجزیه ارزیابی
 

 پیشینه .2

ای بودن موضو  پژوه  حاضر، در تعریف و تبیگین کلیگدواژگان و  رشته به میان باتوجه
ساختار باربو  نظری مقاله، از منابع گوناگونی درزمین  علوط مختلگف نظیگر علگوط 
انسانی، طراحی شرری، هنر اسالمی و گرافیک استفاده شده اس . این منابع که درواقع 

سگاله  شوند ازمیان منابع معتبر که در بازۀ زمگانی ده ه  محسو  میپیشین  نظری پژو
اند، انتخا  شده و مگورد اسگتفاده  ت لیف و نگارش شده 8938تا  8918های  بین سال

 اند.  قرار گرفته
نسگب  نوشگت  مرگدی میرزایی« جایگاه گرافیک محیطی در هوی  بصگری شگرر»مقال  

اضر اس  که به تبیین نقگ  و جایگگاه گرافیگک فرادان یکی از مقاالت همسو با پژوه  ح
سومین »شده در  پردازد. مجموع  مقاالت ارائه دهی هوی  بصری شرر می محیطی در شکل

 8938کگه در اسگفندماه « همای  ملی مبانی هنرهای تجسمی با رویکرد گرافیک محیطگی
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. برخگی از ایگن ندبرگزار شد، گرافیک محیطی را از منظرهای گوناگون مورد ارزیابی قرار داد
 مقاالت همسو با پژوه  حاضر اس .

 
 چارچوب نظری و ادبیات پژوهش .3

هگای علگوط  ترین مباحگ  در حوزه عنوان یکی از اساسگی امروزه بح  انسان و ارتباطات به
گیری فرهنگ  و  مختلف، مطرح اس . درزمین  رابط  انسان و محیط، نق  هنگر در شگکل

در وجوه گوناگون، نظریات متفاوتی ارائه شده اس . در مبح   ت ییر آن بر ارتباطات انسانی
با انسان و محیط شکل  عنوان هنری بندوجری که دررابطه حاضر، نق  گرافیک محیطی به

طور کلی  گرفته اس  و ت ییر متفاوتی بر زندگی انسان امروزی، وجوه مختلف زندگی او و به
به گستردگی تعاریف فرهن  و هوی   جهسبک زندگی انسان دارد، بررسی خواهد شد. باتو

الزط اس  پی  از پرداختن به مباحگ  تخصصگی حگوزۀ گرافیگک محیطگی و نقگ  آن در 
گیری تغییرات فرهنگی در جامعه، تعریف جامعی از کلیدواژگان اصلی پژوه  ارائگه  شکل

شود. فرهن  و هوی  در دو سطح هوی  ملی و هوی  شرر و گرافیک محیطی مفگاهیمی 
 گیرند.  که در بخ  نظری پژوه  حاضر مورد ارزیابی قرار می هستند

 . فرهنگ1ـ3

شناسگان دربگارۀ مرکزیگ   شماری از واژۀ فرهن  ارائه شده اس . انسان تاکنون تعاریف بی
القول هستند، اما دربارۀ تعریف آن اتفا  نظر ندارند. معنی  فرهن  در تعریف بشری  متف 

بگه کگار رفگ .  1توسط تیلور 8118بار در سال  ن، برای اولینشناسی مدر مت ّخر آن در انسان
، رسگوط و هگر  تیلور فرهن  را یک کل پیییده که شامل دان ، باور، هنر، اخالقیات، قانون

عنوان یگک عضگو جامعگه  وسگیل  انسگان بگه داند کگه به قابلی  یا عادت اکتسابی دیگری می
(.5، 1080، 2گیرد)راپوپورت صورت می

ها، رفتارها و نمادهایی اس  که از گذشگت  دور تگا امگروز،  ط باورها، ارزشفرهن ، نظا
برای تعامل افراد در قالب سنن، آدا ، قوانین، هنرها و مجموعگ  ارتباطگات بگین فگردی در 

 گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
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جامعگگه بگگه وجگگود آمگگده اسگگ . حیگگات هگگر جامعگگه بگگه اسگگتمرار فرهنگگ  آن وابسگگته 
 (. 91، 8911اس )عنای ،

پگذیریم و در تغییگرات فرهنگگی جامعگه،  جامع  خود تگ ییر میهریک از ما، از فرهن  
 گیرد: کنیم. ت ییرپذیری فرهنگی ما از برار طری  صورت می مداخله می

یق اعتقادات اساسی: . فرهنگ2 در یک جامع  دینی، اعتقاد به توحید از مبانی  پذیری ازطر
  ؛شوند ی فرهنگی دینی میرود. با تبیین این اصل، مردط دارا فرهن  آن جامعه به شمار می

یق ارزش . فرهنگ1 هگای رایگد در  پگذیری، ارزش انسان در جریان فرهن  هاا: پذیری ازطر
 ؛پذیرد فرهن  آن جامعه را از رهگذر تکرار و تبیین آنرا می

یق رفتارها: . فرهنگ9 شگده در  عمگل افگراد یگک جامعگه بگه رفتارهگای پذیرفته پذیری ازطر
 ؛کند کمک می فرهن ، به رواج آن رفتار

یق نمادها:  . فرهنگ6 ترتیب  این کننگد؛ بگه نمادها به گسترش فرهن  کمک میپذیری ازطر
گگاه از مضگامین نرفتگه در  با نمادهای یگک فرهنگ ، به که انسان درمواجره صگورت ناخودآ

 (.98، 8911شود)عنای ، نمادهای فرهنگی برخوردار می
 . هویت2ـ3

کنند. بگدیری  فردی و جمعی)اجتماعی( تقسیم می هوی  را در مرحل  نخس  به دو سطح
اس  که هوی  ملی، در حوزۀ هوی  جمعی قرار دارد. هویگ  جمعگی، هویگ  گروهگی 

دیگر،  عبارت سگازد. بگه هگا( متمگایز می ها)گروه اس  که یک جمع)گروه( را از دیگگر جمع
ی مجموعگ  کند؛ یعنگ ها جدا می هایی اس  که یک گروه را از دیگر گروه مجموع  مشخصه

های دیگگر  از گروه« ما»عنوان  شود و این گروه را تح  می« ما»هایی که باع  ایجاد  ویژگی
 (. 11، 8918کند)احمدلو،    متمایز می« آنرا»یا 

ای  کننگده ترین اجزای تعریف هر فرد از خود اس  و نق  تعیین هوی  ملی، یکی از اساسی
ملی هر جامعگه بگه ابعگاد و وضگعی  سگازندۀ آن در معادالت جران امروز دارد. ماهی  هوی  

بستگی دارد و وضعی  آن نتاید متفاوتی در جوامع مختلف به همگراه خواهگد داشگ ؛ بنگابراین 
شناخ  ت ییرات و پیامدهای هوی  ملی در هر جامعه نیازمند شناخ  ابعاد سازنده و وضگعی  

 (.99، 8931های مختلف اجتماعی اس )اکبری و عیوضی، آن درمیان گروه
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هگگای  تگگوان بگگه حوزه های هویگگ  ملگگی را می بگگه اعتقگگاد برخگگی از متفکگگران، مرلفگگه
هگای شگناختی یگا ذهنگی شگامل  شناختی)روانی( تقسیم کرد. حوزه شناختی)ذهنی( و روان

گاهی ارزش هگا یگا رویکردهگاو حگوزۀ  هگا، طگرز تلقی ها، اعتقادات، هنجارهگا، نمادهگا، آ
توان  که در تعریف هوی  می زها و تمایالت اس . بنانشناختی شامل احساسات، نیا روان

ها، اساطیر، زبان، نمادها و  هوی ، معانی ذهنی، شامل فرهن ، اعتقادات، ارزش»گف : 
فردی یا اجتماعی و احساس تعل  و تعرد نسب  بگه آن « خود»ورسوط مختص به یک  آدا 

 (.53-8913،60ابوالحسنی،«)خود اس 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

رویکردهای اصلی هویت ملیمراتب انواع هویت و  (. جایگاه هویت ملی در سلسله2)ۀنمودارشمار

 
های  ای شناختی، اعتقادی و روانی اس  که با ت ییرگذاری بر کن  هوی  ملی مجموعه

ها را در پند بعگد  شود. این مرلفه اجتماعی، موجب همبستگی و انسجاط در سطح مل  می
 کنیم: بندی می صورت زیر جمع به

  ؛اجتماعی بعد .8
  ؛تاریخی بعد .1
  ؛جغرافیایی بعد .9
  ؛فرهنگی بعد .8
 (.61 ،8913سیاسی)ابوالحسنی، بعد  .5

 هوی 

 فردی

 جمعی

 هوی  خانوادگی خانواده 

 هوی  قومی قوط

 هوی  ملی مل 

 هوی  فراملی و دینی ام 

 هوی  جرانی جامعه

 حوزه های شناختی )ذهنی(

 حوزه های روان شناختی )روانی(

 فرهن 
 اعتقادات گ

 ارزش ها

 اساطیر

 زبان

 نمادها

 آدا  و رسوط
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 آن. فرهنگی های مؤلفه و ملی هویت مختلف (.ابعاد1شمارۀ) نمودار

 
 و ذهنی)شگناختی( حگوزۀ دو در آن فرهنگگی بعد تنرا ملی، هوی  گان  پند ابعاد ازمیان

 و بررسگگی کگگه تحقیگگ  موضگگو  بگگه باتوجه اسگگ . بررسگگی قابگگل تی(شگگناخ عینی)روان
 ملی هوی  ازمنظر آن های دیوارنگاره شامل ترران مترو محیطی گرافیک آیار تحلیل و تجزیه
 گیرد. می قرار پژوه  مدنظر آن عینی حوزۀ در ملی هوی  فرهنگی بعد اس ،

 . هویت شهر3ـ3

عمگومی در شگرروندان، تعلگ  خگاطر و واسط  ایجگاد تگداعی خگاطرات  هوی  در شرر به
ای  سگوی شگرروند شگدن کگه گسگتره کند. این وابستگی شررنشینان را به وابستگی ایجاد می

کند. پس بااینکه هوی  شرر، خود معلگول  تر از ساکن شدن صرف اس ، هدای  می فعال
تواند  دهد و می فرهن  شرروندان آن اس ، ولی فرایند شرروندسازی را تح  ت ییر قرار می

باعگگ  تگگدوین معیارهگگای مگگرتبط بگگا مشگگارک  و قضگگاوت نگگزد نگگا ران و سگگاکنان 
 (. 1، 8918شود)پیران،

 دهند. های طبیعی و مصنوعی شکل می ای از مرلفه هوی  هر شرر را مجموعه
های طبیعی هگر شگرر  های طبیعی هوی  یک شرر، شامل ویژگی مرلفه های طبیعای: مؤلفه

 های اقلیمی.  کند مانند منا ر طبیعی و ویژگی را مشخص میاس  که بخشی از هوی  شرر 
های مختلگف  نظر هوی  ساختار کالبگدی در الیگه هر شرر از نقطه های مصنوعی: مؤلفه

زمانی قابل بررسی اس . ابعاد بررسی هوی  مصنو  هر شرر از تعم  در عناصگر خطگی، 
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صگورت  نو  هویگ  هگر شگرر بههای مص ها و ... تشکیل یافته اس . مرلفه ها، میدان کانون
های مختلف زمان بگر فضگای شگرر تبلگور دارنگد. سگازوکارهای  کالبدی در الیه گ ساختاری

شود که از گذشته تا به امروز بر اجزا و کلی  واحگد  ها شامل عواملی می سنج  این مرلفه
 (.51، 8931مصنو  شرر ت ییر گذاشته اس )برزادفر،

از هوی  مصنو  شرر دانس . هوی  مصنو  شرر  توان بخ  مرمی منظر شرری را می
دهندۀ هویگ  بصگری هگر شگرر اسگ ،  ترین بخگ  تشگکیل یا همان منظر شرری که مرم

ترین آنرا معماری، طراحگی سگیما و منظگر  شود که مرم وسیل  عوامل مختلفی تشکیل می به
 (.9ۀشمارشرری و گرافیک محیطی اس )نمودار 

 
 های آن. و مؤلفه(. هویت شهری 9نمودار شمارۀ)

 

یگافتگی  کنیم، مرادمان درواقع نگوعی نظاط وقتی درمورد هوی  بصری شرر صحب  می
های گوناگون بصگری شگرر  ساختاری، کاربردی و زیبا در شرر اس ؛ نوعی انتظاط در جلوه

ازجملگگه گرافیگگک شگگرری کگگه بیشگگتر بگگا شگگکل و سگگاختار  گگاهری شگگرر کگگه حاصگگل 
گیرد. محیط باید دارای هوی  باشد. هوی   یوند قرار میهای انسان اس  در پ ساخته دس 

بصری شرر اهمی  باالیی دارد، این هوی  از سردرگمی افراد و احساس عدط تعل  خگاطر 
کند. افراد باید به شرر خود دلبستگی داشته باشند و فضایی مناسب و بانشگاط  جلوگیری می

نسگب  ایجگاد شود)میرزایی در اطراف خود حگس کننگد و نگوعی آسگای  و الفگ  در آنرگا
همانی انسان با فضا و محیط  (. بنابراین، احساس هوی  یا احساس این881، 8931فرادان،

ویژه  ها یا فرآیندهای ت ییر محیط بر انسان اس  که هوی  خوی )به خوی ، یکی از روش
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دیگر،  عبارت کنگد و بگه هوی  تاریخی و فرهنگی خگود( را در هویگ  محگیط جسگتجو می
 (. 18، 8931پندارد)آسیایی، محیط را هوی  خوی  می هوی 

 . گرافیک محیطی3ـ4

گرافیک محیطی، مریرترین ابزار ت ییرگذاری بگر الگوهگای رفتگاری زنگدگی انسگان ازجملگه 
بگه فضاسگازی تصگویری،  ای ذاتگی و اجتمگاعی اسگ  کگه باتوجه شرروندان اس  و پدیده

عی، آدا  و سنن و گرایشات سیاسگی و خصایص ملی، قومی، فرهنگی، قراردادهای اجتما
توان جامعه و نظاط حاکم بگر آن را مگورد  وسیل  آن می دهد که به اقتصادی جامعه را بروز می

های هنرهگای تجسگمی، توانگایی برقگراری  تحلیل قرار داد. هربند در تمامی شگاخه و تجزیه
یطگی، نیگ  و هگدف شود؛ اما در گرافیک مح ارتباط با مخاطب از عوامل اصلی قلمداد می

اصلی، خل  و ارائ  ایر مبتنی بر تحریک و ترغیب به عملکگرد برمبنگای خگط مشگی مگدنی 
 (.98، 8930استوار اس )غفاری نمین،
توان به سه شاخ  اصلی گرافیگک محیطگی مسگیریابی بگا کگارکرد  گرافیک محیطی را می

رکرد انوا  تبلیغگات رسان و آموزشی با کا تسریل در خوانایی محیط، گرافیک محیطی اطال 
دهی و ت ییرگگذاری بگر  محیطی و نیز گرافیک محیطی منظرسازی بگا کگارکرد اصگلی شگکل

 بندی کرد هوی  بصری شرر، تقسیم
شود.  بخ  مرمی از تعامالت اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شرری محق  می

رر دارای اهمیگ  های اجتماعی و فرهنگگی شگ بنابراین نق  فضاهای شرری در تقوی  بنیان
اجتمگاعی بگین شگرروندان از اصگول اساسگی ارتقگای کیفیگ    بسیار اس . افزای  مشارک 

  آید. با تقوی  مشارک  و استفاده از توانمنگدی اجتماعی فضاهای عمومی شرری به شمار می
یابگد و  محیطی آنرگا ارتقگا می شرروندان، سگطح دانگ  فنگی، اجتمگاعی، سیاسگی و زیسگ 

اشتن این احساس که در محیط خوی  نق  دارند، با محیط رابطگ  احساسگی شرروندان با د
کننگد  های رفتاری، نظارت بیشتری بر محیط اعمگال می تفاوتی کنند و با تضعیف بی برقرار می

که این وضعی  باع  تقوی  احساس امنیگ  فگردی و اجتمگاعی، حفگا و احیگای هویگ  
و تعاون، حفا   از محیط زیسگ ، برقگراری  دوستی فرهنگی و اعتقادی و تروید اندیش  نو 

 شود. نظم و تعادل کالبدی و رقاب  افراد در دستیابی به اهداف مطلو  فردی و جمعی می



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 
 94 

 1،  شماره 21دوره
 2931تابستان  

 64پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقتی یک ساختار گرافیکی با اقشار مختلف یک جامع  شرری ارتبگاط مسگتقیم داشگته 
وخوی افراد  باشد و هدف  ایجاد فضایی مساعد و دلپذیر و هماهن  با سن، فرهن  و خل 

 (.18، 8939شود)استوار، عنوان گرافیک محیطی یاد می آن جامعه باشد، از آن به
دهندۀ هویگ  بصگری شگررها، نقگ   عنوان یکگی از ارکگان تشگکیل گرافیک محیطی به

ای قدرتمنگد  کند؛ براکه رسانه توجری در ارتقای سطح سواد بصری شرروندان ایفا می قابل
هگای واالی  اس . بنانیه این مفگاهیم بصگری دارای ارزشدرجر  انتقال مفاهیم بصری 

صگورت،  فرهنگی و هویتی باشد، نق  مریری در این جر  ایفا خواهگد کگرد در غیگر این
بگر ایجگاد اغتشگاش بصگری، تگ ییر  دهد و عالوه سلیقه و سواد بصری شرروندان را تنزل می

 نامطلوبی بر آرام  بصری و روحی  شرروندان خواهد داش . 
 . تعامل گرافیک محیطی و محیط مترو ازمنظر هویتی و فرهنگی3ـ5

های بصری ازطریگ  انگوا  مختلگف گرافیگک محیطگی، شگرروندان و  روزه انبوهی از پیاط همه
دهد. انوا  گرافیک محیطی شگامل گرافیگک محیطگی  ت ییر خود قرار می مسافران مترو را تح 

رسگان  نایی محیط، انوا  گرافیک محیطی اطال برای تسریل در خوا  مسیریابی مانند پیکتوگراط
مانند تبلیغات فرهنگی، تجاری، سیاسی و نظایر آن و نیز گرافیک محیطی منظرساز مانند آیگار 

های مترو، برای زیباسازی و تلطیف محیط،  های مختلف ایستگاه شده در قسم  هنری نصب
 دهند.  وندان را هدف قرار میهای بصری هستند که در ابعاد مختلف، شرر همگی ازجمله پیاط

ها، باعگ   صرف زمان نسگبتا  طگوالنی در فضگاهای مختلگف متگرو، ازجملگه ایسگتگاه
عنوان یکی از مراکز مرم تبادالت فرهنگی و اجتماعی شده اس .  ها به شدن این مکان مطرح

و  ها و فضاهای مترو برای افزای  سطح سواد بصری شگرروندان استفاده از پتانسیل ایستگاه
 آشنایی بیشتر آنان با هنر و نیز تلطیف این فضاها، موضوعی حساس و ضروری اس . 

های بصری که ازطری  انوا  گرافیگک محیطگی، شگرروندان و مسگافران  ازمیان انبوه پیاط
دهند، آیگار گرافیگک محیطگی کگه بگرای منظرسگازی، تلطیگف و  ت ییر قرار می مترو را تح 

ای  دالیل عدیده اند، هدف این پژوه  هستند. این آیار به بخشی به محیط خل  شده زیبایی
 اند. صورت دیوارنگاره خل  شده ازجمله عدط اشغال فضا، عمدتا  به

، «هنگر نقاشگی»نقاشی دیواری یا دیوارنگاری برحسب کارکرد خود درمیان سگه پدیگدۀ 
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یان این سه واقع شده اس . استقرار نقاشی م« علوط ارتباطات اجتماعی»و « هنر معماری»
های کاربردی هر سه پدیده تبدیل کگرده اسگ  کگه  پدیده، آن را به هنری برخوردار از مزی 

ذات تاریخی، فرهنگی و هنری نیز دارد. از سگویی  به های مستقل و متکی حال ارزش درعین
کیگد بگر وسگع   دیگر، بارزترین تفاوت نقاشی دیواری با هنر نقاشی در شگکل کلگی آن، ت 

به حضگورش در  موازات گسترش ابعاد نقاشی دیواری و باتوجه بان آن اس . بهگسترۀ مخاط
یابگد و برحسگب مکگان اسگتقرار،  های عمومی، جامعگ  مخاطگب آن نیگز توسگعه می مکان
های  گیرد. گستردگی جامع  مخاطب، بیانگر قابلی  های مختلف اجتماعی را دربرمی طیف

توان دیوارنگاره را شگکل اجتمگاعی  خالصه میطور  که به هاس ؛ بنان اجتماعی دیوارنگاره
های مختلف تاریخی، دبگار  هنر نقاشی قلمداد کرد. جنب  کارکردی نقاشی دیواری در دوره

فرازوفرودهایی بوده اس  که انطبا  آنرا با تحوالت اجتماعی و ت ییر متقابل آنرا بر یکدیگر 
گاهی رهب ران جامعه و مجریان ایگن هنگر از دلیل روشنی بر رویکرد اجتماعی دیوارنگاره و آ

 (.16، 8938های اجتماعی آن اس )زنگی و دیگران، قابلی 
بر زیباسازی محیط، حامل مفاهیم فرهنگی نیز هستند. ایگن ویژگگی  ها عالوه دیوارنگاره

حگال ت ییرگگذارترین اجگزای  تگرین و درعین سبب شده اس  که دیوارنگاره به یکگی از عینی
توجری بگر  رو بگا ارائگ  مفگاهیم مختلگف، تگ ییر قابگل این شود؛ از هوی  بصری شرر تبدیل

 .داردفرهن  و هوی  بصری جامعه 
هگای سگاختاری و عگدط اشگغال فضگا،  ای ازجملگه ویژگی دالیل عدیگده دیوارنگاری بگه

های مترو اس . کاربرد وسیع  ترین هنر اجرایی در محیط پرازدحاط و پرتردد ایستگاه پرکاربرد
های متگرو و وجگود تعگداد کثیگری دیوارنگگاره در ایگن فضگاها و  فضای ایستگاهاین هنر در 

عنوان نمونگ  شگاخص پژوهشگی در  ت ییرات فرهنگی آن، از دالیل عمدۀ انتخا  این هنر به
 پژوه  حاضر اس .

 
 روش .4

تحلیل  و شده در پژوه  حاضر به دو روش کّمی و کیفی مگورد تجزیگه های ارائه طالعات و دادها
 گیرد: ذیل صورت می ترتیب ها طی برار مرحله به تحلیل داده و گیرند. تجزیه ر میقرا
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ای براسگاس شگاخص  روش مقایسگه تحلیل کّمی هفتاد دیوارنگاره بگه و تجزیه مرحلۀ اول:
گانگ  هویگ  ملگی شگامل بعگد فرهنگگی، تگاریخی، اجتمگاعی،  نمای  تصویری ابعاد پند

 جغرافیایی و سیاسی.
ایر منتخب ازمیان هفتاد ایگر مرحلگ  اول کگه دارای  61تحلیل کّمی  و هتجزی مرحلۀ دوم:

های محتوایی بعد فرهنگی و تاریخی هوی  ملی هستند، براساس شاخص مطابق   ویژگی
دهندۀ بعد فرهنگی هویگ  ملگی شگامل اشگکال مختلگف هنگری،  با ارکان مختلف تشکیل

 ون و نرادهای اجتماعی. مذهب، اسطوره، تاریخ، زبان و ادبیات، فولکلور و قان
ایگر مرحلگ  قبگل  61تحلیل کّمی و کیفی بیس  دیوارنگاره ازمیگان  و تجزیه مرحلۀ سوم:

براساس شاخص تطاب  حداکثری محتوایی و بصری با ارکان مختلف بعد فرهنگگی هویگ  
گرایی  های هویگ  بندی محتوایی این آیار به سه دست  اصلی آیار دارای شاخصه ملی و دسته

گرایی مگذهبی و دینگی و آیگار دارای  های هویگ  اسالمی، آیگار دارای شاخصگه گ ایرانی هنر
 ای. گرایی اسطوره های هوی  شاخصه

صگگورت تبیینی)عّلگگی( و  تحلیل کیفگگی بیسگگ  ایگگر نرگگایی به و تجزیگگه مرحلااۀ اهااارم:
هگای بصگری شگامل محتگوا، سگاختار،  تفسیری)ت ویلی( براساس شاخص عناصر و کیفی 

بندی، رن  و سایر عناصر. کیبزبان، تر
 

 ها تحلیل داده و تجزیه.5

تگوان بگه  های هویگ  ملگی را می براساس آنیه که در مبح  هوی  ملی بیان شگد، مرلفگه
های شناختی یا ذهنگی  شناختی)روانی( تقسیم کرد. حوزه های شناختی)ذهنی( و روان حوزه

گاهی شامل ارزش ها یا رویکردها و حگوزۀ  طرز تلقیها،  ها، اعتقادات، هنجارها، نمادها، آ
گان  هوی  ملگی،  شناختی شامل احساسات، نیازها و تمایالت اس . ازمیان ابعاد پند روان

شناختی( قابل بررسی اس .  تنرا بعد فرهنگی آن در دو حوزۀ ذهنی)شناختی( و عینی)روان
تگرو ترگران تحلیل آیگار گرافیگک محیطگی م و به موضو  تحقی  که بررسگی و تجزیگه باتوجه

های آن ازمنظر هوی  ملی اس ، بعد فرهنگگی هویگ  ملگی در حگوزۀ  ازجمله دیوارنگاره
گیرد. عینی آن مدنظر پژوه  قرار می
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به کثرت آیار و  های مترو ترران، باتوجه های ایستگاه منظور ارزیابی و تحلیل دیوارنگاره به
هگای موجگود در  دیوارنگاره امر صد ایر ازمیان مجموعگ  های پژوه ، درابتدای محدودی 

صورت تصادفی انتخا   گیری احتمالی و به روش نمونه های مختلف مترو ترران، به ایستگاه
الگذکر، براسگاس شگاخص میگزان  شد. در گاط نخس  هفتاد دیوارنگاره ازمیان صد ایگر فو 

ی و گیری غیراحتمگال روش نمونگه (، به1تطاب  محتوایی با ابعاد مختلف هوی  ملی)نمودار
 تحلیل این آیار شامل بند مرحله و بدین شرح اس : و ای انتخا  شد. تجزیه سرمیه

گان   در مرحل  اول پژوه ، هفتاد دیوارنگاره، براساس معیار تطبی  محتوایی با ابعاد پند
شوند.  هوی  ملی شامل بعد فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی ارزیابی می

ار با ابعاد هوی  ملی، هرگونه تطاب  محتوایی یا ساختاری اسگ  کگه در منظور از تطبی  آی
بیشگترین  .8 حاصل شد:اید نتاین  8اساس طب  نمودار  تشخیص اس . براین متن ایر قابل

ها و محتوای فرهنگگی ازجملگه اشگکال  آیار(، شامل آیاری با مرلفه %18ایر) 53فراوانی با 
بعد جغرافیایی با تعداد هشگ   .1؛ ادبیات اس  مختلف هنری، مذهب، تاریخ، اسطوره و

بعد تاریخی با تعداد  .9؛ آیار( درمیان هفتاد ایر مورد مطالعه در رتب  دوط قرار دارد %81ایر)
آیار( شامل موضوعات تاریخ معاصر ازجمله موضوعاتی مانند دفگا  مقگدس و  %8سه ایر)

گرافیگک محیطگی متگرو ترگران بعد سیاسی و بعد اجتمگاعی در  .8؛ انقال  اسالمی اس 
رسان شامل انوا  تبلیغات سیاسی و اجتماعی ارائگه  صورت گرافیک محیطی اطال  بیشتر به

 شده اس  تا آیار هنری مانند دیوارنگاره و سایر آیار هنری.
 

 
 

 
 
 

 

 ملی هویت مختلف عاداب با مطالعه( مورد اثر تهران)هفتاد مترو های دیوارنگاره تطبیق میزان بررسی (.8شمارۀ) مودارن

بعد فرهنگی
18 

بعد تاریخی
8 

بعد سیاسی
0 

بعد اجتماعی
0 

بعد جغرافیایی
81 

بعد فرهنگی

بعد تاریخی

بعد سیاسی

بعد اجتماعی

بعد جغرافیایی
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بگا بعگد  دیوارنگگاره منطب  61های پگژوه ،  به اهداف و فرضگیه دوط، باتوجه مرحلۀدر 
دهندۀ بعگد  فرهنگی و تاریخی هوی  ملی، ازنظر میزان و بگونگی تطبی  با ارکان تشگکیل

(، تگاریخ، زبگان و 1-8)ۀشوند. براسگاس نمگودار شگمار فرهنگی هوی  ملی، ارزیابی می
شکال مختلف هنری، اسطوره، مگذهب، فولکلگور، قگانون و نرادهگای اجتمگاعی ادبیات، ا

دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی، شاخص ارزیگابی در ایگن مرحلگه از  عنوان ارکان تشکیل به
دهندۀ بعد فرهنگی  توانند حامل یک یا بندین رکن از ارکان تشکیل پژوه  هستند. آیار می

ر این مرحله از پژوه ، غلب  یک رکن بر سایر ارکان هوی  ملی باشند، اما معیار انتخا  د
  حاصل شد: اید ذیلنت 5گرفته، طب  نمودار های صورت اس . براساس ارزیابی

ایگر دارای ابعگاد فرهنگگی و  61آیار( ازمیگان  %55ایر) 98بیشترین فراوانی با تعداد  .8
جموعگ  ارکگان تاریخی هوی  ملی، مربوط به آیاری بگا رکگن اشگکال مختلگف هنگری از م

 ؛ دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی اس  تشکیل
 %11ایر دارای ابعاد فرهنگی و تگاریخی هویگ  ملگی، تعدادهفگده ایگر) 61ازمیان  .1

 ؛آیار(، حاوی رکن مذهب اس 
ایر دارای بعد فرهنگی و تگاریخی  61آیار( ازمیان  %88رکن اسطوره با فراوانی ده ایر) .9

 ؛ ار داردهوی  ملی، در رتب  بعدی قر
ایر با ابعاد فرهنگی و تاریخی هوی  ملگی، دارای  61آیار( ازمیان  %5تعداد سه ایر) .8

 ؛ رکن تاریخ بعد فرهنگی هوی  ملی اس 
دهندۀ بعگد فرهنگگی هویگ  ملگی، بگا یگک  رکن زبان و ادبیات ازمیان ارکان تشکیل .5

 ؛ ی قرار داردایر، در جایگاه بعدی میزان فراوان 61آیار( از مجمو   %1ایر)
رسگان و  صگورت گرافیگک محیطگی اطال  رکن قانون و نرادهای اجتماعی، بیشگتر به .6

شگود و درمیگان آیگار گرافیگک محیطگی کگه  آموزشی مانند انوا  تبلیغات محیطگی ارائگه می
 ؛ صورت دیوارنگاره ارائه شده اس ، جایگاهی ندارد به

ررسگی در ایگن مرحلگه از پگژوه  در دیوارنگارۀ مگورد ب 61مرلف  فولکلور درمیان  .1
 یک از آیار وجود ندارد. هیچ
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اشکال مختلف هنری
مذهب 55

11 

اسطوره
88 

تاریخ
5 

زبان و ادبیات
1 

فولکلور
قانون و نرادهای اجتماعی 0

اشکال مختلف هنری 0

مذهب

اسطوره

تاریخ

زبان و ادبیات

فولکلور

قانون و نرادهای اجتماعی

 
 
 
 
 
 
 

دهندۀ بعد  با بعد فرهنگی( با ارکان تشکیل اثر منطبق 41(. میزان تطبیق آثار دیوارنگارۀ مترو تهران)5نمودار شمارۀ)

 فرهنگی هویت ملی
 

هگگای  گارهتحلیل تعگگداد هفتگگاد ایگگر ازمیگگان مجموعگگ  دیوارن و پگگس از بررسگگی و تجزیگگه
بگا ابعگاد مختلگف   های مختلف مترو ترران، براساس شاخص تطبی  شده در ایستگاه نصب

با بعد فرهنگی هوی  ملی براساس شاخص ارکگان   ایر منطب  61هوی  ملی و نیز بررسی 
بگا   دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی، تعداد بیس  ایر که دارای بیشترین میزان تطبیگ  تشکیل

 .ندی هوی  ملی بود،برای انجاط مراحل بعدی پژوه  انتخا  شدارکان بعد فرهنگ
تر،بیسگ  ایگر منتخگب،  های تخصصی منظور ارزیابی تحلیل، به و در مرحل  سوط تجزیه

های پژوهشگی در ایگن  به شاخص . باتوجهندشده، بررسی شد براساس محتوا و مفاهیم ارائه
به میزان فراوانگی، آیگار   ، باتوجهمرحله از پژوه  و با هدف انجاط مراحل پی  روی تحقی

 : ندترتیب به سه گروه اصلی تقسیم شد به
اسالمی گ ایرانی هنر گرایی هوی  های شاخصه دارای آیار گ8
دینی و مذهبی گرایی هوی  های شاخصه آیاردارای گ1
  ای اسطوره گرایی هوی  های شاخصه دارای آیار گ9

شترین فراوانی و ُنه ایر، گروه دوط با هف  ایر و ، گروه اول با بی8اساس طب  جدول  براین
ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را دارنگد. شگایان ذکگر اسگ  کگه  گروه سوط با برار ایر به

الگذکر را دارا هسگتند امگا مبنگای  های فو  برخی از آیار دو یا حتی هر سه شاخصه از مرلفه
 های غالب گذاشته شده اس . بندی بر شاخصه تقسیم
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 بندی محتوایی و موضوعی در بیست دیوارنگارۀ منتخب مورد پژوهش. (. دسته2جدول شمارۀ)
 

 شده ارائه مفاهیم و محتوا موضوع، اثر تعداد
 اسالمی گ ایرانی هنر گرایی هوی  های شاخصه دارای آیار (3 تا 8 شمارۀ های ایر)دیوارنگاره ُنه

  مذهبی گ دینی گرایی هوی  های شاخصه دارای آیار (86 تا 80 شمارۀ های ایر)دیوارنگاره هف 
 اساطیری گ ملی گرایی هوی  های شاخصه (10تا 86 شمارۀ های ایر)دیوارنگاره برار

 
های بعگد  بندی بیس  ایگر منتخگب براسگاس شاخصگه پس از تقسیمدر مرحله برارط، 

ستین گگاط شوند. در نخ فرهنگی هوی  ملی، آیار مذکور ازلحاظ عناصر بصری ارزیابی می
این مرحله از پژوه ، آیار براساس عنصر تصویری غالب بر کل ایر، به ش  گروه نقگوش 

شوند.  بندی می نگاره و سایر عناصر تصویری تقسیم هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی، خط
 (: 1شماره  )جدول گرفته نتاید ذیل حاصل شد  های صورت براساس تحلیل

یر درمیان بیس  ایر نرایی مورد پژوه ، پرکاربردترین عنصر نگاره با فراوانی ُنه ا خط .8
طور عمده در آیگار  رود. این عنصر تصویری به تصویری در ساختار بصری آیار به شمار می

نگاره، موضو  و محتوای مگتن ایگر را بگا  کاررفته اس . خط دارای محتوای مذهبی و دینی به
های  کنگد. براسگاس بررسگی قگل میزبان بصگری مسگتقیم و روایگی بگه مخاطگب خگود منت

شده برروی مبانی حکمی و نظری هنر اسالمی و همینین خصایص ساختاری و نیگز  انجاط
ترین عناصر تصگویری در هنگر اسگالمی، ایگن گگروه از آیگار، بیشگترین مطابقگ  را بگا  مرم

های هنر اسالمی دارند. ویژگی
انی درمیان بیسگ  ایگر قگرار دارد. نقوش انسانی با برار ایر در رتب  بعدی میزان فراو .1

ای دارد.  گرایی اسگطوره های هویگ  نقوش انسانی بیشترین کاربرد را در آیار دارای شاخصه
نقوش انسانی در متن تصویری این آیار شامل اساطیری نظیر رستم و سررا  اس .

نگاره، عناصگر تصگویری غالگب در آیگار دارای  نقوش گیاهی، نقوش هندسی و خط .9
اسالمی اس . گ گرایی هنر ایرانی های هوی  صهشاخ

صگورت مختصگر و پراکنگده در سگاختار  نقوش حیوانی و سایر عناصگر تصگویری به .8
 خورد. بصری برخی از آیار به بشم می
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 بندی بیست اثر نهایی منتخب براساس شاخص عنصر تصویری غالب بر کل اثر (.دسته1جدول شمارۀ)

 صویریت عنصر ایر تعداد ایر شماره
 هندسی نقوش 8 8شمارۀ دیوارنگارۀ
 گیاهی نقوش 9 9،5،1 شمارۀ های دیوارنگاره
 حیوانی نقوش 8 83 شمارۀ دیوارنگارۀ
 انسانی نقوش 8 10 و 81 ،81 ،8 شمارۀ های دیوارنگاره
 نگاره خط 3 86 و 85 ،89 ،81 ،88 ،80 ،1 ،6 ،1شمارۀ های دیوارنگاره
 تصویری عناصر سایر 1 88 و 3 شمارۀ های دیوارنگاره

شگده  ، بیس  دیوارنگارۀ منتخب، ازنظر عناصر ساختاری، مفگاهیم ارائهپنجمدر مرحله 
د. نتاید حاصل از این مرحلگه در نشو تحلیل می و در متن آیار و کارکردهای ویژۀ آنرا تجزیه

 ارائه شده اس . 9جدول شماره 
 اسالمیـ  نر ایرانیگرایی ه های هویت . تحلیل آثار دارای شاخصه1ـ5

اسالمی اختصاص یافتگه اسگ .  گ های هنر ایرانی شده با مرلفه این بخ  به تحلیل آیار خل 
گرایی هنگر  های هویگ  تحلیل و ارزیگابی آیگار بگا عمگده شاخصگه و در این بخ  به تجزیه

های بصری  اسالمی ازمنظر ساختاری، مفاهیم و کارکردها، عناصر تصویری، کیفی  گ ایرانی
شود. هدف عمگدۀ ایگن گگروه از آیگار، تقویگ   های اجرایی پرداخته می ها و تکنیک و شیوه

 اسالمی در متن تصویری آیار اس . گ هوی  فرهنگی ازطری  کاربرد هنرهای ایرانی
اسالمی  گ های ساختاری و عناصر تصویری هنر ایرانی ایری با ویژگی ،2دیوارنگارۀ شمارۀ 

انقال  اسالمی مترو ترران نصب شده اسگ . ایگن دیوارنگگاره، اس  که در ایستگاه میدان 
هگای  بر کارکرد زیباسازی و تلطیف محیط که از کارکردهگای اصگلی همگ  دیوارنگاره عالوه

اسالمی و  گ های مترو اس ، دارای کارکرد تروید هوی  ملگی ازطریگ  هنگر ایرانی ایستگاه
المی اسگ . ایگن دیوارنگگاره، براسگاس اس گ هگای هنگر ایرانی آشناسازی شرروندان با جلوه

(، مطگاب  بگا بعگد 8شده درمورد ابعاد مختلف هوی  ملی)نمگودار  های انجاط بندی تقسیم
دهندۀ بعگد فرهنگگی هویگ   فرهنگی هوی  ملی اس ؛ همینگین ازمیگان ارکگان تشگکیل

دلیل که یکی از عناصگر مرگم  این ( شامل رکن اشکال مختلف هنری اس  به5ملی)نمودار 
 نر اسالمی یعنی نقوش هندسی در طراحی آن به کار رفته اس . ه
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 مترو تهران 6(، ایستگاه میدان انقالب اسالمی، خط 2(.دیوارنگارۀ شمارۀ)2تصویر شمارۀ)

 

های گیگگاهی محگگدود اسگگ .  مایگگه بینگگی و نق  مگگتن ایگگر شگگامل نقگگوش هندسگگی گره
های باال و پایین کادر ایگر  در حاشیهصورت باف  در زمین  ایر و نیز  های گیاهی به مایه نق 

بنگدی  شکل مستطیل افقی بگا ترکیب استفاده شده اس . هم  عناصر تصویری در کادری به
های بصری تقارن، توازن و تعادل در  بندی، کیفی  تبع این ترکیب اند. به ساده، جانمایی شده

 یر روایی اس .خورد. زبان بصری این ایر، نمادین و غ این دیوارنگاره به بشم می
ای اسگ  کگه مسگتقیما  برگرفتگه از  ای و قرگوه های آبی فیگروزه ایر، محدود به رن   رن 

 اسالمی اس .  گ های هنر سنتی ایرانی رن 
 

 
 (.2(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)1تصویر شمارۀ)

 
کگارکرد اسالمی، بگا  گ ها و عناصگر تزئینگی هنگر ایرانی دارای مرلفگه ،1دیوارنگارۀ شمارۀ 

اسالمی اس  که در ایستگاه انقگال  اسگالمی  گ زیباسازی و آشنایی شرروندان با هنر ایرانی
مترو ترران، نصب شده اس . این دیوارنگاره منطب  بر بعد فرهنگگی هویگ  ملگی اسگ  و 

دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی، اشکال مختلف هنری و زبان و ادبیات  ازمیان ارکان تشکیل
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اسالمی شگامل نقگوش  گ د، زیرا در طراحی آن از سه عنصگر مرگم هنگر ایرانیگیر را دربرمی
  نگاره استفاده شده اس . هندسی، گیاهی و خط

 

 
 تهران مترو 6(. ایستگاه میدان انقالب اسالمی، خط 1(.دیوارنگارۀ شمارۀ)9تصویر شمارۀ)

 
و  متن ایر، متشکل از عناصگر تزئینگی خگط و خوشنویسگی، نقگوش هندسگی، اسگلیمی

اند. متن تصویر از  بندی متقاطع در کادر مستطیل افقی قرار گرفته حیوانی اس  که با ترکیب
سم  بپ با نق  هندسی آغاز شده اس . این نقگ  درادامگه بگه نقگ  اسگلیمی تبگدیل 

خورد که برگرفته از نقوش  به بشم می  شود. نزدیک به مرکز کادر نق  حیوانی یک پرنده می
ای بگه خگط نسگتعلی  نیگز در  (. خط نگگاره8عرد سامانی اس )تصویرهای نیشابور  سفال

 سوط از پایین کادر را دربرگرفته اس . سم  راس  پایین ایر، حدود یک
 
 
 
 
 
 

  (.سفال نیشابور، دورۀ سامانیان6تصویر شمارۀ)
 )منبع: کتا  سفال اسالمی، ارنس  ج. گروبه(
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متمایل به نخودی برای زمین  ایر، آبگی  های سفید کاررفته در ایر شامل رن  های به رن 
ای بگرای  ای برای نق  حیگوانی و قرگوه الجوردی برای نقوش هندسی و گیاهی، سبز فیروزه

 اسالمی اس .  گ های هنر ایرانی نشینی و ترکیب رن  ایر، برگرفته از رن  نگاره اس . هم خط
 

 
 (.1(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)5تصویر شمارۀ)

 
اسالمی اسگ   گ ای با محتوا و عناصر تصویری هنر ایرانی دیوارنگاره ،9نگارۀ شمارۀدیوار 

های مترو در ایستگاه میدان انقگال  اسگالمی نصگب  که با هدف زیباسازی محیط ایستگاه
بر کارکرد یاد شده، ایگن دیوارنگگاره کارکردهگای دیگگری ازجملگه احیگا و  شده اس . افزون

اسالمی را نیز دارد. این ایر نیز شامل رکن اشکال مختلف هنری  گ تروید هنر و فرهن  ایرانی
 دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی اس . ازمیان ارکان تشکیل

 

 
 مترو تهران 6(. ایستگاه میدان انقالب اسالمی، خط 9(. دیوارنگارۀ شمارۀ)4تصویر شمارۀ)

 
متن ایر شامل عناصر تزئینی فضای معماری، مت یراز نگارگری ایرانی و همینین درخ  

الگدین  ایگر کمال« فرار یوسف از دس  زلیخا»سرو اس . فضای زمین  ایر برگرفته از نگارۀ 
 (.1برزاد)مکتب هرات( اس )تصویر 
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صگر بند درخ  سرو با ابعاد مختلف نیز در این ایگر ترسگیم شگده اسگ . سگرو از عنا
پرکاربرد در نگارگری ایرانی و یکگی از نمادهگای فرهنگگی و هنگری ایرانگی اسگ . عناصگر 

 اس .  بندی پراکنده، در کادر مستطیل افقی به تصویر درآمده تصویری ایر با ترکیب
 

 
 اثر بهزاد، مکتب هرات« نگارۀ فرار یوسف از دست زلیخا(. »7تصویر شمارۀ)

 و  آژندتاریخ نگارگری ایران، یعقمنبع: 

 
ای روشگن)رن  سگفال زمینگه(، درجگات  کاررفته در ایر، شامل قروه های عمدۀ به رن 

 مختلف رن  آبی، سبز تیره، نارنجی و درجات مختلف رن  صورتی اس .
 

 
 (9(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)1تصویر شمارۀ)
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ای کگارکرد تگروید ایری با محتوا و عناصر تصویری هنر ایرانگی، دار ،6دیوارنگارۀ شمارۀ 
هنر ایرانی و تلطیف و زیباسازی محیط اس  که در ایستگاه تئاتر شرر متگرو ترگران نصگب 
شده اس . این دیوارنگاره با محتوای بعد فرهنگی هوی  ملی، رکن اشکال مختلف هنری، 

از هنر نگارگری ایرانی و نیز خط و خوشنویسی و همینین رکن زبگان و  شامل نقوش برگرفته
 دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی را داراس . ت ازمیان ارکان تشکیلادبیا

 

 
 مترو تهران 9ایستگاه تئاتر شهر، خط  .(6(.دیوارنگارۀ شمارۀ)3تصویر شمارۀ)

 
نگاره، عناصر انسانی و یک عنصگر حیگوانی اسگ  کگه در  عناصر تزئینی ایر شامل خط

بندی حلزونی در متن ایر دیگده  رکیباس . عناصر انسانی ایر با ت شکل قرار گرفته کادر مربع
 (. 80شود)تصویر  می

زدگی عناصگر تصگویری  بندی و شیوۀ قرارگرفتن عناصر تزئینی در متن ایر و بیرون ترکیب
اسگ . عناصگر  برگرفته از نگگارگری سگنتی ایگران از کادر قرارگرفته در سم  بپ تصویر،

هگای رضگا عباسگی در  نگاره انسانی گوش  سم  راس  پایین تصگویر نیگز برداشگتی از تک
 مکتب صفوی اس .
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 (6بندی دیوارنگارۀ شمارۀ) (.ترکیب21تصویر شمارۀ)

 
هگای خنثگی، سگیاه و درجگات مختلگگف  کاررفتگه در ایگر محگدود بگه رن  هگای به رن 

 ای روشن و نخودی برای زمین  ایر اس .  عالوۀ رن  قروه خاکستری به
 

 
 (.6نگارۀ شمارۀ)(.آنالیز رنگ دیوار 22تصویر شمارۀ)

 
شده در ایستگاه متگرو میگدان انقگال   های نصب یکی از دیوارنگاره ،5دیوارنگارۀ شامارۀ 

هگای سگنتی،  اسالمی اس  که با داشتن عناصر تصویری هنر اسالمی شامل نقگوش و رن 
اسالمی و احیگای  گ بر کارکرد زیباسازی و تلطیف محیط، کگارکرد تگروید هنگر ایرانی عالوه

هنگی را نیز داراس . این دیوارنگاره منطب  با بعد فرهنگی هوی  ملی و براسگاس هوی  فر
دهندۀ بعگد فرهنگگی هویگ  ملگی  رکن اشکال مختلف هنری ازمیان ارکان مختلف تشکیل

 طراحی شده اس .
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 مترو تهران 6ایستگاه میدان انقالب اسالمی، خط  .(5(.دیوارنگارۀ شمارۀ)21تصویر شمارۀ)

 
بنگدی افقگی در  های گیاهی اس  که در نوارهگایی مگنظم بگا ترکیب ل انگارهمتن ایر شام

بنگدی  دلیل نگو  ترکیب (. ایگن ایگر بگه89اس )تصگویر  شکل افقی قرار گرفته کادر مستطیل
هگای بصگری تقگارن، تعگادل و تگوازن  یکنواخ  و نحوۀ قرارگرفتن عناصر تزئینی، از کیفی 

مشگاهده در ایگر، ریگتم اسگ  کگه از نحگوۀ  ابلترین کیفی  بصگری ق برخوردار اس . مرم
 بیدمان عناصر تزئینی حاصل شده اس . 

 

  
 (5بندی دیوارنگارۀ شمارۀ) (.آنالیز ترکیب29تصویر شمارۀ)

 
اسالمی شگگامل  گ هگگای سگگنتی هنگگر ایرانی کاررفتگگه در ایگگر برگرفتگگه از رن  هگگای به رن 

ای  ، نخگودی، آجگری و سگبز فیگروزهای، آبگی الجگوردی ای، سبز، آبی فیروزه های قروه رن 
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دار اسگ  کگه ماننگد  های لعا  اس . تکنیک اجرایی ایر نیز بیدمان قطعات کوبک سفال
 بندی رنگی و عناصر تزئینی، برداشتی مستقیم از هنرهای سنتی اس . ترکیب
 

 
(5(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)26تصویر شمارۀ)

شگده در ایسگتگاه سگبالن متگرو ترگران  های نصب نگارهیکی از دیوار ،4 ۀشمار  ۀدیوارنگار 
بر دارا بودن کارکرد زیباسگازی و تلطیگف  اس  که با داشتن عناصر تزئینی هنر ایرانی، عالوه

محیط، دارای کارکرد تروید هنر ایرانی و تقویگ  هویگ  فرهنگگی اسگ . ایگن ایگر دارای 
 لی اس . های بعد فرهنگی و اشکال هنری این بعد از هوی  م شاخصه

 

 
 مترو تهران 1بالن، خط ایستگاه س .(4(.دیوارنگارۀ شمارۀ)25تصویر شمارۀ)

 
بندی مرکزی و کانونی در  ای اس  که با ترکیب نگاره کاررفته در ایر، خط عنصر تزئینی به

نگاره، یکی از سه عنصر مرم تزئینگی  (. خط86کادر مستطیل افقی قرار گرفته اس )تصویر 
 شود.  سالمی محسو  میا گ هنر ایرانی
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 (4بندی دیوارنگارۀ شمارۀ) (.ترکیب24تصویر شمارۀ)

 
انگد، در  کگار رفته  صگورت بسگیار محگدود بگه های زرد و نارنجی که در مرکز ایر به رن 

شود. طیفی از رن  آبگی نیگز بگرای  گسترش به اطراف کادر به رن  قرمز نارنجی تبدیل می
  ط و سرد استفاده شده اس .های گر ایجاد تعادل رن  میان رن 

   
 (4شمارۀ)(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ 27تصویر شمارۀ)

 
ایری متشکل از عناصگر تزئینگی هنگر و فرهنگ  ایرانگی، بگا کگارکرد  ،7 ۀشمار  ۀدیوارنگار 

اسالمی اسگ . ایگن  گ زیباسازی و تلطیف محیط و با هگدف تگروید فرهنگ  و هنگر ایرانی
عاد مختلف هوی  ملی، در گروه آیار منطب  بر بعد فرهنگگی دیوارنگاره براساس تفکیک اب

دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی، دو رکن  گیرد زیرا ازمیان ارکان تشکیل هوی  ملی جای می
 اشکال مختلف هنری و زبان و ادبیات را در متن خود جای داده اس .

  

 
 (، ایستگاه مترو تهران.7(.دیوارنگارۀ شمارۀ)21تصویر شمارۀ)
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صورت مستقیم، بیتی از اشعار حافا را  نگاره، به این ایر، عناصر ساختاری یعنی خط در
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد    عالم پیگر دگربگاره »کند. این بی  حافا  روای  می

صورت روایی و مستقیم ارائه شده اس ، دو رکگن  ، که با خط نستعلی  به«جوان خواهد شد
 لی یعنی ادبیات و اشکال هنری را به نمای  گذاشته اس .از ارکان هفتگان  هوی  م

هگای  مش  در خوشنویسی اسگ  کگه بگا رن  ای برگرفته از سیاه نگاره این ایر شامل خط
کاررفته در خوشنویسی هستند،  به   های عمدۀ ای که رن  سیاه و درجات مختلف رن  قروه

 اند. بندی افقی قرار گرفته کیباجرا شده اس . عناصر تزئینی ایر در کادری افقی با تر
 

 
 (7(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)23تصویر شمارۀ)

 
شده در ایسگتگاه میگدان انقگال   های نصب دیگر از دیوارنگاره یکی ،1ۀشمار ۀدیوارنگار

اسالمی نظیر عناصر تزئینی و  گ هایی از هنر ایرانی اسالمی مترو ترران اس  که باوجود مرلفه
اسالمی اس . ایگن  گ ی، دارای کارکرد زیباسازی محیط و نیز تروید هنر ایرانیهای سنت رن 

دهندۀ بعد فرهنگی هویگ  ملگی، در  ایر با دارا بودن رکن اشکال هنری ازمیان ارکان تشکیل
 گیرد.  دهندۀ این بعد از هوی  ملی قرار می گروه آیار نمای 

 

 
 مترو تهران 6میدان انقالب اسالمی، خط  ایستگاه .(1(.دیوارنگارۀ شمارۀ)11تصویر شمارۀ)
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های مختلف تشگکیل  عباسی در رن  مای  گیاهی شامل گل شاه متن ایر از تکرار یک نق 
های بصری بون  بندی یکنواخ ، کیفی  شده اس . شیوۀ بیدمان عناصر تصویری و ترکیب

ایگر شگامل  هگای مگورد اسگتفاده در ریتم، تعادل، تقارن و توازن را موجگب شگده اسگ . رن 
 اسالمی اس .  گ های هنر ایرانی های مختلف رن  سبز و نارنجی، برگرفته از رن  طیف
 

 
 

 (.1(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)12تصویر شمارۀ)
 

شگده در ایسگتگاه  هگای نصب دهندۀ یکی دیگگر از دیوارنگاره نمای ، 3 ۀشمار ۀدیوارنگار
اسالمی اسگ ،       گ ن ایر کگه متگ یر از هنگر ایرانیمیدان انقال  اسالمی مترو ترران اس . ای

دارای کارکردهای زیباسازی و تلطیف محیط و نیز تروید و گسترش هنر و هوی  فرهنگگی 
های بعد فرهنگی هوی  ملگی و شگامل رکگن  اسالمی اس . این ایر، دارای شاخص گ ایرانی

  اس . دهندۀ این بعد از هوی  ملی اشکال هنری، ازمیان ارکان تشکیل
 

 
 مترو تهران 6انقالب اسالمی، خط  ایستگاه میدان .(3(. دیوارنگارۀ شمارۀ)11تصویر شمارۀ)

 
عنصر تزئینی گیاهی شامل درخ  سرو، فضگای معمگاری متگ یر از نگگارگری ایرانگی و 

بندی پراکنده در کادر مسگتطیل افقگی، سگاختار ایگر را  های منحنی و حلزونی، با ترکیب فرط
تگرین نمادهگا در هنگر ایرانگی، بگا ابعگاد  عنوان یکگی از مرم اند. درخ  سرو به تشکیل داده

 صورت پراکنده تکرار شده اس . مختلف در سراسر سطح کادر به
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ای و  های سبز فیگروزه ای روشن)رن  سفال زمینه( و رن  های ایر محدود به رن  قروه رن 
این ایر، تنو  فرمگی و ابعگاد عناصگر صورت بسیار مختصر و پراکنده اس . در طراحی  طالیی به

 تصویری و نیز پراکندگی عناصر تا حدودی یکنواختی رنگی ایر را جبران کرده اس .
 

 
 (3(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)19تصویر شمارۀ)

 

 گرایی دینی و مذهبی های هویت خصه. تحلیل آثار دارای شا2ـ5

های  های مترو ترران، به آیاری با شاخصه ستگاهبخ  دوط تحلیل بیس  ایر منتخب دیوارنگارۀ ای
گرایی دینی و مذهبی اختصاص یافته اس . در این بخ  به ارزیابی و تحلیل آیگار ازنظگر  هوی 

های اجرایگی پرداختگه  های بصری و شگیوه ساختاری، مفاهیم و کارکردها، عناصر تزئینی، کیفی 
تقوی  رکگن مگذهبی بعگد فرهنگگی هویگ  شود. هدف اصلی در این گروه از آیار، تروید و  می

نگاره در متن آیار اس .  توجه در این گروه از آیار، کاربرد وسیع خط ملی اس . نکت  مشترک قابل
عنوان عنصگر  نگگاره بگه به کارکرد مذهبی این گروه از آیار، طب  اصول هنگر اسگالمی، خط باتوجه

 کار رفته اس .   آیار به ای عنوان عناصر زمینه اصلی، و نقوش هندسی و گیاهی به
شگده در ایسگتگاه میگدان انقگال   هگای نصب یکگی از دیوارنگاره، 21 ۀشامار ۀدیوارنگار

دلیل  بر کارکرد زیباسازی محیط ایسگتگاه متگرو، بگه اسالمی مترو ترران اس . این ایر عالوه
 کارگیری شاخص  واضگح دینگی، تقویگ  هویگ  دینگی و دارابودن زبان بصری مستقیم و به

اسالمی را نیگز  گ واسط  وجود عناصر تزئینی هنگر اسگالمی، تگروید هنگر ایرانی همینین به
عنوان یکی از کارکردهای ضمنی خود دارد. این ایگر دو رکگن مگذهب و اشگکال هنگری را  به

 دهندۀ هوی  ملی، دربردارد.  ازمیان ارکان هفتگان  تشکیل

 
 مترو تهران 6انقالب اسالمی، خط  اه میدانایستگ .(21(.دیوارنگارۀ شمارۀ)16تصویر شمارۀ)
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ایر متشکل از دو کادر افقگی و عمگودی متقگاطع اسگ  کگه عناصگر بصگری را در یگک 
(. عناصگر تزئینگی ایگر شگامل 15بندی متقگاطع بگه نمگای  گذاشگته اس )تصگویر ترکیب

ی ای با خط کوف نگاره های گیاهی و هندسی اس . در کادر افقی، خط مایه نگاره و نق  خط
را روایگگ  « الرحیم الرحمن الله بسگگم»صگگورت مسگگتقیم عبگگارت شگگریف  دار(، به معقگد)گره

دوط باالی کادر را فراگرفته اس . عناصر تزئینگی برگرفتگه از تزئینگات  کند که سرتاسر یک می
دوط پایین کادر قرار گرفته اس . کادر عمودی نیگز  صورت قرینه در یک معماری اسالمی، به

 ، به خط کوفی بنایی طراحی شده اس . «لله الحمد»سی و عبارت با تزئینات هند
 

   
 (21بندی دیوارنگارۀ شمارۀ) ترکیب(.15تصویر شمارۀ)

 
ای،  ای، آبی فیگروزه کاررفته در ایر شامل، درجات مختلف رن  قروه های عمدۀ به رن 

 رود.  شمار می اسالمی به گ های هنر ایرانی نارنجی و کرط اس  که برداش  مستقیمی از رن 
 

 
 (.21(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)14تصویر شمارۀ)

 
های ایستگاه میدان انقال  اسالمی مترو ترگران  از دیگر دیوارنگاره، 22 ۀشمار ۀدیوارنگار

دهندۀ  اس . این دیوارنگاره نیز دارای دو رکن مذهب و اشکال هنری ازمیان اشکال تشگکیل
گرایی دینی و مگذهبی و نیگز  هایی از هوی  ه باوجود مرلفهبعد فرهنگی هوی  ملی اس  ک

گرایی دینی و مذهبی و گسگترش  اسالمی، کارکرد تروید هوی  گ هایی از هنر ایرانی شاخصه
 بر کارکرد زیباسازی و تلطیف محیط داراس .  گرایی فرهنگی و هنری را افزون هوی 
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 مترو تهران 6انقالب اسالمی، خط  میدانایستگاه  .(22(.دیوارنگارۀ شمارۀ)17تصویر شمارۀ)

 
دهندۀ مگتن ایگر فگو ، در کگادر  نگاره و نقوش اسلیمی تشکیل عناصر تزئینی شامل خط

کاررفتگه در ایگر، عبگارت شگریف  نگگارۀ به انگد. خط بندی افقی قرار گرفته مستطیل با ترکیب
بصری مستقیم روایگ  دار( با زبان  را با خط کوفی مظفر)ناخنک« الرحیم الرحمن الله بسم»

کند و اطراف آن با نقوش اسلیمی به رن  زرد اخرایی تزئین شده اس . دو نوار با نقوش  می
 اسلیمی در باال و پایین کادر فضای ایر را محدود کرده اس . 

ای، سیاه، قرمگز نگارنجی، قرمگز و  های آبی فیروزه کاررفته در ایر شامل رن  های به رن 
اسالمی هستند. این دیوارنگاره با  گ های هنر سنتی ایرانی رگرفته از رن زرد اخرایی اس  که ب

 استفاده از تکنیک کاشی اجرا شده اس . 
 
 

 (22شمارۀ)(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ 11تصویر شمارۀ)

 
ایری اس  که باوجود دارا بودن دو رکگن مگذهب و اشگکال هنگری ، 21 ۀشمار ۀدیوارنگار

های دینگی و  بعد فرهنگی هویگ  ملگی و بگا دربرداشگتن مرلفگه دهندۀ ازمیان ارکان تشکیل
بخشی به محگیط،  بر کارکرد زیبایی اسالمی، عالوه گ هایی از هنر ایرانی مذهبی و نیز شاخصه

اسالمی اسگ . ایگن  گ گرایی دینگی و نیگز گسگترش هنگر ایرانی دارای کارکرد تروید هویگ 
 مترو ترران نصب شده اس .  1خطدیوارنگاره در ایستگاه اماط حسین) ( واقع در 
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 مترو تهران 1ه امام حسین)ع(، خط ایستگا .(21(.دیوارنگارۀ شمارۀ)13تصویر شمارۀ)

 

بگه خگط « الرحیم الرحمن الله بسگم»نگاره بگا عبگارت  عناصر تزئینی این ایر، شامل خط
مسگتقیم و  باشد. ایر با زبان بصگری بینی می دار( یا مشبک و نیز نقوش گره کوفی معقد)گره

 دهد.  روایی، مفاهیم مورد نظر را به مخاطب انتقال می
ای، سگفید،  ای زمینگه، رنگ  سگبز، آبگی فیگروزه های ایر نیز محدود به رنگ  قرگوه رن 

هگای  صورت بسیار مختصر اس . ترکیب رنگی ایر با الرگاط از رن  ای و زرشکی به سورمه
 اسالمی انتخا  شده اس .  گ سنتی هنر ایرانی

 

 
 (21آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)(.91تصویر شمارۀ)

 

هایی از هنگگر  های دینگگی و مگگذهبی و مرلفگگه ایگگری بگگا شاخصگگه ،29 ۀشاامار ۀدیوارنگااار
مترو ترران نصب شده اس . این ایر با دارا 1اسالمی اس  که در ایستگاه فدک، خط  گ ایرانی

دهندۀ بعد فرهنگی هویگ   یلبودن ارکان مذهب و اشکال هنری ازمیان مجمو  ارکان تشک
بگگر کگگارکرد زیباسگگازی و تلطیگگف محگگیط، اهگگداف دیگگگری ازجملگگه تقویگگ   ملگگی، عالوه

 کند. اسالمی را دنبال می گ گرایی دینی و مذهبی و نیز تروید هنر ایرانی هوی 
 

 
 مترو تهران 1ایستگاه فدک، خط  .(29(.دیوارنگارۀ شمارۀ)92تصویر شمارۀ)
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بگه خگط کگوفی « اللگه»نگاره اس . کلم  شگریف  دۀ ایر شامل خطدهن عنصر غالب تشکیل
های مختلف در سراسر کادر سبب ایجاد باف  بصری در زمین  ایر شگده  بنایی با تکرار در جر 

نگگاره از  بر روی این زمینه نق  بسته اسگ . ایگن خط« الرحیم الرحمن الله بسم»اس  و عبارت 
گوش  سم  بپ باالی کادر به اتمگاط رسگیده اسگ  و گوش  سم  راس  پایین کادر آغاز و در 

دوط سگم  راسگ  کگادر،  رن  قرارگرفته در فضای یک گیرد. مربع بزرگ آبی تماط کادر را دربرمی
 کنگد. بندی شده اس  و وزن بصری سم  بپ کادر را جبگران می سبب ایجاد تعادل در ترکیب

 ای اس .  رن  قروهدرجاتی از ی و آبکاررفته در ایر بسیار محدود و شامل دو  های به رن 
 

 
 (29(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)91تصویر شمارۀ)

 
دول  متگرو ترگران قگرار دارد. در ایگن ایگر رکگن  در ایستگاه دروازه، 26 ۀشمار ۀدیوارنگار

مذهب، رکن غالب اس ، اما رکن اشکال هنری نیز در ایگن ایگر حضگور دارد. در مگتن ایگر 
گرایی دینگی و مگذهبی  با زبان بصری مستقیم برای انتقال مفاهیم هویگ نمادهای مذهبی، 

کاررفته اس . وجود عناصر بصری و نمادهای مذهبی بون گنبد، پرنگده و نمگاد دسگ ،  به
شکل و شیوۀ قرارگیری پرنده، بگه سگم   های گنبدی سازد. فرط کارکرد دینی ایر را نمایان می

کید میباال اشاره دارد و بر مفروط دینی ای  کند.  ر ت 
 

 
 مترو تهران. 6دولت، خط  (، ایستگاه دروازه26(.دیوارنگارۀ شمارۀ)99تصویر شمارۀ)
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بندی عمودی در کادر مستطیل  صورت پراکنده و با ترکیب عناصر بصری متن تصویر، به
ای، کگرط، نگارنجی، سگفید و مشگکی  های ایگر شگامل آبگی فیگروزه اند. رن  افقی قرار گرفته

ای در القای حس معنوی ایگر بگه مخاطگب، نقگ   پراکنده اس . رن  آبی فیروزه صورت به
های اصگلی در هنگر  دلیل همین ویژگی این رن  یکی از رن  کند. به شایان توجری ایفا می

  اسالمی اس . گ ایرانی
  

 
 (26شمارۀ)(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ 96تصویر شمارۀ)

 
اس  با محتوای مذهبی و با کارکرد تقویگ  هویگ   ای دیوارنگاره، 25 ۀشمار ۀدیوارنگار

مترو ترران نصب شده اس . ارکگان مگذهب و  1مذهبی که در ایستگاه فدک، واقع در خط 
صورت واضگح در ایگن  دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی به اشکال هنری ازمیان ارکان تشکیل

 کنند.  ایر خودنمایی می
 

 
 مترو تهران 1ایستگاه فدک، خط  .(25(.دیوارنگارۀ شمارۀ)95تصویر شمارۀ)

 
های مختلف تکگرار  اس  که در جر « علی»نگارۀ کلمه  عناصر تزئینی ایر شامل خط

های ایر نیز محدود  (. رن 96شده و ساختار متقاطعی را در کادر پدید آورده اس )تصویر 
 (.91ای اس )تصویر  به درجات مختلف از رن  قروه
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 (25ندی دیوارنگارۀ شمارۀ)ب ترکیب(.94تصویر شمارۀ)

 

 
 (.25(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)97تصویر شمارۀ) 

 
ای با محتوای مذهبی و متشکل از عناصر تزئینگی هنگر اسگالمی  دیوارنگاره، 24 ۀشمار ۀدیوارنگار

های  اس  که در ایستگاه میدان انقال  اسالمی مترو ترران نصب شده اس  که بگاوجود شاخصگه
کنگد. مگذهب و  بان بصری مستقیم و روایی، کارکرد تروید هوی  مگذهبی را دنبگال میمذهبی با ز

 دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی در این ایر هستند.  اشکال هنری، از ارکان تشکیل
 

 
 مترو تهران 6انقالب اسالمی، خط  ایستگاه میدان .(24(.دیوارنگارۀ شمارۀ)91تصویر شمارۀ)

 

فاطمه بضگعه »نگارۀ اصلی ایر عبارت  ها هستند. خط نگاره عناصر تزئینی ایر شامل خط
دهد. این عبارت با ابعاد بزرگ تمامی سطح کادر افقی ایر را  را با خط کوفی نشان می« منی

، نق  «فاطمه»فرا گرفته اس . در گوشه سم  راس  باالی تصویر، با برار بار تکرارکلم  
با خط کوفی نگاشته شده « الله حمدرسولم»هندسی تشکیل شده اس . در کنار آن عبارت 

 کنند.  های مذهبی را منتقل می صورت مستقیم، مرلفه اس . تمامی عناصر موجود در ایر به
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ای و همینگین کگرط و  ای، آبگی فیگروزه های ایر شامل بندین درجه از رنگ  قرگوه رن 
 صورت بسیار مختصر اس .  مشکی به

 

 
 (24نگارۀ شمارۀ)(.آنالیز رنگ دیوار 93تصویر شمارۀ)

 
  اساطیریـ  گرایی ملی های هویت صه.تحلیل آثار دارای شاخ3ـ5

تحلیل آیگار  و بخ  سوط ارزیابی و تحلیل بیس  دیوارنگارۀ منتخب مترو ترران، بگه تجزیگه
گرایی ملی اختصاص یافته اس . این گگروه  های اساطیری هوی  ها و مرلفه دارای شاخصه

ن اسطوره، زبان و ادبیات، تاریخ و اشگکال مختلگف هنگری ازمیگان از آیار بیشتر برپای  ارکا
ترین هگدف ایگن گگروه از  اند. مرم دهندۀ بعد فرهنگی هوی  ملی شکل گرفته ارکان تشکیل

آیار، احیای هوی  ملی ازطری  بعد اساطیری و ادبی هوی  ملی اس . در این بخ  آیگار 
های بصری شامل  ئینی و بصری، کیفی مورد بح ، ازلحاظ مفاهیم و کارکردها، عناصر تز

 گیرند. های اجرایی مورد بررسی قرار می بندی، رن ، باف  و تکنیک کادر، ترکیب
منظور احیا و تگروید  ای با محتوای اساطیری اس  که به دیوارنگاره، 27 ۀشمار ۀدیوارنگار

سگ . ایگن هوی  ملی و نیز زیباسازی محیط، در ایستگاه فردوسی مترو ترران نصب شده ا
ایر برپای  ارکان اسطوره، زبان و ادبیات و اشکال هنرِی بعگد فرهنگگی هویگ  ملگی اسگتوار 

توان گف  که محتوای ایگر دارای ارتبگاط  اس . ازنظر میزان تطاب  ایر با محل نصب آن، می
 مستقیم با ناط ایستگاه اس .

 

 
 مترو تهران. 6(، ایستگاه فردوسی، خط 27(.دیوارنگارۀ شمارۀ)61تصویر شمارۀ)
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متن ایر از دو قسم  اصلی تشکیل شده اس . قسم  سم  راسگ  بگه تصویرسگازی 
پردازد و  های شاهنامه فردوسی می داستان جن  رستم و دیو سپید، برگرفته از یکی از داستان

گذارد. قسم  تصویری  قسم  سم  بپ، بخشی از روای  متنی داستان را به نمای  می
وسیل  نوار واقع  ی مرکزی اس . وزن بصری کادر بزرگ سم  راس  بهبند ایر دارای ترکیب

در قسم  پایین سم  بپ تصویر به تعادل رسیده اسگ . عناصگر سگاختاری ایگر شگامل 
نگاره، نقوش هندسی و نقگوش گیگاهی هسگتند کگه بگا زبگان بصگری  نقوش اساطیری، خط

 کنند.  مستقیم و روایی متن ایر را ارائه می
ای اس . ایگن  های آبی الجوردی، نخودی و قروه ررفته در ایر شامل رن کا های به رن  

 اسالمی اس .  گ رنگی سنتی در هنرهای ایرانی  رن  نیز برگرفته از ترکیب ترکیب
 

 
 (.27(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)62تصویر شمارۀ)

 
ان مرگ سررا ، گرایی ملی اس  که داست های هوی  ایری با مرلفه، 21 ۀشمار ۀدیوارنگار

لحاظ دارا بگودن  گذارد. این ایگر بگه های شاهنام  فردوسی را به نمای  می برگرفته از داستان
دنبال احیای هویگ  ملگی  دهندۀ هوی  ملی به ارکان اسطوره و ادبیات ازمیان ارکان تشکیل

ئگ  اس . متن ایر با زبان روایی و مستقیم ازطری  نمای  موضو  اساطیری و حماسی به ارا
پگردازد. مگتن ایگر ازنظگر میگزان تطگاب  بگا نگاط  یکی از شاهکارهای ادبی زبگان فارسگی می

 ایستگاه)ایستگاه فردوسی(، در تناسب کامل اس . 
 

 
 مترو تهران 6ایستگاه فردوسی، خط  .(21(.دیوارنگارۀ شمارۀ)61تصویر شمارۀ)
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های  خصگی دهندۀ مگتن ایگر شگامل ش عناصر انسانی، تنرا عناصگر تصگویری تشگکیل
بندی مثلثی تصویر  شکل افقی و با ترکیب اساطیری ایران، رستم و سررا  در کادر مستطیل

کنگد. ایگن فضگا  بندی مثلثی، فضای رزمی داسگتان را القگا می (. ترکیب89اند)تصویر  شده
وسیل  عناصر منحنی پراکنده در متن تصویر، تلطیف شده اس  و فضای احساسی مگرگ  به

 دهد. اطب انتقال میسررا  را به مخ
 

 
 (.21شمارۀ)  بندی دیوارنگارۀ (.ترکیب69تصویر شمارۀ)

 
رط تشگکیل کگهای رنگی، سیاه و نیز رنگ   های خنثی بون خاکستری زمین  ایر از رن 

هگای  رن دارای تر شدن عناصر اصلی ایر، که عمگدتا   شده اس  که این امر باع  برجسته
هگگگای گگگگرط بگگگرای عناصگگگر تصگگگویری  ن گگگگرط هسگگگتند، شگگگده اسگگگ . اسگگگتفاده از ر

کید دارد.  اصلی)شخصی   های اساطیری( بر حماسی بودن متن ایر ت 
 

 
 (21(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)66تصویر شمارۀ)

 
عنوان دو رکگن،  ای اس  که ارکان اسطوره و ادبیات را بگه دیوارنگاره، 23 ۀشمار ۀدیوارنگار

نگی هوی  ملی، داراس . باوجود این دو رکگن، ایگر بگا دهندۀ بعد فره ازمیان ارکان تشکیل
زبان بصری مستقیم و روایی در پی احیای هوی  ملی ازطری  نمای  موضگوعات ادبگی و 
حماسی اس . محل نصب این دیوارنگاره، ایستگاه فردوسی متگرو ترگران اسگ . ایگن ایگر 

 اس .   کامال  متناسب با ناط محل نصب طراحی شده
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 مترو تهران 6ایستگاه فردوسی، خط  .(23(.دیوارنگارۀ شمارۀ)65تصویر شمارۀ)

 
بنگدی منحنگی در کگادر  عناصر ساختاری ایر شامل نقوش اساطیری اس  که بگا ترکیب

تر شگدن و  اس . استفاده از رن  خنثی در زمین  ایر باع  برجسته مستطیل افقی قرار گرفته
اند.  هگای گگرط تصگویر شگده بگا رن اصلی شده اس  که  اتایجاد تعادل رنگی با موضوع

بنگدی  های گرط و خطوط منحنی بگرای عناصگر تصگویری و نیگز نگو  ترکیب استفاده از رن 
 وجوش در ایر شده اس . به محتوای ایر، باع  القای حس حرک  و جنب منحنی باتوجه

  

 
 (.23(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)64تصویر شمارۀ)

 
گرایی ملی اس  که با دارا بگودن  های هوی  ری با مفروط و مرلفهای، 11 ۀشمار ۀدیوارنگار

بگر  دهندۀ بعگد فرهنگگی هویگ  ملگی، عالوه ارکان اسطوره و ادبیات ازمیان ارکگان تشگکیل
گرایی ملگی ازطریگ  نمگای  موضگوعات اسگاطیری  زیباسازی محیط در پی تقوی  هوی 

گاه فردوسگی متگرو ترگران بگا ادبیات فارسی اس . محل نصب این دیوارنگگاره یعنگی ایسگت
 محتوای ایر تناسب کامل دارد. 

 

 
 تهرانمترو  6ایستگاه فردوسی، خط  .(11(.دیوارنگارۀ شمارۀ)67تصویر شمارۀ)
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های  ای رسگتم، برگرفتگه از داسگتان متن ایر از واژگان تصویری شامل شخصی  اسطوره
مرکز کادر قگرار گرفتگه  همراه عنصر حیوانی اسب)رخ (، در شاهنام  فردوسی اس  که به

اند)تصگویر  بندی مثلثی سگاختار کلگی ایگر را تشگکیل داده اس . عناصر تصویری با ترکیب
 های بصری بون تعادل و توازن را سبب شده اس . بندی ایر، کیفی  (. شیوۀ ترکیب81

 

 
 (11بندی دیوارنگارۀ شمارۀ) (.ترکیب61تصویر شمارۀ)

 
صگورت  رجات مختلفی از رنگ  سگبز و نگارنجی بهدهندۀ ایر شامل د های تشکیل رن 

های گگرط بگرای  صورت مرکزی در وسط کادر اس . استفاده از رن  پراکنده و رن  سفید به
سگگازد. ایگگن  تر می ای و حماسگگی بگگودن آن را برجسگگته نمگگای  شخصگگی  اصگگلی، اسگگطوره

 دیوارنگاره با استفاده از تکنیک کاشی شکسته اجرا شده اس .
 

 
 (11(.آنالیز رنگ دیوارنگارۀ شمارۀ)63رۀ)تصویر شما

 
، نتاید حاصل از تحلیل عناصر سگاختاری، مفگاهیم و کارکردهگای بیسگ  9در جدول 

 شده ارائه شده اس . دیوارنگارۀ تحلیل
 

 (.تحلیل عناصر ساختاری، مفاهیم و کارکردهای بیست دیوارنگارۀ مورد پژوهش9جدول شمارۀ)

یساختار  عناصر مفاهیم کارکردها تصویر

 هنر های باجلوه شرروندان آشنایی و تروید
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی اسالمی گ ایرانی هنر های مرلفه گیاهی نقوش هندسی، نقوش 8

 اسالمی، گ ایرانی هنر و فرهن  تروید
محیط زیباسازی و تلطیف اسالمی گ ایرانی هنر های مرلفه  گیاهی،حیوانی هندسی، نقوش

هنگار خط و 1
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یساختار  عناصر مفاهیم کارکردها تصویر

 اسالمی، گ ایرانی هنر با شرروندان آشنایی
محیط زیباسازی اسالمی گ  ایرانی هنر های مرلفه  تصویری عناصر گیاهی، نقوش

اسالمی ایرانی معماری 9

محیط زیبایی ایرانی، هنر و فرهن  تروید هنری و فرهنگی های مرلفه  حیوانی، نق  انسانی، نقوش
نگاره خط 8

 زیباسازی اسالمی، گ ایرانی هنر تروید
محیط اسالمی گ ایرانی هنر های مرلفه گیاهی نقوش 5

 زیباسازی اسالمی، گ ایرانی هنر تروید
محیط اسالمی گ ایرانی هنر های مرلفه نگاره خط 6

محیط زیبایی ایرانی، هنر و فرهن  تروید اسالمی گ ایرانی هنر و فرهن  های مرلفه نگاره خط 1

محیط زیبایی ایرانی، هنر و فرهن  تروید اسالمی گ ایرانی هنر های مرلفه گیاهی نقوش 1

 اسالمی، گ ایرانی هنر با شرروندان آشنایی
محیط زیباسازی اسالمی گ ایرانی هنر های مرلفه

 تصویری عناصر گیاهی، نقوش
 اسالمی، گ ایرانی معماری از

منحنی های فرط
3

 هنر تروید دینی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی می،اسال گ ایرانی مذهبی گرایی هوی  های مرلفه  و گیاهی هندسی، نقوش

نگاره خط 80 

 هنر تروید دینی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی مذهبی و دینی های مرلفه نگاره خط گیاهی، نقوش 88 

 هنر تروید دینی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی ومذهبی دینی گرایی  هوی های مرلفه  هندسی، نقوش نگاره، خط

بینی گره 81 

 هنر تروید دینی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی مذهبی و دینی گرایی هوی  های مرلفه هندسی نق  نگاره، خط 89 

 هنر تروید دینی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی مذهبی و دینی گرایی هوی  های مرلفه  معماری عناصر دینی، نمادهای

اسالمی گ ایرانی 88 

 هنر تروید مذهبی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی مذهبی گرایی هوی  های مرلفه نگاره خط 85 

 هنر تروید مذهبی، هوی  تقوی 
محیط زیباسازی اسالمی، گ ایرانی مذهبی گرایی هوی  های مرلفه نگاره خط 86 

 سنتی، هنرهای تروید ملی، هوی  دتروی
محیط زیباسازی گاساطیری ملی گرایی  هوی  های مرلفه

 نقوش اساطیری، نقوش
 گیاهی، نقوش هندسی،

نگاره خط
81 

محیط زیباسازی ملی، هوی  احیای اساطیری گ ملی گرایی هوی  های مرلفه  های شخصی  انسانی نقوش
اساطیری 81 

حیطم زیباسازی ملی، هوی  احیای اساطیری گ ملی گرایی هوی  های مرلفه اساطیری نقوش 83 

محیط زیباسازی ملی، هوی  احیای اساطیری گ ملی گرایی هوی  های مرلفه  و انسانی اساطیری نقوش
گیاهی نقوش حیوانی، 10 
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 گیری ها و نتیجه یافته. 6

  ملی خگود دارد، براساس آنیه بیان شد و نتاید حاصل از پژوه ، احساسی که فرد به هوی
های فرهنگی جامع  خود  دهد و فرد درنرای ، ارزش بخشی از ساح  روانی او را تشکیل می

رسد؛ درواقع فرآیند ت ییر محیط بر هویگ  انسگانی  سازد و به هوی  فرهنگی می را درونی می
ط صورت کگه یگا انسگان بگا محگی این یا همان رابط  انسان با محیط، ارتباطی دوسویه اس ، به

تگدرید تحگ   کند و یا اگر این احساس را نداشته باشگد به همانی می زندگی خود احساس این
شود؛ بنابراین احساس  نحوی متحول می گیرد و فرهن  و رفتار او به ت ییر فضا و محیط قرار می

همانی انسان با محیط خوی  یکی از فرآیندهای ت ییر محیط بر انسان اس  کگه  هوی  یا این
کنگد و  را در هوی  محیط جستجو مید ویژه هوی  فرهنگی و تاریخی خو ی ، بههوی  خو

 داند. ترتیب هوی  محیط را هوی  خوی  می این به
منظر شرری از هوی  بصری شرر جدانشدنی اس . این بخ  از هوی  مصنو  شگرر 
که از عوامل مختلفی بون معمگاری، طراحگی منظگر شگرری و گرافیگک محیطگی تشگکیل 

های مصنو  در طراحی شرر اس  که هوی  بصری شرر را  درواقع همان انتخا شود؛  می
شده در محیط اس .  های بصری ارائه دهد. سواد و ذکاوت بصری الزم  درک پیاط شکل می

گاه تح  تگ ییر قگرار  شرروندان در مواجر  روزمره با شاهدان بصری شرر به صورت ناخودآ
یابگد؛  شود و سطح سواد بصری آنرگا تغییگر می یدهی م گیرند، سلیق  بصری آنان جر  می

هگای بصگری  طور روزمره در سیمای شررها با به نو  پیاط عل ، اینکه شرروندان به همین به
 شوند، از اهمی  بسیار باالیی برخوردار اس . مواجه می

دهد که با نمای  بصری ابعاد مختلف هوی  ملی با  نتاید حاصل از پژوه  نشان می
توان به دو هدف عمده که ازجملگه فرضگیات  ز رسان  قدرتمند گرافیک محیطی میاستفاده ا

 روند، دس  یاف :  پژوه  نیز به شمار می
سازی بصری با استفاده از نمای  تصویری ابعاد مختلف هوی  ملی ازطری   هوی  .8

؛رسان  گرافیک محیطی
  بصری شرروندان دهی سلیق ارتقای ذکاوت بصری، تغییر سطح سواد بصری و جر  .1

 تبع استفاده از هنرهای ملی و بومی در گرافیک محیطی. سوی هنرهای ملی و بومی، به به
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هویت بازنمود فرهنگ و 

 ... ملی در

دهندۀ بعگد فرهنگگی  دهد که ازمیان ارکان تشکیل شده از پژوه  نشان می نتاید حاصل
هوی  ملی، رکن اشکال مختلف هنری که درواقع شمای تصگویری بعگد فرهنگگی هویگ  

شود. با  توجری در آیار دیوارنگاره مورد پژوه  دیده می طور قابل به شود؛ ملی محسو  می
دهندۀ  انعکاس هنرهای تصویری ملی در گرافیک محیطی که درواقع یکی از ارکان تشگکیل

توان فرهنگ  و هویگ  ملگی را در  شود، می منظر شرری و هوی  بصری شرر محسو  می
 خ . سطح شررها تقوی  کرد و به اشاع  هوی  ملی پردا

 از نشگان پگژوه ، از مرحلگه ایگن در دیوارنگگاره بیس  تحلیل و تجزیه از حاصل نتاید
 هنگر در تزئینگی مرم عناصر از یکی ساِن  به نگاره خط تصویری عنصر به طراحان ویژۀ توجه

 بگودن دارا و تزئینگی عنصگر این وسیل  به نظر مورد مفاهیم انتقال در صراح  دارد. اسالمی
 عناصگر سگایر با درمقایسه تزئینی عنصر پرکاربردترین به را آن روایی، و یممستق بصری زبان

 کگرده تبگدیل مگذهبی و دینگی گرایی هویگ  محتگوای و موضو  دارای آیار در ویژه به تزئینی
 بگا آیگاری در اسگاطیری های شخصگی  ویژه بگه و انسانی تصویری عنصر از استفاده اس .

 تزئینگی عناصگر اسگ . بگوده طراحگان توجگه مگورد ملی و ای اسطوره گرایی هوی  محتوای
 دارد. اسالمی گ ایرانی هنگر گرایی هوی  محتوای با آیاری در را خود کاربرد بیشترین گیاهی
 درمیگان اسالمی، گ ایرانی هنگر در تزئینی عناصر ترین اصلی از یکی عنوان به هندسی نقوش
 اس . گرفته قرار طراحان جهتو و استفاده مورد کمتر مطالعه، مورد نرایی ایر بیس 

 گرایی هویگ  های شاخصگه دارای آیار در بیشتر روایی و مستقیم بصری زبان از استفاده
 گرایی هوی  محتوای دارای آیار و اس  داشته کاربرد ملی و ای اسطوره نیز و مذهبی و دینی
 نظر مورد اهداف پیشبرد برای روایی غیر و نمادین بصری زبان از بیشتر اسالمی، گ ایرانی هنر

  اند. برده برره خود
 
 

 
 
 



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
 
 22 

 1،  شماره 21دوره
 2931تابستان  

 64پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منابع

 ترگران: اول(. جلگد اول؛ )باپ ایران( نگارگری و نقاشی تاریخ در شی)پژوه ایران نگارگری .(8913) یعقو  آژند،
  سم . انتشارات

  طحان. انتشارات ترران: اول(. )جلد شهری محیط بیان و درک (.8931) محمد آسیایی،

 .51-888(، 13)55، پژوهشنامههای سنج  تجربی هوی  ملی. (. مرلفه8913ابوالحسنی، سیدرحیم )

 )بررسگی ملگی هویگ  و قگومی بگین روابگط در اجتماعی سرمایه نق  (.8918) احمد رضایی، و حبیب؛ احمدلو،
  .1-98 (،8)6 ،ملی مطالعات فصلنامه مراباد(. و تبریز جوانان

 نامه.. ترران: انتشارات رازهنر گرافیک محیطی(. 8939استوار، مسیب )

علهم   مجلهههویگ  ملگی.  (. بررسگی وضگعی  و ابعگاد سگازنده8931ضگی، محمگدرحیم )اکبری، حسین؛ و عیو
 .99-53(، 8)80، اجتماعی

(. هوی  شرر: نگاهی به هوی  شرر ترران. ترران: موسسه نشر شرر )وابسته بگه سگازمان 8931برزادفر، مصطفی )
 فرهنگی و هنری شررداری ترران(.

 .1، 81، مجله آبادیپیییده.  هوی  شررها: غوغای بسیار برای مفرومی .(8918پیران، پرویز )

اجتمگاعی نقاشگی دیگواری پگس از  (. بررسگی موقعیگ 8938فر، اصغر )اللری، حبیب؛ و فریمیزنگی، برناط؛ آی 
 .15-808(، 18)1، فصلنامه نگرهیر بوردیو(.  شناسی پی انقال  در ایران )با رویکرد جامعه

  .89-91، 810، کتاب ماه )هنر( .(. عناصر هوی  و فرهن  ایرانی در آیار هنر اسالمی8911عنای ، توفی  )

 .55-91، 859(، کتاب ماه )هنر .(. نق  و ت ییر گرافیک محیطی8930) نمین، محمدرضاغفاری

 )باپ اول(. ترران: نشر کارن . سفال اسالمی(. 8918) گروبه، ارنس 

(، 8)11، نشهریه ییهامان(. جایگاه گرافیک محیطی در هوی  بصگری شگرر. 8931فرادان، مردی ) نسبمیرزایی
888-883. 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150143&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=2150143&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=3956400&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/905446
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41433
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=41433
http://book.dehkadeyedownload.ir/fa/book/educational/book/472/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%25
http://ensani.ir/fa/article/334418/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/334418/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=987054&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=987054&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/202352
http://negareh.shahed.ac.ir/article_91.html
http://negareh.shahed.ac.ir/article_91.html
http://noormags.ir/view/fa/articlepage/369073
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/791842
http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=790606&pageStatus=2&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
https://www.civilica.com/PdfExport-SCIENC01_184
https://www.civilica.com/PdfExport-SCIENC01_184

