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مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی مبانی نظری 

 با رویکرد محیط زیست هنرهای تجسمی ایران
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 احمد ندایی فرد

 محیط زیست با رویکرد

 مجموعه مقاالت اولین همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایرانعنوان: 



 

 

 

 ها و زمیننند آسماوبه نام خدا

 

برای برقراری  همایش بین المللی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست

ارتباطات علمی و تبادل افکار میان هنر و محیط زیست از منظر آگاه سازی، حفظ، حراست و رسیدن به 

 است. توسعه پایدار

حفظ محیط و آن است.  بی تردید تخریب محیط زیست، معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده غلط از

زیست یکی از ضروریات حیات بشری است که نسل امروز و نسل های بعد باید بدان توجه داشته باشند. از 

ای جبران ناپذیری به محیط زیست سارات و زیانهخاین رو فعالیت های اقتصادی، صنعتی و تولیدی که 

، هنرمندان و نویسندگان مورد اعتراض و بازخواست یستی توسط اندیشمندان، فرهیختگانوارد نموده، می با

 قرار گیرد.

آگاهی بخشی، مراقبت، تداوم ،توجه و احیای تخریبها در جوامع امروزی یکی از وظایف جوامع آکادمیک 

هنر و موضوعات بینا  جاد فضایی تعاملی میان مباحث نظریِهدف از این گردهم آیی ایاز این رو  است.

 ت.و توسعه پایدار اس محیط زیست توجه به هویت و نقش آگاهی بخش هنردر حفظ رشته ای با

دانشگاه ها و موسسات آموزش ان از و هنرمندمحققان، پژوهشگران  همایش در مجموعه چکیده مقاالت

در  هر چند محدود ینقش  نوشتار خودبا  تالش داشته اند تا  عالی داخلی و خارجی و سازمانهای مرتبط

توسعه پایدار از دیر  در نقش و جایگاه هنربه نوشتارهایی نیز  عالوه بر آن د.ایفا کنن حوزهاین آگاهی بخشی 

 و جهان اختصاص داده شده است. ایراندر  معاصر و هنرمندان محیطی باز تاکنون

می تواند منجر  ،این موضوع میان رشته ای باب انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در بی شک

 ها، تجربه نتایج تحقیقات، پژوهش جدید و استانداردهای نوین  محیط زیست و بازتاب راهکارهایبه  ارائه 

این حوزه  به توسعه فرهنگ و دانش فنیاین همایش می تواند  همچنینباشد.  های آکادمیک ها و نوآوری

 تخریبهای محیط زیستی آگاه سازد.به حفظ، حراست و ترمیم نسبت  و اذهان را کمک رساند

 همکاری ،پا گرفتبا همت انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران  1396اسفند  2و3در تاریخ  کهاین همایش 

موسسات آموزش عالی دانشگاه ها و  و مشارکت گسترده الزهرا)س( دانشگاه و حمایت مالی و معنوی 

 .ردرا به همراه دا داخلی و خارجی و سازمانهای مرتبط

 دبیر علمی همایش

 پریسا شاد قزوینی



 

 

 

 ها نام خداوند زیبائیب

 زیست محيط رویکرد با ایران تجسمی هنرهاي نظري مبانی المللی بين همایش

 )س(سالن همایشهاي بين المللی دانشگاه الزهرا6331اسفند  2-3

 ایران -تهران

 

 همایش اهداف

و همايش بين المللي مباني نظري هنرهاي تجسمي ايران با رويکرد محيط زيست، درصدد است تا گسترش 

توسعه فضاي تعامل ميان مباحث نظري و اجراي آثار هنريِ هنرمندان ايراني را در اين حوزه فراهم سازد. 

بي ترديد زمينه انجام تحقيقات و پژوهش هاي علمي و کاربردي در اين موضوع که بحثي ميان رشته اي 

 نوآوري و ها تجربه ها، پژوهشاست با  ارائه موضوعات جديد و استانداردهاي نوين بازتاب نتايج تحقيقات، 

 تخريبهاي ترميم و حراست حفظ، به را اذهان و افزايد مي فني دانش و فرهنگ توسعه به آکادميک، هاي

 .سازد مي آگاه زيستي محيط

. در است اين همايش ارتقاء مباحثِ ضروريِ حفظِ محيط زيست و نيل به توسعه پايداراز طريق هنرهدف  

عالوه بر نقش زيباشناسانه و فرهنگ ساز خود، قادر خواهد بود به قلمداد مي شود که مري ااين راستا، هنر 

در جهت صيانت از منابع طبيعي و حفظ حرمتهاي آن عمل کند. توجه به  بخشعنوان رسانه و ابزار آگاهي 

طراحي محيط زيست و انرژي پاک، محيط زيست و تنوع زيستي، تغييرات آب و هوائي و اقليمي، مهندسي 

براي برقراري ارتباطات اين همايش مي باشد.  مباحثمحورهاي  طريق هنر ازاز و آموزش در محيط زيست 

 ، اين همايش علمي و تبادل افکار ميان هنر و محيط زيست از منظر آگاه سازي،حفظ ،حراست و توسعه 

 .برگزار مي گردد

تالش و تکاپو  ن همايش بوده با صرف ساعتهانتيجه تالش يک ساله سياست گزاران و مجرياکه رويداد اين 

، از طرف وزارت علوم  همکاري و مشارکت گسترده شکل گرفته و بديهي است بدون هاي بسيار هزينه و 

با محيط  و سازمانهاي مرتبط ، انتشاراتموسسات آموزش عالي ،دانشگاه هاکميسيون انجمهاي علمي، 

 به وقوع نمي پيوست. زيست اين مهم

در  پژوهش هاي بنيادي و کاربردي1بنياد اصلي پايه گذاري شد که به ترتيب چند بر  محورهاي همايش

هنر و  مطالعات بين رشته اي 2و هنر) با رويکرد هنرهاي تجسمي(  زمينه هنر محيطي، محيط زيست

 بحران 5 و محيط زيست)بوم شناسي هنري(  هويت 4ه جهاني هنر محيطي در عرص 3محيط زيست  

همچون نقش طراحي ) زندگي روزمرهکاربردهاي در هنر نگاه زيست محيطي  6 محيط زيست و آثار هنري

طراحي )روش هاي نوينر ميناي طراحي براي توسعه پايدار ب 7 محصول و خدمات در اصالح الگوي زندگي(

 .در دنياي امروز( پايدار



 

 

 

 فهرست مقاالت

 (ستیز طیرفتار کودکان با مح یآموزش چگونگ) یآموزش کودکان دبستان یبرا یطیمح کیگراف کردیبارو

 9       اسالملو زهرا ،یآزرم لدای

 (تهران های پارک موردی مطالعه) ها پارک در مسیریابی های سیستم طراحی استاندارد واکاوی

 52       یمهاباد یآقاحسن وانیک

 آن فرهنگی تأثیرات و محیطی تبلیغات عناصر در محیطی زیست موضوع

 34       یمهاباد یآقاحسن وانیک

 ۰۲۰۲تا  ۰۲۲۲های  های اجرایی تبلیغات محیطی حرکتی بین سال بررسی شیوه

 25      یبیحب کایمل فر، یامام نیالد نظام دیس

 (09تا  0۲از  ریسا نشهرستا ردیمو مطالعه)  حیطیهنر م یکردبا رو یشهر یارنگاریود یریتصو سیبرر

 52        تاج یب شهره

 زیست محیط بارویکردحفظ چوبی آثارکاربردی درتولید چوب بازیافت نقش

 75      پور کاظم یمهد دکتر شوطلو، یپورعل فاطمه

 مخاطب با تاکید بر شیوه تعاملیتاثیر هنر محیطی بر 

 502      یریجهانگ سارا ، فر یامام نیالد نظام دیس

محیطی  های بصری تبلیغات زیست تعیین مشخصه محیطی های تبلیغاتی و رفع معضالت زیست کمپین

 سازمان دبلیودبلیواف

 555      یصالح سودابه کومله، ینیحس مائده

 ستیز طیآب و آبنما در مح ریو تاث یطیمح کیگراف

 549      زاده یپر نگار ،یزیتبر زاده میرح ملوسک

 بررسی هنر محیطی و ارائه راهکار جهت ساخت روشنایی با استفاده از مواد بازیافتی براساس اکو آرت

 522       بگلو خیش دیام. انیرستم بایفر

طراحی برای تغییر الگوی رفتار استفاده گران در برابر محیط زیست به عنوان انگیزه ای برای نوآوریهای 

 پایدار

 562        یرضاخانل پروانه

 C2Cریزی فضایی به روش  نقش هنر محیطی در برنامه

 572        دهیس سهینف

بازشناسی نقش هنرهای تجسمی در فضاهای شهری، با تکیه بر مولفه های زیبایی شناختی به کار رفته در 

 بدنه ابنیه و اثاثیه شهری

 505      رشاهزادهیم نیشرو ،ییالحکما خیش یعل محمد

 بررسی ابعاد اجتماعی مصرف محصوالت پایدار در تغییر الگوی مصرف

 555        انیعموئ فروغ

 کاربردی محیط زیست شهری-کاربست مفاهیم و نمادهای ایران باستان در طراحی آثار هنری

 542     یسرارود یعیشف مهرنوش ،یقربان یشعبانعل ،یقائل نبیز



 

 طراحی گرافیکی سطل های زباله برای توسعه پایدار

 565        یکشاورز مرجان

و ژوراسیک  یها پارک)مطالعه موردی:  ی به کودک در فضای پارکطیمح ستیزگرافیک محیطی و آموزش 

 (تهرانبازیافت 

 554       چشمه گل یموسو سمانه دهیس

 تاثیرات طراحی بر رفتارهای فردی و اجتماعی زیست محیطی از منظر عناصر زیبایی شناسی

 592        فرد ییندا احمد
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 یآموزش کودکان دبستان یبرا یطیمح کیگراف کردیبارو

 (ستیز طیرفتار کودکان با مح یآموزش چگونگ)

 2اسالملو زهرا، 1یآزرم لدای

 

 چکیده

دبستان  نیآغاز یسالها ژهیبه و یکودک نیبه کودکان از سن ستیز طیمح یآموزش حفظ و نگهدار ضرورت

 یرکالمیغ ینشانه ها نیکه از مهم تر یساز ریدر قالب تصو مهم نیامروز است. ضرورت ا یایاز الزامات دن

کودکان قابل  ی ژهیو یها طیدر مح رگذاریساده و تاث یآموزش و اطالع رسان یاز راه ها یکیاست؛ به عنوان 

با  یرسازیتصو یمکان ها جهت اجرا نیو مناسب تر نیجذاب تر ییشناسا قیتحق نیاست. هدف از ا هیارا

 قیتحق نیا ی هیفرض است. یآن به کودکان دبستان یو حفظ و نگهدار ستیز طیآموزش رفتار با مح کردیرو

 کیاستفاده از گراف قیو از طر یدانیمشاهدات م و یاز منابع اسناد یریبا بهره گ بر آن است که بتواند

 یو ارتقا یطیمح ستیز حیصح یالگوها میمستق ریدر محل رفت و آمد کودکان به آموزش غ یطیمح

 .بپردازد ستیز طیفرهنگ پاسداشت مح به جامعه یعموم یآگاه

 

 یدیکل واژگان

 یکودکان دبستان ،آموزش ستیز طیمح، یرسازیتصو، یطیمح کیگراف

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 مدرس موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز 
2

 عالی آپادانا شیرازدانشجوی کاردانی گرافیک موسسه آموزش  



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                   11

 مقدمه

زیاد در حال تغییر و تحول است این تغییرات نتیجه ی افزایش کنیم با سرعت  دنیایی که در آن زندگی می

دانش بشری است. امروزه با حجم وسیعی از داده ها و اطالعات روبرو هستیم همزمان با این پیشرفت ها 

اهمیت محیط زیست به چالشی تبدیل شده که هنرمندان به ویژه طراحان گرافیک محیطی را وادار به نقش 

است. در این میان طراح گرافیک محیطی وظیفه ای مهم تر از نقش تعریف شده ی خود  آفرینی در آن کرده

سازی جامعه و معضالت اجتماعی نظیر برخورد صحیح با  دارد؛ به طوریکه او باید تدبیری اساسی در فرهنگ

 محیط زیست را در نظر بگیرد.

حفظ محیط زیست است و این پرسش همان طور که اشاره شد یکی از مهم ترین مسائل امروزی نگهداری و 

در ذهن ایجاد می شود که : آموزش حفاظت از محیط زیست از کجا و به چه صورت آغاز گردد که نتیجه ای 

بهتر و مؤثرتر داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش می توان به این موضوع اشاره کرد که یکی از بهترین 

البی مناسب و غیر کالمی با توجه به سن مخاطب و از طریق در ق،  آموزش غیر مستقیم،  راه های آموزش

حس بینایی است. چرا که کودک در سنین آغازین دبستان آمادگی الزم برای دریافت اطالعات و همچنین 

قدرت پردازش و ذهنی پرسشگر بیش از دوران پیش دبستانی دارد. لذا بهتر است که از این قابلیت در جهت 

ت محیط زیست و پایه ریزی صحیح آن از طریق تصویرسازی با رویکرد گرافیک ارتقای فرهنگ پاسداش

 .محیطی در محیط های آموزشی تفریحی کودکانه استفاده کرد

 تصویرسازی

به گونه ای هنر توضیح دهنده و وصف کننده » تصویرسازی ) مصورسازی ( هنر روایتگر متن است و یا 

صویرسازی درگیری های ذهنی و تخیالت ذهنی خواننده را ت(» 192: 1991پاکباز، )« اطالق می شود.

هدف انتقال ،  تحریک می کند و او را به دنیای دیگری که خود ساخته وارد می سازد در حالی که گرافیک

در واقع با  (19: 1991،  مهرداد فر« ) .هر چه سریع تر و عمیق تر و واضح تر پیام به بیننده را در پیش دارد

ازی و گرافیک محیطی می توان پیام مورد نظر را در کمال سهولت و سرعت به مخاطب تلفیق تصویرس

روشن کردن یا نور انداختن یا یا واضح کردن و یا  تصویر سازی عبارت است از»رساند و به توضیحی دیگر 

بستگی به  ( و99: 1999)مثقالی، « تزیین کردن و جذاب کردن یک معنی متن برای مخاطبی معین و خاص

مخاطبی که مورد هدف تصویر سازی است استفاده از فرم ها و رنگ ها تغییر می کند در حقیقت 

 تصویرسازی هنر ارتباط با مخاطب بر اساس سن و متن است.

 گرافیک محیطی

گرافیک محیطی در واقع در اختیار محیط و با استفاده از محیط مفاهیم آموزشی فرهنگی و یا جدا از 

به تصویر و تجسم در » به عبارتی دیگر  .راهنمایی یا هدایت مخاطب خاص یا عام را بر عهده دارد،  آموزش
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،  به منظور انتقال سریع،  آوردن مفاهیم عمومی و اختصاصی موضوعات مختلف در محیط های گوناگون

است، به گونه صریح و صحیح این مفاهیم به مخاطب با رعایت اصول زیبا شناختی که در هنر گرافیک مطرح 

 ( 2: 1999ایلوخانی، «).ای که بتوانیم رفتار مطلوب را در او به وجود آوریم

در این شیوه رسانه گرافیک محیطی با پرهیز از آموزش های مستقیم با تلفیق شیوه های تبلیغاتی و  

ول گرافیک آموزشی غیر مستقیم برای درونی کردن ارزش های فرهنگی گام بر داشته و در این مسیر از اص

 .محیطی و روانشناسی استفاده می کند و پیام های ویژه ای را به مخاطب هدف می رساند

شعاری «)در بیانی ساده تر محیط به همه ی عوامل خارجی موثر در رشد و تکامل فرد اطالق می شود »

نی و نیز زیبایی گرافیک محیطی به آثاری اطالق می گردد که در جهت ارتباطات انسا» ( و111: 1931نژاد، 

این هنر شاخه ای از گرافیک است و علمی است  .محیط در محیط های بسته یا باز عمومی استفاده میشود

اصولی و ،  نقش ها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه،  که در آن چگونگی استفاده از انواع فرم ها، رنگ ها

همچنین کامل تر ساختن زیبایی های محیط برنامه ریزی شده در جهت بهتر و ساده تر شدن روابط و 

 (19: 1991)شاه بختی، « عمومی مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

پرورش آگاهی برای ایجاد حساسیت نسبت  -1به نظر می رسد اهداف کلی مسائل زیست محیطی در ایران: 

آوردن دانش و درک اساسی کمک به گروه مخاطب مورد هدف برای به دست  -2به مشکالت محیط زیست 

کسب مجموعه ای از ارزش ها و احساسات مثبت به طبیعت و  -9از محیط زیست و مشکالت مرتبط با آن 

کسب مهارت هایی برای شناسایی و حل مشکالت  -1ایجاد انگیزه برای شرکت فعال در بهبود محیط زیست 

آشنایی  -6ر مشکالت زیست محیطی ایجاد فرصت برای مشارکت فعال و درگیر شدن د -1زیست محیطی 

هر چه بیشتر با انرژی های تجدید پذیر و استفاده ی کاربردی از آن می تواند باشد. که تصویرسازی ها با 

 رویکرد گرافیک محیطی می بایست در خدمت این اهداف باشند.

 حمل و نقل ) سرویس مدارس (

.. باتوجه به وسعتی که .مینی بوس و،  وسدر جهت آموزش های محیط زیستی تصویرسازی در بدنه اتوب

وی می تواند با در نظر گرفتن موضوع  گرافیست برای طراحی در اختیار دارد و همچنین خالقیتی که

فرهنگ پاسداشت محیط زیست به خرج دهد، کودکان دبستانی و نیز دیگر آحاد مردم که به مینی بوس 

  .کل عادی نگاه می کنند را تحت تاثیر قرار دهدهای رنگ و رو رفته و یا سرویس های مدارس به ش

نباید بیشتر از میزان مشخص شده، » بدنه وسایل نقلیه این است که طرح مورد نظر از نکات مهم درطراحی 

( موضوع تصویرسازی ها در زمینه  14: 1991افسر پور،« )شود  شیشه ها را بپوشاند و مانع دید سرنشینان

ر صحیح با محیط زیست: دوستی با حیوانات و حفاظت از حیات وحش، آلودگی فرهنگ سازی و آموزش رفتا

 .. می تواند باشد. .هوا، گازهای گلخانه ای، حفظ منابع آب، صرفه جویی در استفاده از منابع انرژی و
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استفاده از داخل بدنه و فضای درونی سرویس های مدارس یکی از منحصر به فرد ترین فضاهاست به  

گر این فضاها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و این ویژگی می تواند ما را در خلق آثار گرافیکی عبارتی دی

فضاهای داخلی این گونه وسایل حمل و نقل، عالوه بر توجه به رنگ  ».بدیع و رواج این فرهنگ هدایت سازد

یا آرم یا نشانه ،  آنها سقف و کف، رنگ روکش صندلی ها، طرح چاپ شده روی،  دیواره ها،  های داخل فضا

که ،  تابلو ی راهنما و عالیم هشدار دهنده در مرکز توجه قرار می گیرند و باید با ساده ترین روش،  روی آنها

 (32: 1999،  ایلوخانی«)به کار گیری تصویر است توجه مخاطب را جلب کرد. 

 پارک

زندگی کودکان و برانگیختن پارک کودک محیطی است تصویری آموزشی که به منظور غنی کردن 

کنجکاوی، پرورش خالقیت و آموزش مفاهیم و تفریح و سرگرمی در محیط کودکانه مورد استفاده قرار می 

بنابراین به منظور  .گیرد. بی شک همان طور که اشاره شد از اهداف پارک کودک آموزش مفاهیم می باشد

»  .ط زیست از این مکان ها می توان استفاده کرددر قبال محی بیداری و کنجکاوی و باال بردن حس تعهد

در  .جنبه های آموزشی پارک ها به اندازه موارد تفریحی و به سازی محیط زیست نکته قابل توجهی است

)ستاری ؛ اقبالی، « واقع این پارک ها سعی در ایجاد فضایی دارد که آموزش بتواند جنبه تفریحی داشته باشد

1999 :11)  

واره های پارک می توان از زمین کف پارک نیز در جهت دو چندان کردن آموزش به کودکان عالوه بر دی

، استفاده از کف پارک 1استفاده کرد مانند نقاشی های روی زمین یا چسباندن استیکر های آموزنده.)تصویر

 برای نشان دادن حفاظت از درخت و جلوگیری از هدر رفت آب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)تصویر
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 مدرسهدیوار 

پس  (63: 1999ایلوخانی، «).نقاشی دیواری و دیوار نوشته از قدیم ترین موضوع های گرافیک محیطی اند»

آشنا ترین مکان برای تأثیر بر کودک دبستانی در محیط مدرسه است. بااین تفاوت که دیوار های مدرسه 

های خیابان در اختیار دارند، مدت زمان بیشتری برای انتقال مفهوم به کودک نسبت به نقاشی دیواری 

 نوشته هایی بهره بردکه بتوانند بنابراین می توان برای تأکید بیشتر در کنار تصویرسازی از جمالت و یا

تأثیری به صورت مستقیم بر کودک بگذارد. نقاشی های دیواری عالوه بر انتقال پیام فرهنگی به کودک 

کنواختی محیط مدرسه و تبدیل آن به محیطی پر نشاط و ابزاری است در جهت زیباسازی و جلوگیری از ی

اثر بخش. از آنجا که حیاط مدرسه محیطی است برای آموزش مستقیم و غیر مستقیم می توان در جهت 

ارتباط کودک با محیط از همه ی پتانسیل های حیاط در جهت تصویرسازی استفاده کرد. به عنوان مثال در 

توان حتی از صندلی ها و درختان به عنوان عنصری در فرایند جهت تکمیل شدن تصویرسازی می 

 تصویرسازی بهره برد.

فرد برای تنظیم برنامه  توانند نقش مجذوب کننده ای در راهنمایی و هدایت طرح های گرافیکی بزرگ می

با تلفیق تصویر و نوشته های دلنشین در جهت  های زندگی وی داشته باشند : از دیوار مدرسه می توان

آموزش مفاهیمی چون : استفاده بهینه از کاغذ، بازیافت وسایل دور ریختنی، جمع آوری زباله ها، حفاظت از 

استفاده از انرژی ،  ک و تر، جمع آوری و دفع زباله هاونهال، جداسازی زباله های خش انرژی، کاشتن دانه

 های پاک، دوستی با طبیعت و حیوانات، صرفه جویی در استفاده از آب و برق و گاز و..... بهره برد.)مطابق

  (1و 1و 9و 2تصاویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 9)تصویر   (2)تصویر 

 (1)تصویر 

 ،نمونه ای از تصویرسازی که می تواند برای نقاشی دیواری استفاده شود.(1)نصویر
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 روانشناسی محیط

در رشد و تکامل فرد اطالق اصطالح محیط در ادبیات و فرهنگ روانشناسی به همه عوامل خارجی موثر »

محیطی مهم ومؤثر در  ( فضای فیزیکی مدرسه از بعد روانشناسانه،111:  1931،  شعاری نژاد«).می شود

شخصیت کودک است و با استفاده از گرافیک محیطی در مکان های مناسب آن می توان تاثیر چشمگیری 

درباره ارزش » .جامعه شناسی داشته باشیم در رشد و تربیت و پرورش کودک طبق معیار های روانشناسی و

های القا شده از فضاهای مختلف، گفته می شود فضای فیزیکی مدرسه کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی 

حامل پیام برای دانش آموزان می باشد و بر میزان یادگیری و رشد شخصیت فردی و اجتماعی و نیز تامین 

 (9:  1936)مرتضوی ،« .بهداشت روانی آنان تاثیر می گذارد

محیط کودک به عنوان یکی از عوامل برانگیزاننده در رشد کودک محیطی است تأثیر گذار، بنابراین از این 

ویژگی حداکثر استفاده را باید برد. محیط مدرسه به دلیل اینکه دانش آموزان در حساس ترین دوران شکل 

هت بهبود شرایط فرهنگی و عالقمند کردن کودکان به گیری شخصیتشان قرار دارند حائز اهمیت است. در ج

نظریه ی زیست » .محیط زیست باید پایه ریزی در آغازین سالهای مدرسه شروع شود و به کودک القا کرد

، فرهنگ به مجموعه رفتارها ی سازگار با شرایط زیست محیطی و مکانیزم 1931محیطی و فرهنگی بری 

یکی از پیش فرض های این نظریه عبارت است از اینکه در جوامع مختلف .سازگار با آن شرایط بکار می رود

روش های تربیتی به استحکام  .روش های تربیتی متفاوت اعمال می شود،  متناسب با شریط زیست محیطی

 (3: 1963)مرتضوی ،«  .ارزش های فرهنگی خاص منجر میشود

 روانشناسی یادگیری

 علم در و میگردد تلقی آموزان دانش ادراکی و احساسی قوی روابط و تعامالت عرصة مدرسه حیاط

دانش  نیازهای به توجه. میشود نگریسته مهارت ها کسب و انرژی تخلیة بستر عنوان به آن به روانشناسی

 باز فضای نمودن نشاط با هدف با برنامه ای ضرورت مدارس حیاط طرح در مدرسه مدیران و معلمان آموزان،

 .میگردد قلمداد مدارس

 کودکان. دارد یادگیری فرایند در توجهی قابل نقش مدرسه فیزیکی فضای از بخشی عنوان به مدرسه حیاط

 و پریدن جستن، صدا، و سر پر بازیهای،  جنبش شرایط بتوانند که فضاهایی.دارند نیاز آزاد و باز فضای به

 آموزشی ساختمان های سودمند شاخصه های ترین قطعی از یکی. نمود فراهم آنها برای را دویدن هم دنبال

،مهارت  رسمی غیر یادگیری های از بسیاری. است کودکان تحرک برای کافی باز فضای ،داشتن تربیتی و

می کنند  صرف را غیررسمی زمان کودکان آنجا در که مدرسه حیاط در سودمند بازی های اجتماعی، های

گیرنده های حسی ما از قبیل سازوکار های بدنی برای محرک های محیطی به طور دائم  صورت می گیرد.

این گیرنده ها ثبت کننده  .چشیدن و بوییدن و لمس کردن را تحت تاثیر قرار می دهند،  شنیدن،  دیدن
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از طریق ثبت کننده حسی دیداری که  .حسی )حافظه حسی ( هستند که ظرفیت بسیار زیادی دارند

ی می کند و مانند زنجیره عکس های دوربین عکاسی فقط یک یا چند اطالعات را به صورت تصویر رمز گذار

ثانیه دوام آورده سپس محو می شود و اگر یکی از عکس ها را بشناسد بالفاصله در حافظه پردازش شده و به 

و سپس ادراک می شوند و هر وقت که با تصویری از این دست مواجه  حافظه کوتاه مدت فرستاده می شوند

معنا بخشی می رسیم. از این خصیصه به طور قطع می توان استفاده کرد و محرک های مربوطه  می شویم به

 یعنی تصاویر را در محیط به کار برد.

 

 

 

 

 

 

 

 ضرورت صراحت مفهوم در شا خصه های تصویری آموزشی

مخاطب با توجه به سن و معیار های سنجش یادگیری کودک باید در نظر گرفت که برای انتقال پیام به 

 : ه ما در نظر داریم خواهد داشت پسکودک از مفاهیم انتزاعی و پنهان برداشت های متفاوتی با آنچ

اعی )مثال توجه به زمینه های اجتم،  یا از هر راه دیگری،  اگر فرض کنیم که پیام هنرمند از راه شکل اثر» 

شمای ارتباطی بسنده خواهد ،  یا تاریخی یا روانشناسانه ای پیدا کند ( از جانب مخاطب درک شدنی است

در مکالمه ،  به گفته گادامر»حتی اگر در نظر داریم فرهنگی را بازسازی کنیم  (16: 1941)احمدی ،«  .بود

،  )احمدی«.امروزیش می کنیمبا فرهنگ گذشته آن فرهنگ را به زمان حال منتقل و به اصطالح 

19:1941) 

 .بنابراین نکات غیر ضروری و نادرست حذف و نکات ضروری آن مورد تاکید قرار گرفته و برجسته می شود

رنگ و طراحی حروف مناسب از جمله عوامل موثر در طراحی گرافیک محیطی کودکان و ،  سادگی فرم»

وه بر در نظر گرفتن اصول منطقی طراحی باید با کودکان به عال .برقرار کردن ارتباط صحیح با آنان می باشد

 
 نمودار الگوی پردازش اطالعات و یادگیری حافظه

 111: 1999)کدیور،
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فرم های ساده تجریدی و به دور از پیچیدگی به راحتی با کودکان ارتباط  .سبک خودشان ساده برخورد کرد

مفاهیم به ما کمک » (62:1991،  شاه بختی«).منطبق با روحیه ی ساده و بی آالیش آنانند بر قرار میکنند و

بدون طبقه  .دامنه گسترده ای از اطالعات را در واحد هایی معنا دار سازماندهی کنیم بتوانیممیکنند تا 

بندی اشیا و تشکیل مفاهیم جهان در نظر ما مجمو عه ای از تجارب نا مربوط و گیج کننده خواهد بود. در 

کدیور )«واهد بود.واقع هیچ چیز به چیز دیگر شباهت نداشته و بر قراری ارتباط بین اشیا غیر ممکن خ

 .بنابراین برای انتقال پیام باید از سادگی بیان و مفهوم مطابق با سنجش درک کودک بهره برد (141: 1999،

 تصویرسازی با رویکرد گرافیک محیطی برای آموزش کودکان دبستانی

زیست در ایران  باتوجه به اینکه امروزه معضالت و نگرانی های بسیار زیادی در جامعه نسبت به آینده محیط

و جهان وجود دارد الزم است که آموزش رفتار صحیح با محیط زیست در جهت حفظ و نگهداری آن از 

سنین کودکی به کودکان داده شود. نگرانی های زیادی برای محیط زیست وجود دارد از جمله آن: آلودگی 

شی از آن، قطع سالیانه درختان و هوا و گازهای گلخانه ای، بیماری های تنفسی و مرگ و میر سالیانه نا

خطر منقرض شدن حیوانات بومی بر اثر شکار بی رویه، آلودگی آب دریاها و مرگ  جایگزین نشدن درختان،

ومیر ماهی ها و..... با توجه به خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند الزم است آموزش به طور وسیعی 

قاومت الگوهای رفتاری را دریافت کرده و یاد می گیرند. آموزش از به کودکان داده شود. زیرا کودکان بدون م

چه بهتر که این آموزش در محیط  طریق تصویرسازی یکی از جذاب ترین راه های آموزش به کودکان است

های کودکانه انجام شود تا بیشتر از پیش کودکان را مورد هدف و آموزش قرار دهد. این تصویرسازی ها می 

ین نمونه ی آموزش در عین حال الگوسازی رفتاری باشند و بهترین الگوهای رفتاری را می توان توانند بهتر

 در گذشته ی فرهنگ ایران و اسطوره های ایرانی پیدا کرد. 

 الگو سازی رفتاری با استفاده از آداب و سنن و اسطوره های ایرانی

 غنی فرهنگ با ایران کودکان آشنایی نا و شدن دور باعث اروپایی کارتونی های شخصیت از رویه بی استفاده

 در سازی تصویر شد، خواهد اشاره بعد پیشنهادی موضوعات در که طور همان. است شده زمین ایران

 برای ها راه بهترین از یکی ایرانی های اسطوره ها، قهرمان ها، شخصیت اساس بر محیطی گرافیک

و  کودکان های پارک در آنان به زیست محیط آموزش جهت در ایرانی غنی فرهنگ با کودکان آشناسازی

 .فضاهای آموزشی است

 دیده کشور بوم زیست و طبیعت به توجه و احترام از درشتی و ریز های نشانه ایران، تاریخ جای جای در

 با ایران؛ شاه عنوان به اوست آرزو و دعا که است جمشید تخت در داریوش کتیبه اش، قوی  نشانه. شود می

  کند. حفظ خشکسالی و دروغ دشمن، سپاه از را کشور خواسته، اهورامزدا از که مضمون این
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با توجه به غنی بودن فرهنگ ایرانی به اسطوره های ملی و باستانی از آنها می توان در جهت رسیدن به 

 اسطوره های ایرانی همگی میل به خیر و نیکی دارند و فرهنگ پاسداشت محیط زیست استفاده کرد.

پیوسته در جنگ با دیو پلشتی و اهریمن بوده اند. بنابراین می توان از تصویرسازی اسطوره ها و جایگزینی 

 الگوی ایرانی به جای الگوی غربی در جهت جلب توجه کودکان استفاده کرد.

خ و اسطوره ها آیینه هایی هستند که تصویر هایی را از ورای هزاره ها منعکس میکنند و آنجا که تاری»  

باستان شناسی خاموش می مانند اسطوره ها به سخن در می آیند و فرهنگ آدمیان را از دور دست ها به 

زمان ما می آورند و افکار بلند و منطق گسترده ی مردمانی ناشناخته ولی اندیشمند را در دسترس ما می 

گ ما خواسته و ناخواسته کمک ( و در این میان عجین شدن آنان با فرهن9: 1991)هینلر، جان، « گذارند. 

بزرگی به طراح در جهت استفاده از الگوهای اساطیری و شناخت کودکان نسبت به اساطیر ایرانی دارد. به 

 که ماست تاریخ در ای اسطوره های شده شناخته و قوی های نمونه از یکی ها آب ایزدبانوی عنوان مثال آناهیتا

 .است بوده مهم چقدر طبیعت دهد می نشان

 و طبیعت ایرانی های اسطوره در .گرفت نظر در هم را آتش و باد و طوفان باید اسطوره این اسطوره کنار 

این . باشد تاثیر بی آتش و خاک و آب و باد که نیست ای اسطوره هیچ در. دارند اساسی نقش طبیعی عناصر

 به نانی تو تا کارند در فلک و خورشید و مه و باد و ابر معروف بیت. دارد نقش هم ما ادبیات در اسطوره ها،

 یک این. است عناصر آن مافوق امری یک حتما. ندارد معیشت معنای فقط نخوری، غفلت به و آری کف

 یک که آب. شود می خارج من امثال و من اختیار از گوید می واقع در یعنی دهد. می آنها به ای اسطوره جنبه

 نقش هم و دارد آفرین زندگی نقش هم ما های اسطوره سراسر در است حیات و نشاط و زندگی منبع نوع

 و منوچهری مثل ما شاعران ابیات در. دارند متضاد جنبه دو معموال ها اسطوره اینکه برای. دارد زا مرگ

 مفهوم یا دارد بخش زندگی جنبه یا که موارد نوع ازاین طبیعی عناصر که بینید می فراوان فردوسی

و یا  با تیشتر ) دیو خشکسالی ( به تصویر کشیدن جنگ ناهید ) الهه آبهای بی آالیش و نیکو( .آفرین مرگ

جنگ خشاتریا )اسطوره جنگ آور( با تیشتر) دیو خشکسالی( می تواند نمونه ای از تصویرسازی در فضای 

 پارک و محیط های آموزشی کودکان باشد.

 رفت، می کار به معنایی همان به مهر یا میترا بود، میترا تانباس ایران در ها الهه قدرتمندترین و بزرگترین

 آناهیتا .رود می بکار نیز امروزه است، مهر نگهدار که شخصی معنای به مهربان واژه رود، می بکار امروزه که

 آمدند، می جریان به رودها آمد، می فرو باران تدبیرش و اراده به که بود، زایندگی و رویش و بارندگی الهه

 زنده موجودات تمام شامل آناهیتا رحمت کردند، می ولد و زاد انسانها و حیوانات و روییدندف می گیاهان

 ایرانیان به بود، آور جنگ اسطوره خشاتریا بود. ایرانیان تمام برای مقدس ذات یک جهت این از و شد، می

 دفاع خود از چگونه مهاجمان برابر در آموخت می آنها به و داد، می یاد را افزار جنگ ساخت و نبرد فنون



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                   14

 را جا همه و کند، می جدا یکدیگر از را آسمان و زمین خویش نیروی به بود، قهر و خشم ایندراالهه .کنند

 گاهی و برد، می میان از را ها تاریکی خویش روشنایی با رودهاست، و طوفانها فرمانروای بخشد، می وسعت

 همه بود، طوفان و باد بانوی ایزد وایو .دهد می کیفر را گناهکاران و شکافد، می را کوهها خود آهنین گرز با

 می افروخته را ابرها و رسد، می آسمان به تازد می پیش چون آساست، رعد آوایش شکند،  می هم در را چیز

 بود، آفرین گرمی و حرارت آذر .انگیزد می بر آسمان بر را غبار توده کند، می جوالن زمین به چون و سازد،

 اهریمن و پخت می را گوشت کرد، می گرم را آنان های خانه حرارتش با داشت می دوست را انسانها چون

 .کرد می دور آنها از را موذی حیوانات و ها

از شیوه ی اشاعه ی غیر »اجتماعی می توان  _اشاعه و ترویج فرهنگی  بنابراین با توجه به شیوه های

،  بخشی باال مخصوصا در تهاجم فرهنگی توسط دولت های بیگانه بسیار رایج استمستقیم که به دلیل اثر 

این الگوها را از طرق مختلف و مخصوصا از طریق رسانه های جدید در جامعه اشاعه داد. طبیعی است که 

بودن  ( با توجه به باال63: 1991،  )حاتمی« .این تغییرات طبیعی بوده و در طوالنی مدت به وقوع می پیوندد

کودک در برابر پذیرا شدن ارزش های فرهنگی منفعل است و به » اثر بخشی شیوه ی اشاعه ی غیر مستقیم 

او یا  .صورت یک طرفه هر چه را که از سوی جامعه به سویش سرازیر می شود بدون مقاومت در یافت میکند

پرورش و رسانه ها ارزش ها را  آموزش و،  عادات مختلف را به صورت نا آگانه تقلید می کند یا خانواده

( بنابراین طراح گرافیک محیطی در زمینه الگوسازی 66:  1991حاتمی ،« )  .آگاهانه به کودک یاد می دهند

 .از فرهنگ غنی ایرانی و اسطوره های آن طرح های زیادی برای ارائه می تواند داشته باشد

 اسطوره های طبیعت در اساطیر ایران

 آنها.بود دوستانه طبیعت با رفتارشان دنیا از عظیمی بخش در بلکه ما کشور در تنها نه ما گذشتگان و پدران

 چون. بدهند طبیعت به گیرند می طبیعت از اینکه ضمن کردند می سعی یعنی. کردند می مشارکت طبیعت با

 نو دوباره باید طبیعت که دانستند می. برداشت آن از فقط بشود که نیست الیزالی سرمایه این که دانستند می

 ما امروز. بود طبیعت از جزوی ایرانی انسان. کرد می همزیستی طبیعت با انسان. شود جایگزین و شود

 .آوریم می طبیعت سر بخواهد دلمان بالیی هر. طبیعت مقابل در انسانیم

 :از عبارتند باستان ایران های الهه و ها اسطوره از برخی

: طوفان الهه ایندرا،: قهر و خشم الهه آذر،: آتش الهه خشاتریا،: جنگ الهه آناهیتا،: باران الهه میترا،: مهر الهه

: درستی و راستی الهه آریامن،: آرامش و پیوند و دوستی الهه مهراوه،: پاکی الهه ورهرام،: پیروزی الهه وایو،

 روز الهه بام، اوش: خورشید پرتوی نماد ایزدی بغ،: کند می تقسیم را شادی و خوشی که ای الهه اشتاد،

 جهان یا بهشت برترین ارد،: سپنارمذ و هرمزد دختر نپات، اپام: ها آب فرزند آسمان،: مهر ماه هفتم و بیست

 .مهرداد: مهر عطیه داد، خورشید خورشید، هدیه انغران،: هرمزد روشن
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 خدایان در ایران باستان

میالد از تمام اقوام جهان باستان متمایز می سازد آن است که این آنچه اقوام آریایی را در هزاره دوم پیش از 

ها بر خالف دیگر اقوام جهان هیچگونه عقاید بت پرستانه نداشتند بلکه خدایانشان عموما ذات هایی بودند 

که ما آنها را مظاهر طبیعت می نامیم. مهم ترین خدایان آریایی: خورشید، ماه، سیارات، آذرخش و طوفان 

 د و عموما با القاب دیوا و اهورا مورد ستایش قرار می گرفتند.بودن

 دیوان در باورهای ایران باستان

چنین به نظر می رسد که نبرد بین خیر و شر در باورهای ایران باستان در نبر بین اسطوره ها و دیوان آمده 

پهلوی یاد می شود بلکه در است. از دیوان نه تنها در اوستا و سنگ نبشته های هخامنشیان و نوشته های 

حماسه های ملی و عامیانه نیز به وفور یاد می شود. نام برخی از دیو ها به باور ایران باستان در ادامه آورده 

دیو آز: که به نیرومندترین و قدرتمندترین دیو نیز مشهور است یکی از صفات برجسته وی -1شده:

دیو زشک یا حسد -9دیو عدم بخشش و ترحم وی است.  دیو نیاز: ویژگی برجسته این-2ناخرسندی است. 

دیو -3دیو سخن چینی -6دیو ناسپاسی -1دیوکین: این دیو دل مردمان را به غم و اندوه دچار می سازد. -1

 دیو خشم  -4خواب 

 بهره گیری از رنگ های جذاب برای جلب توجه کودکان

ن عنصری مهم و حیاتی است و تاثیری که از استفاده صحیح از روانشناسی رنگ ها برای جلب توجه کودکا

در »  .خود بر جای می گذارد در همه جای دنیا قابل درک و فهم است چراکه رنگ یک زبان جهانی است

پیش  .تمامی اشکال و ارتباطات غیر کالمی رنگ یکی از سریع ترین روش های انتقال پیام ها و معانی است

شیوه های تجربی متنوع تری در برقراری ،  از آنکه بشر امروز ارزش های زیبایی شناسی رنگ را بداند

همواره راه نجات انسان ها بستگی به توانابی شناخت او از اشیا و یا  .ارتباطات با استفاده از رنگ وجود داشت

جدا ناشدنی در مسیر شناخت آدمی بوده این پیام ها موردی  .پیام های هشدار دهنده این اشیا بوده است

در میان انواع پیام  .مواد معدنی و سایر اشیا رنگی به او می رسیده است،  گیاهان،  است که از سوی حیوانات

 (11:  1999،  آیزمن« ) .ها رنگ به شدت با تمام احساسات آدمی در ارتباط است

 دو جذابیت باعث تواند می رنگ کنار ویردرتص گیری کار به امروزی فضاهای شدن یکنواخت دلیل به 

 قرمز رنگ. هستند کودکی هنگام در ها رنگ ترین پرتوجه قرمز و آبی. »شود کودک برای محیط چندان

 رنگ به ها بچه چرا که است این بیانگر نکته این که کند می مغز اعصاب داخلی ارتباطات به ای ویژه کمک

 می نیز گرفته قرار توجه مورد کمتر و جدید های رنگ از ( استفاده6)تصویر(13 ،1999 آیزمن،.«)دارند توجه

 توسط را چشم متالیک، صدفی، کمانی، رنگین روغنی های رنگ بخصوص. » شود توجه جلب به منجر تواند

 (21 ،1999 آیزمن،.«)کند می جذب رنگارنگ اثرات
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از رنگ های به اصطالح بازیگوش استفاده کرد چراکه بچه ها عاشق هم چنین در طراحی های مورد نظر باید 

این رنگ ها ترکیبی از رنگ های گرم سرزنده و رنگ های سرد از تمام خانواده های »  .این رنگ ها هستند

« .فراوانی و فراتر از همه این ها شادی مطلق است،  فعالیت،  سرزندگی بیش از حد آنها بیانگر حرکت،  رنگی

 (91:  1991من، )آیز

به  .در صورت استفاده صحیح و بجا با توجه به کارایی و مفهومشان این رنگ ها برای کودکان مناسبند» 

،  شاه بختی« )  .کارگیری آنها در آثار کودکان موجب جلب توجه و برقراری ارتباط موثر با آنان خواهد شد

 (69: 1991آذر

همانطور که گفته شد استفاده از عناصر زیبا و ساده و رنگ های برای برقراری ارتباطی مطلوب با کودک 

 .انرژیک و پر جنب و جوش یکی از نکات مهم برای جلب کودک به موضوع مورد نظر ما است

 نتیجه گیری

مناسب ترین زمان برای آموزش فرهنگ زیست محیطی سن کودکی است. تربیت نسلی که دارای فهم 

نسبت به شناخت وحفظ محیط زیست را دارا باشد کار خطیری است که  محیط زیستی و انگیزه و عالقه

 وظیفه همه از جمله هنرمند گرافیست را در این راه سنگین تر و حساس تر میکند.

کودکان بایستی از زمان طفولیت با جایگاه و نقش محیط زیست و طبیعت آشنا شوند و این مهم در فرزندان 

ی کودکان کم سن و سال با فرهنگ محیط زیست در بزرگسالی آنان اثرات جامعه نهادینه شود چراکه آشنای

هوش و یادگیری کودکان برای دریافت مسائل مختلف از جمله چگونگی  .شگرفی را در پی خواهد داشت

برخورد با محیط زیست نقشی اساسی دارد واین خود عاملی برای برخورد صحیح با محیط زیست در آینده 

ی دانیم یکی از دغدغه های مردم جهان علی الخصوص مردم کشورمان چگونگی برخور امروزه م .می شود

بی شک هر جامعه همانند درختی تنومند حیات خود را از ریشه  .مناسب در جهت حفظ محیط زیست است

 (6)تصویر



 21                                               یآموزش کودکان دبستان یبرا یطیمح کیگراف کردیبارو یرسازیتصو

 

 

های فرهنگی خود می گیرد و استحکام این درخت منوط به پرورش ریشه ها ست و همانا این ریشه ها در 

 .وزش و در مقاطع سنین کودکی قرار داردزمین آم

سنینی که هر گونه آموزش می تواند زمینه ساز فرهنگ مربوطه و مورد هدف باشد از بستر هایی که این 

زمینه را فراهم می آورد استفاده از گرافیک محیطی در فضاهای کودکانه است. این فضاها و بستر ها عبارتند 

و فضاهای آموزشی کودکان و ،  پارک کودک،  از قبیل سرویس مدارساز: محیط های حمل و نقل کودکان 

 .مدارس

در این پژوهش تالش شده از گرافیک محیطی با بکار گیری تصویرسازی هدفمند و دانش هایی مانند 

و روانشناسی محیط گام های بسیار مهم و اساسی در جهت نهادینه ،  روانشناسی رنگ،  روانشناسی یادگیری

این دانش ها با فرهنگ  به نظر می رسد ادغام .حفظ و پاسداشت محیط زیست استفاده شود سازی فرهنگ

غنی ایرانی و اسطوره های آن شیوه هایی آشنا و باور پذیر به دور از استفاده از الگوهای غربی در جهت بستر 

 .سازی فرهنگ پاسداشت محیط زیست است
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Illustration under title environmental graphics for training primary 

school children 

(Training how children behave with the environment) 
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Abstract 

The need for environmental education for children from the early childhood, especially 

the early years of primary school is requirements of today's world. The necessity of this 

important in the form of illustration that is the most important non-verbal signs. As one 

of the ways of simple and effective training and information in children's special 

environments. The purpose of this research is to identify the most attractive and suitable 

places for performing visualization of teaching environmental behavior and protect and 

preserving it to preschoolers. The hypotheses of this research is that using documentary 

resources and objective observations, using environmental graphics where children 

coming and going can train indirectly environmental patterns and publ ic awareness 

raising the culture environmental protection. 
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  هاپارک در مسیریابی هایسیستم طراحی استاندارد واکاوی

 (تهران هایپارک موردی مطالعه)

 1کیوان آقاحسنی مهابادی

 چکیده

 کالبد و پیکره در اساسی نقش و هستند پویا نهادهایی و شهری عناصر و اجزاء ترینمهم از یکی هاپارک

 آینده حیات و پایدار توسعه در جدی اختالالت تواندمی هاآن نبود و دارند شهرنشینی زندگی و شهری

دالیل بسیاری )نظیر آلودگی هوا، تراکم جمعیت، معضالت شهر تهران بهویژه در کالنآورد. به وجودبه شهرها

های مناسب مناطق هایی با ابعاد و ویژگیروانی(، وجود پارکها اجتماعی و حمل و نقل، و افزایش آسیب

های بزرگ رو در سالیان اخیر شاهد ایجاد و یا گسترش پارکمختلف، اهمیت و ضرورت زیادی دارد. از این

-ها، بهکنندگان آنهای مسیریابی برای استفادهها، چالشدر شهر تهران هستیم. باتوجه به وسعت این پارک

 بر تکیه با مقصد به رسیدن برای افراد که است فرایندی شود. مسیریابیمسئله مطرح میعنوان یک 

یکی از اقدامات موثر  .شود می گرفته کاربه ناآشنا مکانی در موجود های نشانه کارگیریبه و فردی های مهارت

این اساس در این های مسیریابی است. برها، طراحی سیستمبرای حل مسائل مربوط به مسیریابی در پارک

های شهر تهران پرداخته شده است. پارک در مسیریابی هایسیستم طراحی پژوهش به واکاوی استاندارد

 2ها )تعداد پارک محل در( مرد 08 و زن 08) کاربر نفر 08 از اول ی مرحله در پژوهشی، هدف تحقق برای

 58 تعداد از رفتارنگاری تکنیک کارگیریبه با دوم ی مرحله در و شد، مصاحبه عنوان نمونه موردی(پارک به

 دیگران از کردن وجوپرس( 1: که داد نشان هاتحلیل نتیجه. شد استفاده( مرد 18 و زن 18) پارک کاربر نفر

 ارائه در تداوم عدم کافی، اطالعات نبود( 5 است؛ هاپارک کنونی وضعیت در مسیریابی کارآمد ابزار تنها

 در کاربر ذهنی و جسمی توانمندی به توجه عدم و محیط در بصری موانع عالئم، نادرست جانمایی اطالعات،

 همین بر. هستند هاپارک تابلوهای و عالئم ناکارآمدی اصلی دالیل مسیریابی، اطالعات از استفاده و رویت

 ابزارهای تلفیق و کارگیریبه محیطی، بصری عناصر و هویت انعکاس: طراحی اصلی معیارهای اساس،

 عالئم اطالعات حجم و ابعاد نصب، محل به توجه و فراگیر معیارهای داشتن نظر در با مسیریابی مختلف

 هایپارک در مسیریابی سیستم این استقرار با. شدند داده توسعه هاییکانسپت معیارها این  پایه بر و تدوین

 و شده کاربران مسیریابی زمان در جویی صرفه باعث هاهای مسیریابی در پارکچالش کاهش ضمن تهران

 امکانات از برابر شکلی به ذهنی و جسمی مختلف های توانمندی با افراد تا شود می فراهم فضایی همچنین

 .شوند مطلع هاپارک

 کلمات کلیدی

 های مسیریابی، استاندارد طراحی. پارک، شهر تهران، سیستم 

                                                           
 دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران مدرس رشته گرافیک 1



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                52

 مقدمه

های طراحی گرافیک محیطی هستند و بسیاری از مدیران ترین بخشهای مسیریابی از مهمسیستم

های تفریحی، تجاری و غیره خود کار و غیره از این امکان در طراحی مراکز و مکانوشهری، فعاالن کسب

 2المللی که هردگ والتر بدان اشاره داشته به  بندی بین اساس تقسیم برند. گرافیک محیطی بربهره می

. ۳های ترافیکی؛  نشانه میعال .5ها؛  کتوگرامیپ .1باشد:  می بیترت نیا بهاست که این موارد  دهش میتقسقسمت 

های  . طرح2ها؛  و فروشگاه ها ساختمان. طراحی گرافیکی حروف بر روی 0های هدایت بصری؛  سیستم

 (. 10: 1۳00)نورونی،  ونقل حمل. گرافیک بدنه وسایل 2گرافیکی با ابعاد بزرگ؛ 

 هایپارک موردی مطالعه) هاپارک در مسیریابی هایسیستم طراحی استاندارد این پژوهش به واکاویدر 

 (تهران

در  موردنظرهای  کنند برای دسترسی به موقعیتها استفاده میشود. شهروندانی که از پارکپرداخته می

ی یافتن شهروندان آگاهلزوم بنابراین ؛ هایشان باید در مسیر مناسب و صحیح هدایت شوند خواسته نیتأم

رسانی و نحوه انتقال را  ها، اهمیت اطالعشده در سطح پارک های مشخص و تعیین برای دستیابی به مکان

های بسیاری  ی مختلف یک پارک بزرگ با تراکم و پیچیدگیها مکانبسیار ضروری خواهد نمود. امروزه 

ها با چگونگی امکان دستیابی و هدایت در  ه موقعیتبرداری و دستیابی ب که امکان بهره اند افتهی توسعه

-ی دیداریِ سیستمها جنبهمحیطی،  کیگرافبه طور کلی  ای پیوسته دارد. مسیرهای درست و مشخص رابطه

دهی حسی و تجربی از مکان ای از اطالعات به جهت شکلگیری از طراحیِ مجموعههای مسیریابی را با بهره

چون عالئم مسیریابی، آموزش و از همه مهمتر سرگرمی سیستم برای آگاه کردن هم آورد. از اینرا فراهم می

 گیرد. قرار می هامانند مراکز تفریحی و پارک

ی موردی انتخاب شدند. این در این پژوهش، پنج پارک بزرگ و معروف شهر تهران، به عنوان نمونه

ی دقیق و است. هر چند تمرکز بر مطالعه پنج پارک شامل، پارک شهر، الله، ملت، ساعی و آب و آتش

ها های تعریف شده، کلیات مربوط به پارکهای مختلف پارک نیست، یلکه بر اساس شاخصهموردی بخش

های باشد که سیستمای که این پژوهش در پی آن است، این مورد میترین مسئلهشود. مهمعنوان می

چنین پرداختن به این سوال که هایی هستند؟ همویژگی های مورد مطالعه دارای چهمسیریابی در پارک

 های مورد مطالعه چیست؟ های مسیریابی در طراحی گرافیک پارکهای سیستمقابلیت

 اهداف پژوهش

 های تهرانهای مسیریابی در پارکهای سیستمـ بازشناسی قابلیت

 های شهر تهرانهای مسیریابی در طراحی گرافیکی پارکهای سیستمـ رسیدن به ویژگی

 های مورد مطالعههای مسیریابی در پارکـ مطالعه چگونگی استانداردبخشی به سیستم
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 روش پژوهش

تحلیلی( و  -کاربردی(؛ براساس ماهیت و روش، )توصیفی -این تحقیق بر اساس هدف، پژوهشی )نظری

های سیستماسنادی و میدانی( است. جامعه آماری پژوهش مربوط به  -ایها، )کتابخانهروش گردآوری داده

آب و آتش  ،یملت، ساعشهر،  یها پارکهای آماری شامل های شهر تهران است و نمونهپارک هدایت بصری

چنین رفتارنگاری های صورت گرفته شده با مردم در پارک، و هموگوچنین بر اساس گفتباشد. هممی و الله

بندی خود را در قالب چهار شاخصه به نگارش شان، و با توجه به مشاهدات عینی، نگارنده در نهایت جمعاز ای

 آورد.در می

 پیشینه پژوهش

ی طراحی فضای شهری و هایی پرداخت که در حوزهتوان به پژوهشی پژوهش میدر باب پیشینه

-های پژوهشی در ذیل پیشینهگرافیکی و سیستمهای مرتبط با طراحی چنین پژوهشاند. همپارک کار شده

طراحی فضای شهری  پژوهش در (1۳38) فروغ مدنی اصفهانیآیند ی پژوهش حاضر به حساب می

با بیان مبانی و (، ای در سیستم پیچیده شهر با تأکید بر بعد هندسی فراکتال در منظر شهریمداخله)

ک سیستم پیچیده پرداخته، که دارای نظمی پنهان بوده مفاهیم تئوری پیچیدگی به بررسی شهر به عنوان ی

های مختلف های در قسمتگیری آن، موجب اختالالت و نارساییو مداخله عوامل جدید در فرآیند شکل

تأثیر فضای شهری بر الگوهای رفتاری؛ نمونه موردی: رفتار  پژوهش در (1۳38) اسد گشته است. بهنام

رابطه میان فضا و رفتار یا محیط و اجتماع، هم  آورده است که، ،هر تهرانهای منتخب ش فراغتی در بوستان

شناسی و مدیریت( و هم در علوم محیطی )معماری،  شناسی، روان یی شناسی، جامعه در علوم اجتماعی )زیبا

جغرافیا و شهرسازی( به پیدایش الگوهای نظری منجر شده که در مجموع راهنمای مناسبی برای تدوین یک 

بدین معنا که فضای موزون انسان را به رفتار موزون و فضای . ل فضا محور در مدیریت رفتار شهری استمد

های هدایت سیستممقاله  ( در1۳00) ستاره نورونی .کند به رفتار ناموزون هدایت می  ناموزون انسان را

و   های متعدد به ساختماندارد   تابلوها وجود  ی طراحی مشکالت خاصی که در زمینهدارد،  اعتقاد بصری

مربوط  مختلف قرار دارند،  ها در فضاهای روها و یا در مسیر حرکت انبوه ماشین ای که در محل پیاده پیچیده

های بزرگ محیطی تا  عالیم و نشانه  ضرورت یک سیستم طراحی مناسب که در آن طراحی از تمام. شود می

های  پروژه. شد ها را در برداشته باشد، احساس می داخل مکان  گرافیکی  پیرامون عالیم  اطالعات مختصری

ها،  دانشگاه المللی،های بین نیازمندند تا بتوان در فرودگاه  گذاریهای صحیح نشانه سنگین و مهم به سیستم

ها استفاده  آن  های تفریحی از مرکزی و پارک  های فروشگاه گیرند، هایی که دفاتر بزرگ را دربرمی ساختمان

در نویسد ( میکاربرد و زیبایی شناسی)گرافیک محیطی مقاله  ( در1۳02) کریمی ویکتوریاچنین هم نمود.

کردن محیط   زیبا  برای  طراحی محیطی یک محیط باید میان زیبایی و عملکرد ارتباط مناسبی برقرار کرد.
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 شهری،  )محیط باز  ه در فضاهایاهرمی پرقدرت و اثرگذار است ک آگاه نمودن و ارتباط برقرار کردن، بصری،

  مراکز تفریحی و پارک و باغ وحش، ها، مترو،فروشگاه ها،)هتل و در فضاهای بسته معابر و...( ها،خیابان

 .شود ها و بیان متفاوتی مطرح می با روش های مختلف و...(ساختمان  فرودگاه، ها،نمایشگاه ورزشی،  هایسالن

و تاثیر متقابل انسان و محیط نیز مد نظر قرار   جامعه محیط،  اسینروانش  ج بایدبرای رسیدن به بهترین نتای

ای نوین در گرافیک محیطی پارک ایده) پارک مفهومیمقاله  ( در1۳31و اعظم منزه ) مهرنگار منصور بگیرد.

 پارک کودک،طراحی  های توجه به رعایت ویژگی پارک،  محیطی  از اهداف مهم گرافیک اند که( آوردهکودک

ارائه بهتر و کاربری هنرمندانه  های تکراری(، کودک از بازی های بصری کارآمد و به روزتر)خستگی ارائه شیوه

نقش  و اثرگذار است.  مفرح محیطی  و در نهایت )فضای دربردارنده و نوع وسایل بازی و آموزشی( از محیط

تشویق و تهییج کودک به بازی و در نتیجه  یط،زیباسازی مح رسانی وسایل بازی، طراح گرافیک در اطالع

این مسیر توجه به ابعاد  تر است و در رنگ  پر  و آرامش برای او به نسبت اعاضی دیگر تیم شهری ایجاد امنیت

  خالقانه در طراحی و اجرا از نکات مهم است.

 های هدایت بصریچیستی سیستم

فراتر از رویکردهای حل مسأله تا طراحی تغییر یابی موفق رویکردی است که ی راهها تجربهایجاد 

یی است که ها یژگیو، بلکه در آن استی کاربردی ها جنبهدر  تنها نه. ارزیابی کیفیت طراحی کند یم

ی هدایت بصری موفق باید بر پایه سطوح مختلفی از ها تجربه. دهند یماحساسات مثبت را نیز پرورش 

به ویژگی های فیزیکی یا شناختی از مردم، بلکه  تنها نهنیازهای کاربر خلق شود. این رویکردی است که 

ی اجتماعی زندگ و. محیط شهری ردیگ یمرا نیز در نظر  ها آن، سطح احساسی تر قیعمهمچنین در سطحی 

گیرد که ساختار فیزیکی محیط در سطوح  از روابط و تعامالت را در برمیای پیچیده و گسترده  مجموعه

ریزی شهری، طراحی سایت، طراحی نما و جزئیات عناصر شهری ممکن است  مختلف طراحی، شامل برنامه

ها  به نحوی در نظر گرفته شود که زمینه ارتباطات اجتماعی را فراهم کند. با بیان اینکه انسان نسبت به پیام

دهد، زبان تصویری نمادین با توجه به تنوع فرهنگ و  ها را نشان می طالعات تصویری بیشترین واکنشو ا

ی را بر جای توجه قابلو   های مختلف و حجم انبوهی از اطالعات و مفاهیم، بازتاب گسترده ملل و زبان

و گویا انسان را در  ادراک قابلگذارد و عملکرد اطالع رسانی با سرعت و سهولت بیشتر با عناصری  می

(. لینچ در تعریف 02: 1۳35کند )رشوند و حمیدی،  تجربیات خود با جامعه و محیط اطرافش سهیم می

ی راهنماهای مسیر محیط ده سازمانهای مسیریابی آورده است که مسیریابی استفاده همگون و سیستم

ران، طراحان داخلی، طراحان خارجی است. روانشناسان علوم رفتاری و شناختی، طراحان شهری، معما

 اند شدهیابی درگیر ی راها رشتهصنعتی و طراحان گرافیک محیطی و امروزه طراحان تعاملی در مطالعات چند 

(Lynch: 1960.) است که  کرده اشارهی ا نشانهی ها ستمیسیابی مؤثر و راه چنین در کتابش با عنوانمیلر هم
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مسیریابی فرایند حل مسأله ای است که تحت تأثیر سه عامل است: عوامل مردمی، عوامل محیطی و عوامل 

داد.  صیرا تشخی طراحی از محیط و اطالعات ساز کپارچهمیلر اهمیت درک مردم و ی اگرچهاطالعاتی. 

 ها پارکو  ها موزه، ها مارستانیب رینظدر فضاهای عمومی  ژهیو بهاز عوامل مهم است،  گریدخدمات نیز یکی 

 (.182-182: 1۳30)وانگ، 

دچار   شهری  های سیستم  در زیر  تعادل  وسیعی از شهرها به سبب عدم  بخش امروزه،  رسد به نظر می

رسد برخی از  ای است که به نظر می گونه این ضعف عملکرد به اند. نامطلوب شده  ناکارآمدی و عملکرد

کاهش رابطه  اند. هویتی بی  و دچار  داده  دست  گاه جمعی از به عنوان سکونت را  خود  های شهری هویت بافت

یابی و فرآیند  های شهری امروزی که حس جهت شهر و ساکنان آن در بسیاری از بافت  بین  ادراکی-شناختی

 (.30: 1۳02، . )انصاریاست  مدعا  این  گواه است،  در شهروندان را با مشکل مواجه ساخته  محیط  هویت  احراز

رسان است که  دهنده و اطالع ها و دیگر عناصر گرافیکی آموزش اکنون شهرهای جهان مملو از عالئم، نشانه هم

مدیران و مجریان برای به اجرا درآوردن قوانین و مقررات و ابزار توسعه   دهنده عامل ایجاد نظم و یاری

تجارت و گردشگری با یکدیگر در رقابت هستند و شود. شهرهای مهم جهان در زمینه  اقتصادی محسوب می

کنندگان  تر برای راهنمایی و جلب توجه بازدید و گویا  تر جذاب  های ها و نشانه پیوسته در حال یافتن روش

شوند که به دالیل مشابه،  ها و مراکز بسیاری در دنیا ساخته می هستند. در عین حال همه ساله ساختمان

توانند در کنار  طراحان گرافیک محیطی می.  کنند تری را ارائه می و خالقانه تر گرافیک محیطی جدید

های شهری در ساماندهی  کار طراحی و ساخت و ساز محیط اندر معماران، شهرسازان و دیگر عوامل دست

ق مناط  از  مشاغل  امروزه گسترش(. 28: 1۳03. )اسداللهی،  نمایند  ، فعالیت صحیح عناصر گرافیکی محیطی

هاى گرافیک  ى شهرهاست. طرح سوى حومه  به  ى کشاورزى مرکزى و مناطق عمده  شهرهاى  شهرى در

  هاى عطفى براى کسب سرمایه  و نقطه  کمک به تجدید حیات  اى جالب براى توانند مبارزه محیطى مى

هاى به سوى شاه راهترافیک شهرى   براى هدایت  ممکن است  ها طرح  این ، شهرها باشند  ى حومه  مشخص در

  ى برنامه  تاریخى و یا طرح یک  اى در محله  واقع  اصلى و یا فقط ایجاد رنگ و نقشى تازه براى عمارتى

 (. 13: 1۳00. )نورونی، شهرى باشند   محیطى  گرافیک  ى گسترده

 های هدایت بصریهای سیستمقابلیت

نظم و دقت و  سرعت، هدایت، رسانی، ر اطالعتواند د مناسب و استاندارد می های هدایت بصریسیستم

به همراه آثار روانی و  وری از زمان، بهره  در  به همراه آثار روانی و زیبائی وری از زمان، بهره  در  نتیجه  در

ها و  تابلوهای جاده  که  همانطور باشد.  شناسانه و بهبود رفتار و افکار جامعه نقش قابل توجهی داشتهزیبایی

   ه راه حلئجهت ارا(. 11: 1۳02)کریمی،  از اتالف وقت است  ها باعث انتخاب مسیر صحیح و جلوگیریاتوبان

 آمد، وت هاى اصلى شهرهاى پر رف تفریحى و پارک  هاى و برطرف نمودن مشکالت مربوط به مکان  مناسب
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گیرا و جذاب در تکمیل  عالیم گرافیکى  هاى گسترش ملزم به سازماندهى برنامه  گرافیک محیطى  هنرمندان

هاى مناسب  کوچک با استفاده از عالیم و نشانه  گذارى سرمایه  در یک باشند. شهرى مى   هاى سایر فعالیت

گرافیکى جالب   هاى به کارگیرى عالیم و نشانه و سود زیادى را ایجاد کرد.  توان بازگشت سرمایه تصویرى مى

ها  قرار دادن عالیم و نشانه گر سازد. طریقى جلوه  پایین را به  حتواند حتى مناطق یکنواخت و سط و مهیج مى

  اى صمیمانه چهره ناظران،  به گویی آمددهنده و یا خوش ورودى شهر و استفاده از عالیم اخطار  ى در دروازه

احتمالى   رانندگان را از خطاهاى دهد. عالیم راهنمایى مربوط به وسایل نقلیه، ه مىئاز شهر ارا  و دوستانه

  افراد  شوند مراکز عمده و اصلى شهرها را براى ها نصب مى نماید و عالیم راهنمایى که در خیابان حفظ مى

ى عالیق تاریخى  مطالب دیدنى و یا نکاتى درباره  توانند به هاى گرافیکى مى عالیم و نشانه سازند. گر مى جلوه

هاى ساختمانى  پیرامون طرح  حتى به سواالتى ،هاى مشخص شهرى اشاره کنند و محدوده  مردم و مناطق

خدمات  کارگیری صحیح عناصر گرافیک محیطی در ارتقا کارکرد  به(. 13: 1۳00. )نورونی،  پاسخ دهند

عوامل با افراد جامعه در سطوح مختلف اجتماعی  مجموعه این گذارد. شهری تاثیرات وسیعی را بر جای می

ادراکی مشترک و ، و به جهت بیان صریح و ساده آن  کند ارتباط برقرار میغیرمستقیم  به طور مستقیم و

آورد که در نتیجه هدایت و دسترسی به موقعیت و مکان مورد نظر با سهولت و سادگی  هماهنگ به دست می

 (.23: 1۳31)رشوند،  شود سردرگمی و اتالف زمان جلوگیری می  گرفته و از انجام

حضور آنها در شهر تأثیر زیادی بر ادراک و   و آیند بصری به حساب می  نظام  زا  ترین عنصر مهم  مسیرها

 گذرها،  در  حرکت  شناخت و ادراک ناظر از طریق  فرآیند  همچنین سهم مهمی از خوانایی شهروندان دارد.

شان، کار طراحان مسیریاب، بسته به مقیاس عملکرد(. 33: 1۳02)انصاری،  گیرد ها صورت می و شریان  معابر

معموالً عضو یک شرکت مشاوره متوسط و یا بزرگ  ها آن. کنند یمی متفاوت تنظیم ها وهیشخود را به 

. برخی طراحان در دهد یمهستند که در آن کار خالق، بیشترین انرژی نیروی کار را به خود اختصاص 

 ها تیمسئولهمه در و  است یجار« طبق اخالص»روحیه  ها آنکه در  کنند یمی کوچکی کار ها شرکت

ی طراحی گرافیک محیطی وجود دارند که تقریباً ها بخشی معماری، ها شرکت. در برخی شوند یمسهیم 

و برای شرکت مادر و یا کارفرمایان خارجی مانند یک مرکز  کنند یمقرارداد مستقل عمل  طرف کمانند ی

 (.21: 1۳30)گیبسون،  کنند یمی عالئم طراحی ها ستمیسانتفاعی جدا 

 های بصری، اهمیت و لزوم طراحی گرافیک محیطیویژگی

بخش پیرامون همراه باشد. معلوم شده که  مسیریابی باید با لذت بردن از محیط فرح  عملکرد سیستم

و تنها  یابند ی دید نامناسب نمیدر زاویه شده نصبی  تر به مقصد را به خاطر تابلوها بسیاری از افراد راه کوتاه

ی بهتر مسیریابی در بین دو مکان، بنابراین خلق تجربه؛ توانند راه بهتر را پیدا کنندشماری می  افراد انگشت

رسان مبتنی باشد تا به کاربران اطمینان خاطر دهد که در هر زمان مسیر  باید بر ارائه مناسب عالئم اطالع
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ی انواع گرافیک موضوعات مهمی هستند که بر همهی و خوانایی، ریپذ تیرؤاند.  درست را انتخاب کرده

و خوانا  شده یطراحتوان نشانه/ تابلویی خوب  . با استفاده از رنگ و تایپ و پیام مناسب میاثرگذارندمحیطی 

های  ها، تابلوها و شکل های ثابت تایپ، رنگ، نشانهباید از گونه رسان می های مسیریابی و اطالعآفرید. نظام

باید مناسبِ افرادی  ئم می   استفاده کنند. مکان فیزیکی ثابت، شکل نصب و درخشندگی و وضوح عالاستاندارد 

ى عمده در  دو مشخصه(. 122و  122: 1۳35برند نیز باشد )نیرون،  می که از نابینایی و یا نقص بینایی رنج 

باشد دوم   آسان و راحت  شناسایى  که طرح باید براى  اول آن وجود دارد،  یابى هاى راه ى طراحى سیستم زمینه

که یک طرح گرافیک محیطى به آسانى در قسمتى از شهر قابل   این  ، براى باشدخوانا که طرح باید  آن

  هاى راه. هاى اطراف و سایر عالیم نصب شده مجزا و مستقل ساخت آن را از زمینه  باید تشخیص باشد،

گرافیکى را در یک حالت ثابت یعنى با   دارد یکى این که عالیم هدف وجود  این  یابى به براى دست  مختلفى

نظر شکلى خاص و برجسته  که باید طرح مورد دوم آن هاى مشخص و همیشگى در مکان قرار دهند، فاصله

ها در محلى مناسب و جدا از سایر عالیم در  نصب طرح شده مجزا شود.  هاى نصب باشد تا از سایر طرح  داشته

 (.10: 1۳00)نورونی،  نیست  شلوغ و پرجمعیت کار آسانىیک خیابان 

دارد و ما عمالً با انواع گوناگونی از  سروکاررسان با مواد و مصالح متفاوتی  طراحی مسیریابی و اطالع

نشانگان راهنما در پیرامون خویش مواجهیم. در طراحی نشانه راهنما غالباً از فلزات برای ساخت تابلوها 

های بارز  از ویژگی خاصد. چگالی و قابلیت کششی و رسانایی باال و کشایندی و درخشندگی شو استفاده می

 مورداستفادهتوانند در اشکال نازک و کم ضخامت  و به همین خاطر می اند مستحکمفلزات است. فلزات بسیار 

باید  . این مواد میقرار گیرند. مواد به کار رفته بر رؤیت پذیری و خوانایی نشانگان تأثیر مستقیم دارند

ها و نشانگان  مواد اندکی در ساختن تابلو ها سالها را تضمین نمایند.  ی به کار روند تا تباین رنگدرست به

اما امروزه مواد بسیار متنوعی در ؛ شده بود در همه جای جهان شناخته ها نیارفت و البته  راهنما به کار می

سی در کنار عنوانِ نظرگیرِ تابلو در بهبود کیفیت مواد به کار های ح است. توجه به دیگر تجربه درس ترس

 (.108-123: 1۳35کند )نیرون،  رفته کمک شایانی می

رابطه با زاویه دید مناسب ناظر و مسیر تردد  در  بایستی  صحیح  های محیطی و انتخاب موقعیت استقرار طرح

)رشوند،  ایستد می شود یا در جایی که ارد میمکانی دیگر و  که مخاطب خارج و به جایی او صورت پذیرد.

 و ملزوم در آثار هنری رهنمون و رنگ به صورت الزم )شکل( فرم اثرگذار بصری شامل  دو عنصر(. 2۳: 1۳31

 مهم است. شان از نکات نشینی ها و هم رنگ ویژه به روابط روانی  نیز توجه مفهومی یها گردد و در پارک می

های  رنگ آمده، آلمان به عمل «آلسن» در شهر انستیتوی روانشناسی رنگ  طرف  از که  به موجب تحقیقاتی

سیاه  ای، قهوه خاکستری، های باشند و رنگ و اطفال می های مورد نظر کودکان رنگ و آبی، زرد نارنجی، قرمز،
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 است  دهدرصد کودکان انتخاب گردی2سبز هم فقط از طرف  ها نبوده و رنگنآ  مطلوب  گاه  هیچ، و سفید

 (.22: 1۳31)مهرنگار و منزه، 

 های گسترده آفریننده در جوامع پیش از صنعت،هنرمندان محیطی معاصر معتقد بودند که فعالیت

ای مؤثر عمل گونههای زندگی مدرن بهتواند در میان بسیاری از جنبهاست و می ییجا هنوز الگوی هنری به

انواع تازه فضاها برای دربرداشتن و »  گسترش دهد. کند،جهان ایفا میاز این راه نقشی را که هنر در  و کند

العاده جهان و الزم بود تا بتواند به طریقی تازه، سازمان و راز فوق یزندگ بیان این دیدگاه وسعت یافته هنر و

-ان میاین کار بازگشت به طبیعت را نش پیش از هر چیز، تأثیرگذاری ما را بر جهان تجربه کند. چگونگی

از محیط و آگاهی نسبت  افتهی بلکه دیدگاهی گسترش ل شده قرن گذشته،آروستایی و ایده تطبیعنه  دهد،

عنوان کیمیاگرانی  این هنرمندان به و زیستی در حیات ما دارند. فرهنگی روانی، به نقشی که قوای اقتصادی،

ساختارهایی که  کنند،ای جادویی بدل میکنند که عناصر عادی را به رویدادها و ساختارهعمل می یامروز

-ها و اهداف گرافیک محیطی می از ضرورت(. ۳01 -۳20: 1۳01 ،تجویدی)«  گرداندهای ما را تازه میروان

ی محیطی دلپذیر و  های بصری برای ارائهایجاد نظم در محیط؛ ایجاد جاذبه»توان به این موارد اشاره کرد: 

های اجتماعی، بومی و فرهنگی؛ برقراری روابط ی ارزش آوردن محیطی مناسب بر پایه به وجودزیبا؛ 

اجتماعی مناسب بین افراد در یک محیط؛ باال بردن حساسیت مردم نسبت به محیط؛ ایمنی و آرامش دادن 

گرافیک  (.11: 1۳02)کریمی، « ؛ اطالع رسانی مناسب ها مکانهای سریع دسترسی به  به افراد؛ برقراری راه

ی انسان را با محیط شود که استفاده از محیط را تسهیل کرده و رابطه یی میکارها راهدیزاین محیطی شامل 

( 1»توان گفت که گرافیک دیزاین محیطی دارای کارکردهای زیر است:  خالصه می طور بهدهد.  شکل می

( 0شده؛  اطالعات در محیط ساخته تبادل  (۳( تسهیل در استفاده از محیط؛ 5ارتقا فهم کاربر از محیط؛ 

( ایجاد شخصیت و 2ی آن؛ گیری ایده ارتقا تصویر محیطی مکان و شکل  (2ایجاد حس امنیت در مکان؛ 

 (.11: 1۳30)صالحی، « هویت یگانه و متمایز محیط

 تحلیل و بررسی

ی های تعریف شدههای مورد مطالعه بر اساس شاخصههای هدایت بصری در پارکدر ادامه به بررسی سیستم

 نگارنده پرداخته خواهد شد:

 های مورد مطالعههای مورد بررسی در پارکشاخصه

 های هدایتیهماهنگی سیستم

ی تابلوی راهنما های مورد مطالعه دارای تنوع در طراحی و ارائهعالئم و عناصر هدایت بصری در پارک

طوری که با ارائه متفاوتی از تابلوهای اطالع رسانی  هستند و این نشان از عدم یکپارچگی در طراحی دارد. به

ها استفاده شده اند ها و ساختارها در طراحی این سیستمها، فرمها، از انواع شکلمواجه هستیم. در این پارک
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توان چنین میکه این مورد از زیبایی طرح یکپارچه ی سیستم هدایت بصری کاسته است. به این مورد هم

ها قابل مشاهده است. برای مثال وت، و اشکال نامرتبط بهم را اضافه کرد که در تک تک پارکهای متفارنگ

های ساده و در پارک الله، استفاده از بستر ساده و بدون هیچ خالقیتی، رنگ سبز زمینه، استفاده از فونت

دهد. را نشان می های عناصر راهنمای بصری هستند که عدم موفقیت طراح در طراحی آنانسفید از ویژگی

مندی از ساختار و مواد مورد استفاده در تابلوهای راهنما نیز مشاهده سردرگمی و عدم هماهنگی در بهره

 گردید. 

هاست. های هدایت بصری در برخی از این پارکچه مشاهده گردید، شباهت بسیار زیاد سیستمدر واقع آن

ها، مسیرها ب باعث شده که هماهنگی با توجه به ورودیمحل قرارگیری بدون درنظر گرفتن زاویه دید مخاط

توان بیان داشت که بدون در نظر گرفتنِ موقعیت جغرافیایی، در واقع میو نیازهای مخاطبین صورت نپذیرد. 

اند. همین های هدایت بصری طراحی شدهها و نیازهای هر محیط، سیستمها، الزمهشرایط و وسعت پارک

 ها نیز مشاهده کرد. طراحی و استفاده از سایر عناصر پارک توان درمورد را می

 رسانیهای پیاممندی از قابلیتبهره

ی بسیارکم از عالئم تصویری و های مورد مطالعه، مواردی از قبیل استفادهکها در پاردر بررسی انواع پیام

ها مشاهده گردید. باید این اصل در چنین طراحی نامناسب پیکتوگرامهای نوشتاری و همتاکید بیشتر بر پیام

شناسی، قابلیت ارتباط با رسانی یک عنصر بصری، از نظر زیباییی پیامنظر گرفته شود که عالوه بر جنبه

چنان که بیان شد همشود. های مورد مطالعه به ندرت دیده میمخاطب را داشته باشد؛ موردی که در پارک

های نوشتاری است، اما در برخی موارد این مورد با توجه به عالئم و مهدایت شهروندان با استفاده از پیا

-اند بیشتر تأثیرگذارتر است و سبب سرعت انتقال و تأثیرگذاری پیام میدار تعبیه شدههایی که جهتنشانه

ای بتواند نوشته را بخواند و به سمت مسیر مورد نظر خود حرکت گردد. به نوعی که مخاطب از هر فاصله

های معمولی و بدترین حالت ممکن، سبب دشواری در انتقال پیام ها با فونتاز طرفی دیگر اتفاقا نوشتهند. ک

 شوند.نیز می

ها، مانند پارک ساعی دیده شد که عدم طراحی عناصر تصویری و نوشتاری مختصِ پارک، در برخی پارک

سریع پیام بهره نبرد. در واقع طراحی گونه ویژگی جهت رساندن سبب گردیده است تا این پارک از هیچ

های نوشتاری است. به طوری که طراح با ی پیامها بر پایهرسانی در پارکسیستم هدایت بصری و پیام

ها در تالش بوده است که هدف اطالع رسانی خود را دهی به آنهای مختلف پارک و با جهتنوشتن موقعیت

 ترین شکل ممکن برساند.در ساده
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 هاگی بصری پارکآلود

های طراحی یک سیستم ها به دلیل عدم توجه به ویژگیدر بررسی نگارنده مشاهده گردید که در پارک

اند که آلودگی هایی اجرا شدههای بصری مناسب، در مواردی، طرحمندی از قابلیتمسیریابی مناسب با بهره

هایی وجود دارد که از آلودگی رک ساعی، طرحها نظیر پادهند، هر چند در برخی پارکبصری را افزایش می

-ای که میکنند، هرچند خود این طرح ها در مواقعی و با توجه به نوع نوشتار، زیباییبصری جلوگیری می

 دهند. توانستند ایجاد کنند را از دست می

ب ساز شناسی محیط، سبشماری، نوع طراحی، عدم نصب مناسب، و دقت نکردن به زیباییدر موارد بی

های مورد مطالعه مشاهده شد که تابلوهای های پارکآلودگی بصری گردیده است. در برخی از بخش

-اند؛ و گاهی اوقات با قرارگیری عناصر دیگر در مسیر آنمسیریاب در کنار هم و به بدترین شکل نصب شده

زیاد و همچنین کمبود و یا  ها، به علت وسعتکنند. هر چند در برخی پارکها، آلودگی بصری را تشدید می

چنین در های هدایت بصری، به صورت کلی با آلودگی کمی مواجه هستیم. همبه عبارتی دیگر ضعف سیستم

برخی موارد استفاده از رنگ نامناسب برای عنصر راهنما، رنگ و نوع فونت و غیره، به جای آن که به زیبایی 

توان بیان داشت که میزان با بیان این توضیحات، می کند، سبب آلودگی بصری شده است.محیط کمک می

 شود.هایی که تابلوهای مسیریاب وجود دارد، بسیار مشاهده میآلودگی بصری در بخش

 هاجایگاه نصب عالئم مسیریاب در پارک

ها محل نامناسب نصب عالئم مشاهده گردید که عالوه بر سردرگمی به صورت کلی در تمامی پارک

طور که در بخش آلودگی بصری های روانی نیز آزاردهنده است. عالوه بر آن، همانجنبه مخاطبین، از

نظمی و قرارگیری نامناسب تابلوها در کنار یکدیگر هستیم. طبق مطالعات و مشاهده گردید، شاهد بی

اهده ریزی در باب نصب دقیق و بجای تابلوها مشبینی قبلی و برنامهمشاهدات عینی نگارنده، هیچ پیش

اند. مواردی چون کج ها و عالئم مسیریابی بر اساس اتفاق و به قولی حسی نصب شدهنگردید و عمالً تابلو

گردد مخاطب دچار تنش و ها، که سبب میهای متفاوت و روبروی هم قرار گرفتن آنشدن تابلو، رنگ

رسانی تابلوها نیز ، نوعِ پیامدر کنارِ نصب نامناسب عالئم مسیریابسردرگمی شود، بسیار مشاهده گردید. 

چندان خوشایند نیست. در برخی موارد مشاهده گردید که تابلو )و پیام آن( در ارتفاعی بسیار پایین قرار 

ها مثل پارک ملت، عالئم شود. هر چند در برخی پارکدارد و عمالً فرد برای خوانش و دریافت پیام دچار می

ها تنها تفاوت برخی از پارک تری دارند.ها شرایط مناسبسایر پارک ها تا حدودی نسبت بهو نوع نصب آن

های مختلف، باعث شده چنین عدم بررسی طی زمانمربوط به نوع نگارش متون بر روی تابلوها است. هم

دارند. در زمانی که ی پارک را زشت نگهاند، به حال خود مانده و چهرهبرخی از تابلوها که دچار آسیب شده
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کند، ی پارک را زشت میبیند، عالوه بر اینکه چهرهکند، یا آسیب میبرای مثال تابلوی راهنمایی سقوط می

 شود که تابلو عمالً کاربرد خود را از دست بدهد.سبب این می

 گیرینتیجه

، مسیریابی، رسانی بخشی از تصویر جامعه شهری با رویکرد اطالع عنوان به طراحی گرافیک محیطی

 واقع شود.و مفید زندگی او مؤثر   فضای  تعامل انسان با چگونگیدر   تواند می سیستم هدایت بصری و غیره

 یادراک انسان از محیط اطراف را برا شناختی، دیدگاهی زیبایی عناصر تصویری در این روش بر اساس

های شهر، الله، پارکی موردی بر روی مطالعه. در پژوهش حاضر بخشد به اهدافش سهولت می یابی دست

 شود:ملت، ساعی و آب و آتش گرفته شده که بر مبنای چهار شاخصه، نتایج کلی بدین شرح تبیین می

های هدایت بصری؛ انواع ی سیستماز عدم یکپارچگی در طراحی و ارائه: های هدایتیهماهنگی سیستم

های متفاوت، مندی از رنگزیبایی محیط؛ بهرهها و کاهش ها و ساختارها در طراحی این سیستمها، فرمشکل

و اشکال نامرتبط؛ عدم هماهنگی در استفاده از متریال تابلوها و عناصر؛ در بیشتر مواقع محل قرارگیری 

بدون در نظر گرفتنِ موقعیت های هدایتی بدون درنظر گرفتن زاویه دید مخاطب؛ طراحی سیستم

 ها و نیازهای محیط.مهها، الزجغرافیایی، شرایط و وسعت پارک

های ی بسیارکم از عالئم تصویری و تاکید بیشتر بر پیاماستفادهرسانی: های پیاممندی از قابلیتبهره

-شناسی؛ عملکرد صرفاً پیامها، عدم قابلیت ارتباط با مخاطب از بعد زیبایینوشتاری؛ طراحی نامناسب المان

عدم طراحی عناصر تصویری و نوشتاری  دار؛هایی که جهتو نشانهحضور عالئم  رسانیِ عناصر؛رسانی و اطالع

 مختصِ پارک؛ 

های طراحی یک سیستم ایجاد آلودگی بصری به دلیل عدم توجه به ویژگیها: آلودگی بصری پارک

شناسی مسیریابی مناسب؛ آلودگی بصری به جهت نوع طراحی، عدم نصب مناسب، و دقت نکردن به زیبایی

آلودگی بصری به دلیل قرارگیری عناصر مسیریاب در کنار یکدیگر و یا در ترکیب نامناسب با محیط؛ تشدید 

 سایر عناصر محیط؛ استفاده از رنگ نامناسب برای عنصر راهنما، رنگ و نوع فونت و غیره.

 های مورد مطالعه؛ عالوه برمحل نامناسب نصب عالئم در پارکها: جایگاه نصب عالئم مسیریاب در پارک

های روانی نیز آزاردهنده است؛ قرارگیری نامناسب تابلوها در کنار یکدیگر؛ کج سردرگمی مخاطبین، از جنبه

ی تابلو یا عنصر ها؛ جایجایی، سقوط، آسیب و غیرههای متفاوت و روبروی هم قرار گرفتن آنشدن تابلو، رنگ

 دهد.از دست میی پارک، کاربرد خود را نیز مسیریاب، عالوه بر زشت کردن چهره
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The Standard Analysis of Routing Systems in Parks (the case study 

is the Tehran’s parks) 
Keivan Aghahasani Mahabadi 

 

 

Abstract 

Parks are the most important part of urban elements and are dynamic institutions. They 

play an important role in urban structure and in urban life. Lack of them can hurt 

sustainable development and future of cities. It is so important to build parks with 

suitable features, especially in Tehran, because of air pollution, population density, 

transportation problems, and increasing social and psychological effects. Thus, we faced 

building great parks in Tehran, in recent years. Due to the extent of these parks, the 

challenge of routing for its users should be considered. Routing is a process that people 

use it in an unknown place, according to their individual skills and available clues. One 

of the most effective actions to solve the routing problems is designing the routing 

systems. According to this, this research is on to analyze the routing systems in 

Tehran’s parks. To accomplish the purpose, at the first step, 80 people (40 men, 40 

women) in parks (5 parks as a case study) were interviewed, and at the second step, 20 

people (10 men, 10 women) were interviewed by using behavioral technique. The 

results showed: 1. Question from the others is the only effective tool of routing in the 

current situation, 2. Lack of information, discontinuance in presenting information, 

wrong placement of clues, visual barriers in the environment, and pay no attention to the 

users’ physical and mental abilities in using the routing information are the main 

reasons for the inefficiency of clues and signs of the parks. According to the main 

criteria of design (identity and visual elements of environment reflection, use and 

combination of different tools of routing, considering comprehensive criteria due to the 

emplacement, dimensions, and amount of clues’ information) some concepts were 

developed. By establishing this routing system in Tehran’s parks, users don’t waste 

many times on routing, and the challenges of routing will be decreased. And also, 

different people with different physical and mental abilities can use these facilities 

equally. 
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 چکیده

 با. اهمیت استبسیار حائز  محیطی،زیست در حوزه ویژهسازی، بهدرفرهنگ محیطی تبلیغات نقش

 محیطی تبلیغات های رسانه کاربردی توسعه امروز، اطالعاتی جامعه در مردم نیازهای درنظرگرفتن

 و روز آوری فن از استفاده با تا شود عجین جامعه اصیل های ارزش و فرهنگ اخالقیات، به توجه با بایستی می

 سطح در بینندگان آگهی حتی و دهندگان یآگه های درخواست از بسیاری پاسخگوی انسانی خرد و دانش

 شهر، سیمای نظر از موضوع این. باشد داشته مختلفی های  جنبه تواند می محیطی تبلیغات .باشد شهر

 توجه با تبلیغ نمایش شیوه. است بررسی قابل آن نمایش و طراحی های  شیوه و تبلیغ شهروندان، و مخاطبین

 برای رسانه ابزار طراحی و نمایش نوع زیرا باشد داشته متفاوتی راتیتأث تواند می ارتباطی ابزار نوع انتخاب به

 ندهیفزابه اهمیت  با توجهو  رو نیازا .بود خواهد ماندگار و مؤثر بسیار مخاطب، ذهن در پیام مفهوم انتقال

توصیفی به انجام رسیده، بررسی  –از پژوهش حاضر که با روش تحلیلی  زیست در کشور، هدفمحیط

-زیست هایآگاهی تقویت و آن فرهنگی تأثیرات و محیطی تبلیغات عناصر در محیطیزیست اهمیت موضوع

مورد تبلیغات محیطی در سطح  111های این تحقیق )با بررسی بوده است. یافته جامعه سطح در محیطی

حاضر موضوع  در حالدهد که ی بود(، نشان میتبلیغات دیوار 01بیلبورد و  01شهر تهران که شامل 

فرهنگی گسترده و عمیق نیست؛ و  ریتأثباید، دارای  که چنان آنمحیطی در تبلیغات محیطی کشور، زیست

-توجهی متولیان امر نسبت به کارکردهای تبلیغات محیطی در امر زیستتوان در کمعلت این مسئله را می

 دارد؛ موضوع وجود عمده بحث  دو محیطیزیست یساز فرهنگ بحث رها، دمحیطی دانست. مطابق یافته

 دیگر داد؛ و بحث قرار تأثیر تحت را ها آن بصری سواد توان می افراد، سلیقه سطح فهم و درک با کهاین اول

 مجموعه از ترکیبی محیطی بایستیزیست زمینه در مؤثر محیطی تبلیغات برای .است سازی فرهنگ

 توانند نمی ییتنها به کدام چیه و شود گرفته به کار زیست محیط آموزش و تبلیغات ارتباطات، کارشناسان

 تبلیغات نقش توان می شناسی مخاطب مانند شناختیابزارهای فرهنگ برخی همچنین، با .شوند واقع مؤثر

 تر نزدیک المللیبین استانداردهای به راآن و داد افزایش در کشور محیطی رابر ارتقاء فرهنگ زیست محیطی

 . کرد

 کلمات کلیدی

 محیطی، شهر تهرانفرهنگی، موضوع زیست ریتأثتبلیغات محیطی، 
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 مقدمه

ای طوالنی دارد. زمانی که انسان اولیه برای یافتن غذا ترین معنای خود پیشینهارتباط بصری در وسیع

کرد. آثار گرافیکی عالمت گرافیکی نگاه میداد و به یک رفت ردپای شکار را در غبار تشخیص میبه شکار می

ها را ای دیگر مانند: عالئم جادههایی مانند حروف الفبا باشند، یا قسمتی از نظام نشانهتوانند عالمتمی

-های یک عکس( تصورات را شکل میتشکیل بدهند. مجموع این عالئم )مانند خطوط یک طرح را با ترام

روی یک سطح، برای بیان یک اندیشه  ها آنها و آرایش برگزیدن نشانه ایجاد یا« طراحی گرافیک»دهند 

-بینیم یا تجسم میرا می ها آناند که ما های توصیفی از اشیاییاست. تصاویر گرافیکی بیش از تصویرسازی

 ها آنهایی تصویری هستند که محتوایشان مفهومی ویژه و موقعیت نیز هویتی جدید به مجموعه ها آنکنیم. 

 مفهوم طرح و نیز چگونه خوانده شدن آن است.  کننده نییتعبخشد. محتوای اثر نیز می

ای موضوع فعالیت خود را تبلیغات های عدیدههای اخیر با گسترش تبلیغات در کشور، شرکتدر سال

کسانی  ساًاساشود این است که آیا که مطرح می یسؤالها بسیار زیاد است. اند و تعداد این شرکتقرار داده

متخصص و مجرب تبلیغات برخوردار هستند؟ آیا  گروهکنند از یک های تبلیغاتی را دایر میکه این شرکت

ی تبلیغ، جذابیت آن، خوانش مناسب در محیط، ارتباط با محیط ی ارائه، نحوهیرسان امیپی عالوه بر جنبه

 گیرد؟پیرامون، تعامل با محیط زیست و غیره مدنظر قرار می

پرداخته  محیطی در عناصر تبلیغات محیطی و تأثیرات فرهنگی آنر این پژوهش به موضوع زیستد

تواند از جمله موضوعاتی هستند که می یو تجار کیدئولوژیا، یاسی، سیاجتماع یِطیمح غاتیتبل شود. می

محیطی در تأثیرات تأثیرات فرهنگی بسیاری داشته باشند. اما در این بین، تبلیغات با محوریت زیست

-فرهنگی آن از جهات مختلفی قابل بررسی است که در این پژوهش به مطالعه و چگونگیِ آن پرداخته می

 شود.

 سواالت پژوهش 

 شود؟آن چگونه تبیین می فرهنگی تأثیرات و محیطی تبلیغات در محیطیزیست موضوع -

 دارد ؟ یبستگ یبه چه عوامل یطیمح غاتیتبلدر  یطیمح ستیزموضوعات رشد  -

 داشته باشد؟ ریثأتمحیطی موضوعات زیستتواند در یم یاخالق تا چه اندازه کیطراح گراف -

 ضروریات و اهمیت انجام پژوهش 

آید. این بخش عنصری تأثیرگذار و دارای بازدهی باال در جامعه به حساب می عنوان بهتبلیغات محیطی، 

بیان داشت که با توجه به  یطورکل بهتوان زیادی دارد. در این باب میی از تبلیغات، نیاز به تخصص و تجربه

محیطی، نقش طراحی تبلیغات محیطی بسیار های زیستمندی از قابلیتاهمیت زیباسازی در محیط و بهره

محیطی، در جستجوی تأثیرات فرهنگی  ییشنا ییبایزدر آن بتوان عالوه بر  ژهیو بهحائز اهمیت خواهد بود؛ 
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 یا جامعهدر  میاگر بخواهبدین ترتیب انتخاب و تحقیق در این باب از اهمیت باالیی برخوردار است.  بود.

 .نمود تیافراد آن جامعه را تقو یریو تصو یداریفرهنگ د دیبا، ابدیرشد  یطیمح کیگراف یطراح

 ی پژوهشپیشینه

 شود:ی این پژوهش بدین شکل تبیین میبا جستجو در منابع مختلف، پیشینه

تأثیر فضای شهری بر الگوهای رفتاری؛ نمونه موردی: رفتار فراغتی در  پژوهش ( در1431)اسد  بهنام

روش تحقیق  بر اساسبا هدف بازشناسی ارتباط و تأثیر فضا در رفتار ، های منتخب شهر تهران بوستان

دهی  نمونه موردی، مداخله فضایی برای سامان عنوان بههای منتخب شهر تهران  تجربی )آزمایشی( در پارک

تهران  شهر کالنابزار هدایت و مدیریت پایدار الگوهای رفتاری )فردی، جمعی( در  عنوان بهسیمای شهری را 

باید مشخصات  نویسدمی هدایت بصری هایسیستممقاله  (، در1433ستاره نورونی ) .کند پیشنهاد می

در یک  ها آنکار رفته در   به  ی عناصر و اجزای با کلیه  ی شهری را همراه بسته  و یا  های باز مربوط به مکان

هایی که کمتر عمومی و  در پروژه راستانداردیغ عالئم .کرد دهی سازمان ،درک قابلجامع و   سیستم

های  برای سیستم  ها زمینه را فعالیت  گونهکار رفته است و رواج و گسترش این  به هستند،  شده شناخته

کاربرد و )گرافیک محیطی مقاله  ( در1431) کریمی ویکتوریاچنین هم است.  استاندارد فراهم کرده

فضاهای بیرونی و درونی نیاز به برقراری روابط منطقی و  ما،  اطراف  محیطدارد (، بیان مییشناس ییبایز

در یک محیط باید  دارید.  بصری  اصول بر اساستر  دقیق دهی سازمانرنگ و  عناصر، اشکال، درست میان

آگاه  کردن محیط بصری،  زیبا  برای  طراحی محیطی میان زیبایی و عملکرد ارتباط مناسبی برقرار کرد.

ها و بیان متفاوتی مطرح  با روش اهرمی پرقدرت و اثرگذار است که در فضاها نمودن و ارتباط برقرار کردن،

امروزه هنر محیطی که یکی از  ، آورده است که،هنر محیطیقاله م ( در1434) عظمتی سعید .شود می

در همه جای دنیا مطرح، و پذیرای مخاطبان خاص و عام شده است، تا  تقریباًهای هنر جدید است شاخه

هنر محیطی هنری است با  .از اثر است ناپذیر تفکیکمخاطب نیز جزئی  جایی که در برخی موارد خود

جدید برای ی سعی دارد، با نگرشی نو به رابطۀ انسان با طبیعت بپردازد و راهکارهایمختلف که  هایگرایش

بخشد که در عرصۀ عمومی این هنر به محیط و منظر غنا می .همزیستی با محیط اطراف در اختیار بگذارد

 . کنندمهمی ایفا مینقش  گیری معنای محیطشود و در شکلمتجلی می

 نوع و روش پژوهش 

تحلیلی(  -ماهیت و روش، )توصیفی بر اساسکاربردی(؛  -ش بر اساس هدف، پژوهشی )نظریاین پژوه

 ای و میدانی( است.ها، )کتابخانهاست. روش گردآوری داده
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 تبلیغات چیستیتعاریف و 

 این کلمه است. «را شناساندن  چیزی» و « نشا کردن» ،«پخش کردن» از نظر لغوی به معنایتبلیغات 

 .مشتق شده است «ایمان  جیو ترو  مجمع تبلیغ» خود از نام و عملکرد یا  که  است  گرفته شده از واژه التینی

از  شده یطراح سیستماتیک و  عمدی  شیوب کم  گیری بهره»  تبلیغات عبارت است از(.  111 : 1431، )دادگران

شود و با هدف تغییر و کنترل  می روانی مناسب انجام یها تکنیکعمده توسط تلقین و  طور بهها که  سمبل

)پرهام،  همراه است شده نییتعمسیر  یسو بهافراد   ها و در نهایت تغییر رفتار آشکار ارزش عقاید، افکار،

 تالش برای ارائه» است:  شده  که در فرهنگ وبستر آمده نوشته  تبلیغات  تعاریف  یکی از (.100: 1433

ضد   مبارزه با هدف برای تقویت هدفی یا  ارتباطی  های شواهد یا ادعاها از طریق رسانه دالیل، ها، ایده ها، آموزه

 (. 131 : 1431 )اسدی، «آن

های جمعی  نگرش تبلیغات عبارت است از مدیریت» کند تبلیغات را چنین توصیف می (1331) السول

ای  عمدی و سنجیده ،وبیش کم کوشش  تبلیغات توان گفت: در واقع می از طریق دستکاری نمادهای مهم.

به نقل ) «مقاصد از پیش تعیین شده است تأمین نفوذ بر عقاید با رفتار افراد برای است که هدف نهایی آن،

  یک امر ناگزیر است و همه در مسیر رشد صنعتی و اقتصادی کشورها،  تبلیغات(. 33: 1433 دادگران،از 

  و بافت  به ماهیت با توجهولی شناسایی عوامل مؤثر در این امر  واهند شد،درگیر آن خ ینوع به  کشورها

برای   مهلکی  سم  برداری شده تبلیغات کپی دارد. ها آندر چگونگی عملکرد  یتوجه قابلجوامع تأثیر   فرهنگی

در واقع   ها آن  از  اند و کپی با نیات خاصی ساخته شده ها آناصل  چراکه فرهنگ اجتماعی مخاطبان هستند،

که متصدیان و  حالی در ، است توسعه درحالهای چندملیتی در جوامع  ادامه اهداف مالکان و صاحبان شرکت

و پیشینه تاریخی و فرهنگی   سابقه  به  با توجهنظیر ایران  توسعه درحالامور فرهنگی در کشورهای  مسئوالن

باید ضمن حرکت در  جامعه،  فرهنگ  نوین بر های ویژه پس از دوران انقالب و حاکم شدن ارزش آن و به

 اقتصاد با فرهنگ جامعه اجتناب کنند  بر  حاکم  های اقتصادی و صنعتی از تقابل روابط عمومی موازات فعالیت

برای برقراری  از جمله تبلیغات ماهیت ارتباطی دارند، های ترویجی، آنجا که فعالیت  از(. 31: 1431)موسوی، 

دخالت  ی عنصر ، هر فرآیند ارتباطی  در . کند می  که فرآیند ارتباط چگونه کار  بداند  گر بایدارتباطارتباط مؤثر 

ها هم ابزارهای اساسی  پیام و رسانه آیند. می حساب بههای اصلی فرآیند  طرف  و گیرنده  دارد که فرستنده

 ، گیرند می  قرار  ی ارتباط اولیه  یهاکارکرددر شمار  خورد پسپاسخ و  ،ییرمزگشا ، ارتباطند و رمزگذاری

های  ی اصلی برنامه هسته اثربخشبنابراین ارتباطات خوب و  یا نویز فرآیند است.  آخرین عنصر نیز نوفه

 (.44: 1433)فرهمندزاد،  دهد می  تشکیل  تبلیغاتی موفق را
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 تبلیغات کارکرد و اهداف

 غالباًها، گونه تصمیمکردن اهداف تبلیغات است. ایناولین گام در تهیه یک برنامه تبلیغاتی، مشخص 

گیرد. های قبلی درباره بازار هدف، تعیین جایگاه در بازار و ترکیب عناصر بازاریابی قرار میتصمیم ریتأثتحت 

ای است که اجرای آن در کل وظیفه کننده نییتعتعیین جایگاه در بازار و ترکیب عناصر بازاریابی،  یمش خط

تبلیغات خواهد بود. برای یک برنامه تبلیغاتی، اهداف ارتباطی و فروش بسیاری را  بر عهدهبازاریابی  برنامه

خاص و  یزمان مدتتوان تعیین کرد. یک هدف تبلیغاتی، یک وظیفه ارتباطی خاص است که باید ظرف می

ات، محیط شهری/ بیرونی های تبلیغها و در واقع جایگاهبا مخاطبان هدف خاصی برقرار گردد. یکی از روش

ترین بخش آن بستر است که تأثیرگذاری بسیاری دارد. این مورد از چند جنبه حائز اهمیت است؛ مهم

 عنوان بهرا  یطیمح ستیزعنصری تأثیرگذار بر آگهی است. اما اینک اگر بخواهیم ، موضوعی  عنوان بهمحیط 

کلی  صورت بهدهد و چه تأثیراتی آگهی قرار می هایی در اختیارهدف آگهی قرار دهیم، محیط چه قابلیت

قابل بررسی است، اما موضوعات  ییها نمونهبا بررسی  سؤالتواند داشته باشد؟ پاسخ به این می

 واقع شوند. مؤثرترتواند ، با استفاده از خود محیط مییطیمح ستیز

  یدوره  خاصی و طی یکی ارتباطی خاصی است که باید در مورد مخاطب هدف  وظیفه هدف تبلیغات،

 بندی کرد و بر این اساس، طبقه توان برحسب نوع مقصد، های تبلیغاتی را می هدف تحقق یابد، زمانی خاص،

های  هدف  از تعیین  پس . ترغیت کردن یا یادآوری کردن باشد تواند اطالع دادن، هدف ما از تبلیغات می

به   بعد از آن نوبت ی تبلیغات برای هر محصول است. تنظیم و تخصیص بودجه تبلیغات اقدام بعدی شرکت،

عنصر آفرینش   و دو  است  ی تبلیغاتی ی برنامه ترین مراحل توسعه رسد که از گسترده راهبرد تبلیغات می

توان برای  می(. 40: 1433)فرهمندزاد،  دهد های تبلیغات را پوشش میهای تبلیغاتی و گزینش رسانه پیام

در این مرحله سیاست تبلیغاتی اتخاذ  . است  ی نظری ی اول مرحله مرحله ، گرفت  رحله در نظرم  دو  تبلیغ  یک

ی عملی تبلیغ  دوم مرحله  ی مرحله . های عمومی و بازرگانی است های کلی و هدف گردد و شامل کوشش می

شوند تا توجه  به کار برده می یجمع ارتباط  که در مورد وسایل  است  ای ویژه  های شامل شیوه  مرحله  این است،

)ایمنی،   سازد  مسیر  رسیدن به اهداف تبلیغاتی را عمومی،  و عقاید  افکار عمومی جلب و با نفوذ در اذهان

1433 :33 .) 

مشخص  گرید عبارت بهیکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات، ارزیابی اثربخشی تبلیغات است. 

ایم تا چه حد ما را به اهدافی که تعیین کرده دجه زیادی جهت آن صرف کردهکردن اینکه تبلیغی که ما بو

بودیم رسانده است. آیا برنامه تبلیغاتی توانسته است اهداف ارتباطی و اهداف فروش ما را تحقق بخشد؟ آیا 

امه تبلیغات ما در جهت هدف حرکت بوده است؟ برن اساساًایم؟ آیا ایم رسیدهخواستهبه نتایجی که می
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 اساساًآثار ارتباطی و نتایج فروش تبلیغات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد و ببیند آیا  مرتباًتبلیغاتی باید 

 تبلیغ توانسته است با مخاطب ارتباط برقرار کند؟

 گرید عبارت به عناصر پیام باید بر ناهشیار شخص اثر کند و موجز و کوتاه باشد. در روانشناسی تبلیغات،

سیستم   بین این دو شود. هیجانی و منطقی انجام می ستمیدو سفرآیندسازی اطالعات در سطح مغز در 

 قدر آنگاه  منطقی بوده است."کامالًهیجانی یا  کامالًتوان گفت رفتاری  گاه نمی ارتباطی وجود دارد و هیچ

انجام شده   رفتار  چون دیگر ،دهیم و بعد از متوجه شدن انجام می یرمنطقیغشویم که کاری  زده می هیجان

هیجانی  گیری هیجانی رفتار  این تفکر هیجانی، تصمیم است به دنبال دالیل منطقی در توجیه آن هستیم.

تبلیغات  متخصصان . است  مورد توجه روانشناسان تبلیغات شدت به کند، که هردو را تکمیل می متعاقب آن

ترند و آمادگی پذیرش  نسبت به بعضی تبلیغات حساس ند،دانند که افراد وقتی دستخوش اضطراب هست می

مشکالت   حل  از  کند که قادر است افراد را در هنگام عاجز شدن تبلیغات چنان وانمود می بیشتری دارند.

 کند برداری می در این شرایط تبلیغات از سردرگمی مردم بهره دهد.  نجات  بست بن  یاری نماید و از روزمره،

  (.01: 1433)ایمنی، 

 تبلیغات انواع

تنوع تولیدات و عدم دسترسی افراد به  و تجاری است،  اقتصادی  تبلیغات های تبلیغات، از شاخه  یکی

  بازرگانی  به امور  مربوط  همگان در جریان اطالعات تبلیغات تجاری،  طریق  اطالعات اقتصادی موجب شد تا از

که در سراسر دنیا سالیانه  طوری به سزایی دارد، بازرگانی و اقتصاد نقش به  در امور تبلیغات،. گیرند  قرار

  کاالی  و کیفیت  . امروزه چنانچه یک واحد تولیدی مشخصات شود می  میلیاردها دالر صرف تبلیغات تجاری

ش مرغوب و اگرچه کاالی ننماید، ارائههای بازرگانی و تجاری  و اطالعیه  تبلیغات  را از طریق  خود  تولیدی

 شود ماند و متضرر می خویش عقب می  رقبای  دیگر  در عرصه فعالیت تجاری از قیمتش مناسب باشد،

 (.33: 1431)موسوی، 

 با مخاطب، )منبع( سویه بودن ارتباط مبلغ (یک1است:   شرح  های عمده فرآیند تبلیغات به اینویژگی

منافع   صرف  داشتن  (اهمیت4 به هدف،  ای رسیدنها و ابزارهای مختلف بر(مشروعیت استفاده از راه1

(توجه به اقناع در 1 عقاید به مخاطب،  (تحمیل0 (دستکاری اطالعات در جریان تبلیغ،3موسسه یا منبع، 

تبلیغات  : شود می  تقسیم  تبلیغات از نظر القایی به دو گروه(. 13-10: 1430)شهسواری،  شکل متعالی تبلیغ

پروا به  صریح و بی با رنگ و لعاب و بوق و کرنا همراه کرده اما  هرچند  پیام خود رادهنده  پیام مستقیم:

پیام و اطالعیه  عنوان بهرا   تصوری یا  متن  در این روش شنوندگان و بینندگان کند. مخاطبین خود ابالغ می

تبلیغات  .شوند ه میمبلغ قرار دارند و شناخت موقع و مقام  دهندگان در کنند و پیام تبلیغی دریافت می

آن است که   تبلیغ  نوع این  های از ویژگی این نوع تبلیغات نمود و ظهور علنی و صریح ندارد. غیرمستقیم:
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طور به مخاطبین معموالًشوند و  می داده  عبور  های نامرئی و پنهانی و یا غیرمنتظره های آن از کانال پیام

 (.131-133 :1434 ، )متولی شود می  تحمیل ها آن ر حقیقت بهکنند و د را دریافت می ها آنغافلگیرانه 

  بندی عمومی تبلیغات هم وجود دارد که شامل تبلیغات نام تجاری نام طبقهه بندی دیگری ب طبقه

توان از آنجا  می  را  محصوالت  که انواع  هایی فروشگاه  )معرفی یفروش خردهتبلیغات  (،کننده مصرف  )تبلیغات

تبلیغات پاسخ مستقیم،  تبلیغات کتاب راهنما، تبلیغات سیاسی، دهند(، دمات معینی را ارائه مییا خ  خرید

حمایت   تبلیغات ، تجارتی  تبلیغات ، عمومی  تبلیغات خدمات ای، تبلیغات مؤسسه به پیشه،  پیشه  تبلیغات

و تبلیغات همه پوش  اینترنت و رایانه()از طریق  تبلیغات تعاملی تبلیغات هم یارانه، ، حمایتی  تبلیغات مالی،

گسترده و برخوردار از تنوع   صنعتی ، واقع  ، در و تبلیغات  هستیم  رو با انواع مختلفی از تبلیغات روبه است.

 (.40: 1433)فرهمندزاد،  بسیار است

ر جهت تبلیغات د و دوم  جامعه  پذیرش پیام نخست موقعیت پیام در  روند  عرضه  تبلیغات در  نقش

با فرآیند   زمان همتوجه داشت که  به این اصل  باید  در تبلیغات تسریع تحوالت مربوط به پذیرش آن است.

 بر خواستهشود و متناسب با مقتضیات   تر تازه  مراحل ریزی تبلیغاتی باید وارد برنامه پیام،  از  پذیرش و پیروی

و   سوم  معرفی الگوهای مطلوب و در مراحل  و دوم  اول در مراحل شود. ریزی از متن تحوالت اجتماعی برنامه

پنجم بررسی آسیب شناسانه علل   مرحله  و در   های پیشرو  حرکت الیه  و آزمون  ارزیابی تبلیغ نتایج  چهارم

 (.114- 111  :1413 )زورق، ماندگی اجتماعی دیرباوران قابل توصیه استعقب

 رسانیپیام منظور بهتبلیغات ابزاری 

از دوران ماقبل تاریخ، نوعی ارتباطی در خصوص وجود و در دسترس بودن اجناس و کاالها وجود 

داشته است. برخی از تصاویری که بر روی دیواره غارهای اولیه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشیای 

های اخیر گردد بلکه سالای نیست که چندان جدید باشد و مربوط به باشد. بنابراین تبلیغ، مقولهابتدایی می

 ها دارد.ریشه در زندگی اجتماعی انسان

تبلیغات در زمان قدیم در مقایسه با تبلیغات امروزی خیلی ساده بود، با وجود این، هدف اساسی از 

ها آگهی همان بود که امروزه هم هست، بدین معنی که منظور از آن، ایجاد ارتباط برای دادن اطالعات و ایده

شهرها،  روزافزونبا توجه به رشد  هرچندبشود.  ها آنی از مردم بود که موجب تغییر یا تقویت رفتار به گروه

رود، ، گرمای زمین و غیره، انتظار مییطیمح ستیزصنعتی شدن زندگی بشر و جدی شدن مسائل 

 سازیِ آن صورت پذیرد.ی تبلیغات و فرهنگی ارائهرویکردهای جدیدی نیز در نحوه

کند. نتایج موفقیت یک برنامه تبلیغاتی را تضمین نمی لزوماًیک بودجه زیاد به تبلیغات، اختصاص 

متفاوت باشد. تحقیقات نشان داده است  کامالًاز دو برنامه تبلیغاتی با بودجه یکسان ممکن است  شده حاصل

های تبلیغاتی ابتکاری بیش از بودجه تبلیغاتی نقش دارد. تبلیغات وقتی موفق که در موفقیت تبلیغات، پیام
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های تبلیغاتی توجه کافی شود و ارتباط به نحو احسن برقرار گردد و این شاید چندان به است که به آگهی

ی هامیزان بودجه اختصاصی به تبلیغات بستگی نداشته باشد. بودجه تبلیغاتی باید در راه ارسال پیام

های تبلیغاتی گذاری شود. در محیط در هم و بر هم، شلوغ و پرهزینه امروزی، پیام، سرمایهمؤثرتبلیغاتی 

را  کنندگان مصرفهای تبلیغاتی ممکن است خوب، واجد اهمیتی ویژه است. شلوغی و در هم و برهمی آگهی

ای، ورد، عالوه بر اثرات مخرب لحظهو مشکالتی را به همراه آ مسائلکنندگان نیز ناراحت کند و برای تبلیغ

باید به نحوی پیام را اجرا  کننده غیتبلتواند اثرات فرهنگی منفی بر جامعه بگذارد. می مدت یطوالنطبیعتاً در 

ها و پیام، برای اجرای آن باید سبک، آهنگ، واژه کنندگان هیتهکند که توجه و عالقه مخاطب را برانگیزد. 

باید برای دستیابی به اهداف خود از تبلیغات، می کننده غیتبلکنند. در انتخاب رسانه، قالب آن را نیز معین 

با توجه به آگاهی جامعه از شرایط  نیچن همپیام را تعیین کند.  تیرؤجمعیت هدف و فراوانی الزم دفعات 

اد با محیط های نوینی که در تضتوان رویکردهای جدید، میو در دسترس بودن تکنولوژی یطیمح ستیز

 زیست نباشد بهره برد.

 محیطی تبلیغات

های تبلیغاتی به کار  ی مشتریان و شرکت وسیله که نخستین بار به  است  تبلیغات محیطی اصطالحی

متفاوت است و هر یک ماهیت و تعاریف جداگانه  «تبلیغات بیرونی»این اصطالح در اساس با  گرفته شد.

از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از  است تبلیغات شهری یا محیطی عبارت(. 43: 1431)صداقت،  دارند

معرفی یا کاال،  منظور بهوسایل نقلیه است که   بر  و منقوش  متحرک ای، رایانه فلزی، ای، دیواری، پارچه

شهری های  ها، جاده خیابان رسانی و اعالن عمومی در سطح شهرها، اطالع  برای  خدمات و هر نوع فعالیتی که

  و سایر اماکن ها دانیم های اتوبوس، مترو، ایستگاه ، مسافربری  های پایانه ، ها ها، فرودگاه بزرگراه ،یشهر نیبو 

 .گیرد برداری قرار می و بهره مورداستفادهعمومی 

و غیرمنتظره و اغلب با   توجه  درخور غیرعادی،  های شامل تبلیغاتی است که در مکان تبلیغات محیطی،

شوند. تبلیغات محیطی اصطالحی  به کار گرفته می چنین اجراهای تازه و بدیع و هم  رمرسومیغهایی  روش

کند.این  سوبژکتیو که مطابق با هنجارهای تبلیغاتی هر دوره تغییر می  موارد   برخی  است تابع شرایط و در

  تا و متحول کننده یاد کنیم؛ ای جدید از تبلیغات محیطی با عنوان رسانه  اغلب  تا  شود ها سبب می ویژگی

 «جدید  پرشور  ی رسانه»  محیطی با عبارت  ی اخیر خود از تبلیغات در بیانیه «وال استریت» ی که نشریه  آنجا

از  یق مخاطبان،گیری و تمرکز بر عالی تبلیغات محیطی به هدف تمرکز و توجه ویژه(. 40)همان:  برد می  نام

های تبلیغات  بیشتر پدیدآورندگان کمپین شود. شمرده می  این شکل از تبلیغات  های برجستگی  ترین مهم

ی  گیری و تمرکز آنان نیز بر همین ردهبه همین دلیل هدف هستند؛ سال( 41)زیر  محیطی، افرادی جوان
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تواند دال بر  می )شعار تبلیغاتی(  های زبانی بازیرنگ و بافت به همراه  انتخاب مناسب تصویر، . است  سنی

 (.41: 1431)صداقت،  شود جانب مخاطبان دریافت می  از  باشد که به سرعت  معناهای مسلم و تأثیرگذاری

که   افزون خود و با توجه به خصوصیات خاص آن در محیط شهری  روز  به دلیل رشد محیطیتبلیغات 

بررسی تحوالت   همین علت  به ، است  ای برخوردار ویژه  حساسیت  از است، مستقیم با مخاطبان  تماس  در

برای بهبود   موجود  نوع از تبلیغات در زمینه شکل و محتوای آن و آگاهی از قوانین و مقررات  این  مربوط به

حل معضالت   با  رود تا و اساسی به شمار می  مهم  ارتباط با مخاطبان امری  تبلیغاتی در  کارآیی تابلوهای

 .نمود  موجود در جهت توسعه این صنعت پویا و مؤثر حرکت

هر پیام  هاست. ها در این پیام انواع جاذبه  استفاده از های تبلیغاتی، های افزایش اثربخشی پیام یکی از راه

استفاده جلب کند، از یک نوع جاذبه   خود  محتوای پیام یسو به  که بتواند مخاطب را تبلیغاتی برای این

جاذبه  از: اند عبارت گیرند، قرار می مورداستفادههای تبلیغاتی  هایی که در پیام ترین جاذبه متداول کند. می

در هر پیام تبلیغاتی از   که این جاذبه جنسی و جاذبه اخالقی. -ترس -خنده -جاذبه احساسی -منطقی

 ای برای مخاطب تبلیغ شود، ر است با چه جاذبهاده کرد و چه کاالیی بهتفها باید است از این جاذبه کی کدام

اعتقادات اجتماعی و پارامترهای  باورها، ها، . ارزش است  در ارتباط مستقیم با فرهنگ جامعه مخاطبان

اگر سازنده یک پیام تبلیغاتی بدون آشنایی  ها تأثیر مستقیم دارند. تأثیرگذار بر مخاطب در انتخابات جاذبه

از تأثیرگذاری پیام وی بر  قطعاً استفاده کند،  خود  ها در پیام گونه جاذبه از این کامل با فرهنگ جامعه

 (.31: 1431)موسوی،  مخاطبان کاسته خواهد شد

و سازمان   تهران  تبلیغات شهری بیش از یک دهه پیش با قراردادهایی در ابتدا در سطح فرودگاه در

شکل محدود   به   گرفت و تبلیغات شهری  شکل  مسئله  این  شنهاددهندهیپهای محدود  زیباسازی با شرکت

جایگاه خود را  سرعت به،  بود  کشور  ای در های ویژه رسانه جدیدی با قابلیت  ازآنجاکهکار خود را آغاز کرد و 

 سرعت بهمثبت آن بر مخاطبان، توجه صاحبان کاال و خدمات را   و تأثیر  بصری  زیبایی   علت  و به  پیدا کرد

همین امر موجب  . کرد بینی نمی آور آن را پیش تصور رشد سرسام کس چیهکه در آغاز  یا گونه به نمود،  لبج

رفع نیازها و   آغازگر این صنعت جدید در کشور برای عنوان به  معطوف شدن توجه سازمان زیباسازی

 .مشکالت آن شد

جهت عدم   به  که  این است تبلیغات شهری،  ساماندهی  ضوابط  در ارتباط با نحوه تدوین موردتوجهنکته 

ها و  سر در مغازه  های مختلف تبلیغات شهری مانند تابلوهای شیوه  هماهنگی یا وحدت رو به در میان

منفک و جدا بررسی  صورت به  شهری  های تبلیغات هر کدام از این شیوه  تبلیغات دیواری در مرحله اول

های تبلیغات  شروی به سمت ایجاد الگوی واحد در زمینه تمام شیوهپی هدف، بعدی،  شود و در مراحل می

 .باشند از هم می  منفک و مستقل  ، فصول همین دلیل فصول مختلف طرح ساماندهی  به شهری است.
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   گیر و پیام  برقراری ارتباط درست بین منبع پیام یکی از پارامترهای مهم تأثیرگذار در اثربخشی پیام،

به فرهنگ مخاطب انتخاب نشده   نسبت  انجام نپذیرد و با آگاهی و شناخت یدرست بهاین امر که اگر   است 

به نحوه قضاوت مخاطبان   مخاطبان  بر  در واقع تأثیر پیام منفی داشته باشد. کامالًتواند تأثیری  می باشد،

مطالبی که از زبان فرد  شود، میتبلیغ   کاال  یک  که برای هنگامی درباره فرستنده پیام نیز بستگی دارد.

منبع موردنظر را واجد شرایط الزم بدانند. این امر  ، افراد  که  در صورتی اثربخش است شود، گوینده خارج می

در واقع هر ملت و قومی برای  تعامل بین فرهنگ و تبلیغات است.  در  کننده یکی از پارامترهای مهم و تعیین

آن را از   بیان ، با توجه به نوع پیام کرده باشد، تأمینگذار را  یرد و در واقع هدف پیامبپذ  را  خاصی  که پیام این

: 1431)موسوی،  متضاد هم باشد  کامالً  متفاوت  تواند در دو جامعه این امر می پذیرد. نظر فرد خاصی می

33.) 

 محیطیتبلیغات زیست

 دهد. را انتقال می یا شده مشخصام از پیش گیرد و پی گرافیک در مقابل چشمان عموم قرار می یطراح

خواه آن چیز یک پیام باشد یا یک  طرح خوب یعنی بیان بصری جوهر هرچیز به بهترین شکل ممکن،

 توزیع، ، ساخت ، دهی شکل  بهترین راه ممکن را برای  باید  کار  طراح برای انجام درست و مؤثر این فرآورده،

ی  دهنده ساخته او باید در عین زیبایی و کاربری نشان با محیط اطراف را بیابد.ء و ارتباط آن  استفاده از شی

این راستا آشنایی هرچه بیشتر طراح بر خصوصیات   خود باشد یا بر آن تأثیر بگذارد. در  زمان  بر  سلیقه حاکم

 (.01: 1433)ایمنی،   شدبا می  و ضروری  الفبا و ابزار اولیه طراحی تبلیغات بسیار الزم عنوان بهعناصر بصری 

 نظر از باشد؛ برای مثال داشته مختلفی های  جنبه تواند می محیطی طور که عنوان شد تبلیغاتهمان

 . است مطالعه قابل آن نمایش و طراحی های  شیوه و تبلیغ شهروندان، و مخاطبین شهر، سیمای

 01شهر تهران که شامل مورد تبلیغات محیطی در سطح  111مطالعه موردی این تحقیق بررسی 

 تبلیغات دیواری است.  01بیلبورد و 

الخصوص موضوعات سازی در باب موضوعات مختلف، علیهر چند تبلیغات در بعد فرهنگ

تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما در مطالعات صورت گرفته در باب بیلبوردها و می یطیمح ستیز

ها مشاهده نمونه موردی در ایران، هیچ نشانی در باب اهمیت و موفقیت کمپین عنوان بهتبلیغاتی دیواری 

در مورد اهمیت محیط « شعار تبلیغاتی»نشد. تبلیغات موجود صرفاً پوسترها یا بیلبوردهایی هستند که 

به توان خالقیت طراحان را بستری عمیق و تأثیرگذار می عنوان بهدهند. با توجه به اینکه محیط زیست می

همراه داشته باشد، اما در تبلیغات محیطیِ ایران، نشانی از خالقیت در باب این موضوع و تأثیرات فرهنگی 

 کلی به تمام تبلیغات محیطی ایران تعمیم داد.  صورت بهتوان آن یافت نشد. هر چند این مورد را می
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هایی را تعریف نمود. شاخصهتوان محیطی میهای تبلیغات محیطی با موضوع زیستبرمبنای ویژگی

توانند در ها مینگارنده بر این باور است که طراحان گرافیک محیطی ایران با در نظر گرفتن این شاخصه

 این نوع تبلیغات آثاری شایسته خلق کنند. مؤثرجهت بعد فرهنگی و 

، تکنولوژی و موارد مندی از تعاملعناصر شهری از جمله دیوار، زمین، فضاهای شهری و غیره و با بهره

تواند در خدمت تبلیغات محیطی باشد که در مطالعه موردی در باب یک شاخصه مهم می عنوان بهچنینی این

 محیطی چنین قابلیتی یافت نشد.عناصر زیست

مستقیم و  صورت بههای آگهی را یا پیام توانند پیامدیگر شاخصه می عنوان بهامکانات و قابلیت محیط 

باشد،  محیطی زیستفعالیت  دهنده نشانیا غیرمستقیم به مخاطب عرضه کنند؛ در این باب هیچ فعالیتی که 

 یافت نشد.

ی سوم، اثری در بین آثار شاخصه عنوان بهچنین در محیط شهری و با بررسی بیلبوردهای محیطی هم

بیلبوردهای محیطی غالباً با کمک گرفتن از  موجود یافت نگردید که حاوی پیغام باشد. در کشورهای غربی،

 شود.در نظر گرفته می رسانی اطالعی شوند اما در ایران صرفاً جنبهمحیط اطراف، خالقانه طراحی می

باشند که آلودگی هوا و مشخصات محیط ها می، آالیندهمحیطی زیستترین مشکالت یکی از مهم

ها هستند؛ حال این تولیدکنندگان آالینده ترین مهمها یکی از یلآورند. در ایران، اتومبزیستی به وجود می

های بستر آگهی عنوان بهبستر متحرک در تعامل با محیط و فرد،  عنوان بهتوانند خود می ها اتومبیل

 باشند. در بین آثار مورد بررسی هیچ موردی در این باب و قابلیت یافت نشد. محیطی زیست

تواند در خدمت ی موجود است که میبعد مکانی و زمانی دیگر شاخصهتبلیغات محیطی بر اساس 

قرار بگیرد. برای مثال با تاریکی هوا، مفهوم تبلیغ تغییر کند یا پیام آن به مخاطب  محیطی زیستتبلیغات 

 ارائه شود. بر اساس این شاخصه نیز، هیچ نوع تبلیغ محیطی در ایران مشاهده نگردید.

محیطی  صورت بههای نور و تصویر توانند با استفاده از قابلیتهمچنان می محیطی زیستتبلیغات 

های صورت گرفته، آگهیِ محیطی با ی ویژه در اختیار مخاطبین قرار بگیرند؛ در بررسییک شاخصه عنوان به

استفاده  ندرت بهباید عنوان کرد که در تبلیغات محیطیِ ایران، از این قابلیت  هرچنداین ویژگی یافت نشد. 

 شود. می
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 گیرینتیجه

ها برای تبلیغات محیطی هستند، که طراحان گرافیک از آن ترین جایگاهعناصر محیطی یکی از مهم

دیوارها، کف خیابان و غیره و  همچونبرند. استفاده از امکانات شهری برای تأثیرگذاری آگهی خود بهره می

باشد. در محیط شهری/ غیرشهری بیلبورها، ای از این موارد میهای محیط نمونهچنین امکانات و قابلیتهم

گیری و تواند با بهرهی تبلیغات محیطی هستند که میها و بسترهای مناسبی برای ارائهاستندها و ... جایگاه

برای ها تعامل با سایر عناصر نقش مهمی در انتقال پیام داشته باشند. عالوه بر این موارد، بسیاری از جایگاه

محیطی هستند گیرند. یکی از این موضوعات، موضوع زیسترساندن موضوع یک آگهی مورد استفاده قرار می

 سازی نیز داشته باشند. توانند جنبه فرهنگکه می

توان توسط نگارنده، می شده یطراحهای های موردی مطالعه شده، و بر اساس شاخصهبر اساس نمونه

 تبیین نمود:نتایج پژوهش را بدین شکل 

مندی از تعامل، تکنولوژی: چنین عناصر شهری از جمله دیوار، زمین، فضاهای شهری و غیره با بهره -

 ی ساده از بسترها در دستور کار طراحان بوده است.ها یافت نشد و صرفاً استفادهموردی در بررسی

مستقیم و یا غیرمستقیم به مخاطب(: در این باب  صورت بهآگهی  امکانات و قابلیت محیط )انتقال پیام -

 باشد، یافت نشد محیطی زیستفعالیت  دهنده نشانهیچ فعالیتی که 

 .رسانی اطالعی بیلبوردهای محیطی: صرفاً جنبه -

بستر متحرک در تعامل با محیط و فرد: در بین آثار مورد بررسی هیچ موردی در  عنوان بهوسایل نقلیه  -

 یافت نشد. این باب و قابلیت

بعد مکانی و زمانی در تبلیغات )روز/ شب و غیره(: بر اساس این شاخصه نیز، هیچ نوع تبلیغ محیطی  -

 در ایران مشاهده نگردید.

 های نور و تصویر: آگهیِ محیطی با این ویژگی یافت نشداستفاده از قابلیت -

محیطی در تبلیغات محیطی دهد که درحال حاضر موضوع زیستهای تحقیق نشان مییافته یطورکل به

-توان در کمفرهنگی گسترده و عمیق نیست؛ و علت این مسئله را می ریتأثباید، دارای  که چنان آنکشور، 

 برخی چنین بامحیطی دانست. همتوجهی متولیان امر نسبت به کارکردهای تبلیغات محیطی در امر زیست

-بر ارتقاء فرهنگ زیست محیطی تبلیغات نقش توان می شناسی مخاطب مانند شناختیابزارهای فرهنگ

 . کرد تر  نزدیک المللیبین استانداردهای به راآن و داد افزایش در کشور محیطی را
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Abstract 

Environmental advertising plays an important part in culture building, especially in the 

field of environment. Considering people’s needs in this society, efficient development 

of environmental advertising media should have a relation with ethics, culture, and 

values of the society. In this way, it can meet the needs of many advertisers and ad 

viewers using the new technology and human knowledge. Environmental advertising 

can have different aspects. It is searchable in terms of city view, audiences and citizens, 

advertising and method of design and show it. Method of presenting the advertisement, 

due to select the kind of communicational tool, can have different effects. Method of 

presenting and design the tool of media to transfer the concept of message to the 

audience will be effective and persistent. Because of the importance of environment in 

the country, this research is on to review the matter of environment in environmental 

advertising elements and its cultures effects and also improve information about 

environment. Findings of this research (reviewing 100 environmental advertisements in 

Tehran, 50 billboards and 50 wall advertisements) show that the matter of environment 

in environmental advertising in the country doesn’t have a deep effect on the culture; 

because the relative custodians didn’t pay enough attention to the effects of 

environmental advertising on environment. There is two aspects in culture building; 1. 

By understanding the taste level of people, their visual literacy can be affected. 2. 

Culture building. To make an effective environmental advertising in the field of 

environment, some experts in communication, advertising, and environment teaching 

should be gathered, none of them can’t be effective alone. And also, by using some 

tools in recognizing culture, such as knowing the audience, we can improve the 

importance of environmental advertising in environmental culture, and get approach to 

the international standards. 

Keywords 
environmental advertising, cultural effect, matter of environment, Tehran city 
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 چکیده

تبلیغات در دنیای امروز حیطه گسترده ای را در بر می گیرد و نقش  ممیشی را داراسشدر در ایشن حیطشه       

ممم تری را ایفا می کند که بسیاری از رشته های دیزاین را در بر می گیردر هیه این  نق گرافیک محیطی 

ایده مکان توجه دارند و رشته ها به جنبه های بصری مسیریابی اطالعات و هوید ارتباطی و شکل دادن به 

تجربه هایی را می آفرینند که مردم را به محیط پیوند دهندر در قرن حاضر مقوله ی حرکد عنصر ممیی در 

روند شکل گیری تبلیغات محیطی اسد و گونه ای از هنر جدید ایجاد شده که در آن هنرمند با استفاده از 

مل و حیرت زدگی در مخاطب شده و قشدرت دریافشد   عنصر حرکد به عنوان بعد چمارم در صدد ایجاد تعا

پیام و ماندگاری در اذهان را دو برابر می کندر در تبلیغات حرکتی مخاطب میتواند جزیی از اثر باشد و گاه 

میکن اسد اثر هنری ثابد و مخاطب متحرک باشد یا مخاطب ثابد و اثر هنری متحرک یا هر دو متحرک 

با توجه به هنر تعاملی بوده و مسئله ما بررسی ششیوه هشای اجرایشی تبلیغشات      باشند که این نوع از اجرا ها

از کدام یک  0202تا  0222و اینکه تبلیغات حرکتی بین سال های  0202تا  0222حرکتی بین سال های 

از هنرها بمره برده اسدر هدف از این پژوه  که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده  مطالعه ی هنرهشای  

ی و استفاده ی آن در تبلیغات محیطی با استفاده از شیوه ی اجرایی حرکتی می باشدر به نظر می رسد تعامل

از هنرهای تعشاملی بیتشترین اسشتفاده را کشرده انشد و       0202تا  0222های  که تبلیغات حرکتی بین سال

 ساختار اجرایی آن ها بر اساس استفاده از تکنولوژی الکترونیکی باشدر

 کلیدیواژگان 

 تبلیغات حرکتی  هنرهای تعاملی  تبلیغات محیطیر 

 

 

 

 مقدمه

                                                           
1

 استادیار دانتکده هنر  دانتگاه شاهد  تمران  ایران 
2
 ایرانالیلک نوشمر   کارشناس ارشد ارتباط تصویری  موسسه آموزش عالی کیال 
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در دنیای امروز محیط پیرامون از تبلیغات گوناگون اشباع شده تیایز در نحوه ارائه ی پیام یکی از راهکارهای 

دیده شدن و تاثیرگذاری بر مخاطب اسدر تبلیغات حرکتی یکی از شیوه های خالقانه تبلیغشات تعشاملی در   

یط اسد که افراد را به طور ناخودآگاه جلب می کند و اغلب با عواطف مخاطب ارتباط برقرار کرده و به مح

خاطر عنصر پویایی و حرکد ماندگاری بیتتری در اذهان داردر تبلیغات حرکتی یک راه حل بسیار کم هزینه 

نه به طور مستقل از طریق یک با ارائه اثرات چتم نواز شگفد انگیز اسد که در آن دو با چند تصویر جداگا

 صفحه با تغییر مکان روید به نیای  در می آیندر

 پیتینه تحقیقات

Kovacic  Andrej  توجشه   در مقاله خود تحد عنوان تبلیغات محیطی تا چشه میشزان جلشب    0200در سال

توجه تبلیغات و پوسترهای دوبعدی در مقایسه بشا   کند؟ به بررسی میزان جلب کنند و چه کسی سود می می

شود با توجه به وجود بحشران   بعدی پرداخته اسدر بر اساس این پژوه  متخص می تبلیغات حرکتی و سه

ششود و تبلیغشات محیطشی بشرای تصشرف       ادی کنونی ابتکار عیل به ساخد پانل ها بیتتر و بیتتر مشی اقتص

انشد پتانسشیل    بعدی نتشان داده  های مدرن سه های تبلیغاتی زیادی ندارندر فناوری مخاطب احتیاج به بودجه

 توجه بسیاری دارندر برای جلب

لعه هنرهشای حرکتشی در تبلیغشات تجشاری بشین      تحقیقی با عنوان مطا 0937اشرف جوالیی  شیوا در سال 

به انجام رسانیده اسدر در این رساله سعی ششده بشه نقش  هنرهشای حرکتشی در       0202تا  0222های  سال

آمشده از ایشن پشژوه  بیتشترین      دسشد  تبلیغات نوین و تأثیرات آن بر مخاطبان بپردازدر بر اساس نتایج بشه 

اند شامل مصنوعات حرکتشی    شده ا برای تبلیغات تجاری استفادهه هایی از هنر حرکتی که در این سال شیوه

شود و  باشند و انتقال پیام از طریق تعامل با مخاطب در اثر تبلیغی به وی منتقل می مپینگ و خطای دید می

در مورد تبلیغات با استفاده از مپینگ و خطای دید  انتقال پیام از طریق جلوه گری نوری و بشا ترکیبشی از   

 گیردر ی واقعی و مجازی صورت میدنیا

در مقاله خود تحد عنوان تبلیغات محیطی دیجیتال و اثرگذاری آن  0202میرفتحی بازکیایی  بماره در سال 

سوی عصر جدید و  بر مخاطب در شمر تمران به بررسی تبلیغات محیطی شمری و سیر تکامل این تبلیغات به

سازد و هشم ازلحشا     ز اهیید اسد زیرا هم پیامی را منتقل میپردازدر این تبلیغات حائ دیجیتالی شدن می

 بصری تأثیرگذار اسدر

پژوهتی تحد عنوان مطالعه ساختار تصویرسازی با نور در هنشر محیطشی بشا     0939آرزوفر  سییه در سال 

  به راهنیایی استاد دکتر نظام الدین امامی فر در مقطع کارشناسی ارشد به انجام رسانیده اسدر این پژوه

ای تأثیرگشذار و مسشتقل بشر خلشق آثشار و معرفشی هنرمنشدان و         عنوان پدیشده  های بصری نور به بررسی جلوه

 ها پرداخته اسدر های اجرایی آن شیوه
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ای جدید در گرافیک محیطشی در   مثابه رسانه زاهدی  مرجان در مقاله خود تحد عنوان تبلیغات محیطی به

ت محیطی به بیان جایگاه این مقوله در گرافیک محیطی فضای شمری با تیرکز بر مسئله تبلیغا 0953سال 

های آن  ویژگی متیایزکننده و  پردازد به توضیح و بیان خاستگاه تبلیغات محیطی  تعاریف و داللد امروز می

 شده اسدر هیچنین تفاوت ان با تبلیغات خارج از خانه پرداخته

بندی  عنوان بررسی تأثیر گرافیک متحرک بر طراحی عنوان نامه خود تخد پایان 0930المعی  یاسر در سال 

های ایرانی به راهنیایی استاد دکتر سید نظام الدین امامی فر به انجام رسانیده اسدر این پشژوه  بشه    فیلم

بنشدی فشیلم    سائول باس  با طراحی عنشوان  0372پردازد که در دهه  بررسی شکل تازه گرافیک متحرک می

گیری زبان جدیدی از تلفیق زبان گرافیک با زبان پویای بصشری سشینیا ششده     به شکلمتحول کرد و منجر 

های دیجیتال  گیر شدن رسانه اسدر امروزه گرافیک متحرک ازجیله عوامل ممم و تأثیرگذار در رشد و هیه

ایشن   ( ششده اسشدر  interactive mediaهای تعاملی ) ( و رسانه…)سینیا  تلویزیون  اینترند  تلفن هیراه و 

های  های متحرک چند فیلم به بررسی روش بندی هایی از تایپوگرافی و عنوان پژوه  سپس با گزین  فریم

 ها پرداخته اسدر اجرایی آن

پژوهتی تحد عنوان هنر محیطی در دهه اخیر با راهنیایی استاد دکتر زهرا  0939خاص  عاطفه در سال 

یده اسدر در این پژوه  به چیستی هنر محیطی در نگاهی رهبرنیا در مقطع کارشناسی ارشد به انجام رسان

دهشد کشه سشه مهلفشه بشرای آن در نظشر        پردازد و علل گسترش آن را در ایران موردمطالعه قرار می کلی می

اسد که در مفموم کلی هنری اسد که به بمبود  environment artشدهر هنر محیطی معادل ترجیه  گرفته

کند؛ و هفد زیرشاخه دارد: هنر زمینی  خاکی  هنشر در طبیعشد  هنشر     یک میروابط ما با دنیای طبیعی ک

 شناختی  اکو ون   هنر ترمییی و هنر محصولیر بوم

های نشوین بشر تعشاملی     پژوهتی تحد عنوان تأثیر رسانه 0931رهبری نیا  زهرا و مصدری  فاطیه در سال 

اندر هدف از ایشن پشژوه  بررسشی     د رسانیدهشدن هنر جدید را در مجله جمانی رسانه: شیاره بیسد به ثب

ها بر چگونگی عرضه در عصر حاضر اسدر این پژوه  با رویکرد نظشری بشه آرا والتشر بنجشامین      تأثیر رسانه

آمده  دسد پردازدر بر اساس نتایج به فیلسوف معاصر آلیانی به بررسی تعامل مخاطب با هنر و رسانه جدید می

 های نوین تأثیر پذیرفته و تبدیل به هنری تعاملی شده اسدر انهاز این پژوه  هنر جدید از رس

پژوهتی با عنوان تصاویر ثابد  مخاطب متحرک و توهم حرکد با راهنیایی  0953صائب نجار  آرزو در سال 

استاد دکتر سید حسن سلطانی در مقطع کارشناسی ارشد به انجام رسانیده اسدر بر اسشاس ایشن پشژوه     

رک بر اصل توهم حرکد استوار اسدر بدین گونه که تصاویر ثابد بر روی یک نوار تصویری ایجاد تصاویر متح

ترتیب و بر اساس خطشای دیشد انسشان      این شوندر به در کنار هم چیده شده و پتد سر هم نیای  داده می

ت و شوندر ابزار و وسایل نیشای  حرکشات بسشیار متفشاو     توهم حرکد ایجادشده و تصاویر  متحرک دیده می
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باشند: گاه نوار تصویری شامل تصاویری ثابد از  متنوع بوده و در شیوه متحرک بینی بسیار حائز اهیید می

پندارد؛ چیزی که  هم می به ها را متصل باشد که چتم انسان با دنبال کردن تصاویر  آن روند یک داستان می

ه چندین تک تصویر ثابد از اجزای یشک  شناسیمر گاه این نوار تصویری ب آن را با عنوان کییک استریپ می

هشا  ایجشاد تشوهم     شده و با واردکردن نیرو و ایجشاد چشرخ  در آن   های بصری خالصه بازی حرکد در اسباب

 شوندر حرکد شده و تصاویر متحرک دیده می

 مفاهیم نظری

 محیط زیسد چیسد

مجیوعه کل هیه شرایط و تاثیرات موثر بر زندگی و رشد موجودات »محیط زیسد چنین تعریف شده اسد: 

محیط زیسد مجیوعه ای بسیار بزرگ و درهم پیچیده ای از اجزا و عوامل مختلف و  (tomar,2007)« زندهر

نشدگان از حشد یشک    برهم اثرگذاری اسد که در طی میلیون ها سال تکوین و تکامل یافته و در بسشتر آن ز 

یاخته تا گیاهشان علوفشه ای و دانشه ای  درختشان  پرنشدگان  خزنشدگان  پسشتانداران و سشرانجام سرسلسشله          

 (1386:009پستانداران یعنی انسان به شکوفایی ادامه داده اسدر )تاج بخ  

آن  جانی اسد که در یک فضای متخص و در زمان معشین  محیط یک موجود  مجیوعه عوامل جاندار و بی

موجود را در خود فروگرفته و با آن در کن  متقابل قرار دارد محیط های مختلفی اعم از محیط سشکوند   

محیط کار  تعلیم و تربید  بیابان  خیابان  محیط پارک  شمر و روستا وجود دارند که در نماید فضای محیط 

 (92: 0925و تغذیه  زیسد کلی انسان و موجودات زنده را تتکیل می دهد )اداره کل بمداشد 

محیط زیسد هیه چیز را در بر می گیردر هم انسان و هم طبیعد و هم رابطه این دو را شامل می شودر در 

محیط یک موجود زنده عبارت اسد از فضایی  کلیه فعالید های بتر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شودر

بل گوناگون با آن در تیاس قرار داردر بشه بیشان دیگشر     که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقا

محیط را می توان مجیوعه عوامل جاندار و بی جانی دانسد که  در یک فضای متخص و در زمشانی معشین   

 (http://eform.doe.ir)ر موجود زنده را تحد تاثیر خود قرار می دهند

 انواع محیط زیسد

نیز طیف وسیع مسائل زیسد محیطی  بایستی سعی گردد تشا  با توجه به سییای متنوع سطح کره خاکی و 

منظور می توان  آن چه را که ما را احاطه کرده  بر    تعاریفی کاربردی برای محیط زیسد ارائه شوندر بدین

 :ما تاثیر می گذارد و از ما تاثیر می پذیرد  بر سه بخ  کلی تقسیم نیود

 محیط طبیعی 

 محیط اجتیاعی 

 محیط مصنوع 
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لی که در تقسیم بندی های تئوریک مانند آن چه در باال آمده سعی در تفکیک محیط زیسد در بخ  در حا

 .های مختلف )ولی هیگن و متجانس( می شود  در عیل تفکیک این محیط ها از یکدیگر غیر میکن اسد

(http://eform.doe.ir) 

 تبلیغات

معنی رساندن اسد؛ یعنشی رسشاندن یشک پیشام از      ی آن از بلغ به تبلیغ در زبان عربی از باب تفعیل و ریته

شده اسد کشه برخشی از    کسی به کس دیگر؛ اما در منابع مربوط به تبلیغات  تعاریف گوناگونی از تبلیغ ارائه

 ها به شرح زیر اسد: آن

ششده    ریشزی  های برنامه توجه ها و جلب شده که به کیک کاربرد اشکالی از جذابید شکلی از ارتباطات کنترل

 (Wright  0350 :01کندر ) مخاطب را به خرید و مصرف کاال یا خدمتی تتویق می

 ها و یا خدمات در مقابل پرداخد پول توسط آنی متخصر هرگونه معرفی غیرشخصی کاال  محصوالت  ایده

roger, Karin A & others)  0352( 

های خاصی تیام جامعه منتقل شود  منظور ترویج عقیده و یا کاالیی از طرف یک منبع به گروه  پیامی که به

 ).warner & wright) 0327 :1 و برای انجام آن پول پرداخد گردد 

های اشیاء  کاالها   ها  ابزار و اقداماتی که برای شناساندن مزایا  مضرات و ویژگی ای از مفاهیم  روش مجیوعه

ها و نمادهشای اجتیشاعی و    ها و عقاید  به سازمان ها  افکار  نگرش ها  پدیده خدمات  تجارب  طرحمحصوالت  

 (03: 0950گیرد )خنجری  جامعه مورداستفاده قرار می

 (ر090: 0929ها و یا خدمات توسط یک وسیله )الوانی و دیگران  ارائه  توصیف و شناساندن کاالها  ایده

 گرافیک محیطی

توانیم چنین عنوان کنشیم:   محیطی اگر بخواهیم تعریفی نسبتاً جامع از آن ارائه دهیم  می طراحی گرافیک

منظور ارائه محیطی مطلوب و  شده در محیط یا طردشده از آن به مجیوعه عوامل بصری به استخدام گرفته»

تعریشف بشه چنشد     در این« مناسب تا بر مخاطب اثر کند و رفتاری را که در پی آن هستیم در او پدید آوردر

 :شده اسد مورد اشاره

 مجیوعه عوامل بصری تأثیرگذار ر0

 حذف عوامل بصری زائد برای تتدید عامل بصری موردنظر ر0

 موضوع محیط و تناسبی که عوامل بصری باید با آن محیط داشته باشند ر9

که چنشان در روح و روان مخاطشب مشهثر واقشع ششود کشه ایشن         طوری اثربخ  بودن به ر1

 (0 گوی رفتاری او نیایان شودر )شکلاثرگذاری در ال
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 اثربختی هنر گرافیک محیطی 0شکل 

گرافیک محیطی جزء الینفک زندگی شمری شده اسد و سعی در تصحیح ارتباط انسان با محیط داردر هیچ 

اندازه گرافیک محیطی قوی و مهثر و نزدیک به مخاطب باشد  بنابراین  تواند در این بخ  به ابزار اجرایی نیی

خوبی واقف باششند تشا بشا طراحشی صشحیح محشیط بتواننشد         متولیان امور زیباسازی شمر باید به این ممم به

 (0 :0955رفتارهای مناسب و مطلوب در شمروندان به وجود آورندر )ایلوخانی 

رسانی  شویم  هیان برقراری ارتباط برای راهنیایی و اطالع اولین اهییتی که برای گرافیک محیطی قائل می

طشور   گیرد  زیشرا انسشان بشه    به مخاطب اسد و در دومین نق  خود  وظیفه زیباسازی محیط را بر عمده می

جویشد    هشا دوری مشی   ها و ناهنجشاری  ناخودآگاه خواهان زیبایی و توازن و تعادل و آراستگی اسد و از زشتی

ها در هیاهنگی  و رنگطور صحیح در جای خود قرارگرفته باشد  حضور در محیطی که هیه عنصرهای آن به

بخ  اسد و روح خسته  راستی لذت درستی عیل کنند  برای هر انسانی  به و تضاد  هرکدام به وظیفه خود به

 (02: 0930کندر )استوار  از کتاک  و مسایل روزمره زندگی او را به آرام  دعوت می

 رابطه گرافیک محیطی و محیط زیسد

ما با طبیعدر از  محیطی روشی اسد برای بمبود و ارتقای رابطه ی در کلی ترین حالد میتوان گفد که هنر

ر  ر گذرا بودن و تغییر شکل های آنی و زودگشذر  متخصه های هنر محیطی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ر هیکشاری بشا فعشاالن     تعریف کار برای مکانی خاص نوعی هیاهنگی بین بختی از محیط با اثر خلق ششدهر 

درباره اهداف و ویژگی های هنر محیطی نیز  …ر مثل دانتیندان  پژوهتگران  آموزگاران وحیطه های دیگ

ر هنر محیطی  طبیعد و فرایندهای آن را تفسیر کرده و درباره آنما اطشالع   میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

ده در ایشن  ر دغدغه هنر محیطی  مواد و نیروهای طبیعی اسد  پس آثشار هنشری خلشق شش     رسانی می کندر

ر هنر محیطی  دیدی جدید  اسدر …گاه متاثر از نیروهای طبیعی مثل باد  باران  صاعقه  زمین لرزه و  حوزه

برای هم زیستی با محیط اطراف در اختیارمان  از رابطه ما با طبیعد را در برابرمان قرار داده و راهکارهایی نو

نیونه  اکو  رینی محیط های آسیب دیده قرار میگیردر برایهنر محیطی  گاه در مسیر احیا و بازآف  می گذاردر

 .می کند سیستم های آسیب دیده را به روش های هنری و زیباشناختی  احیا و بازآفرینی
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 بررسی نیونه های موردی

 The Economist تبلیغات تعاملی روزنامه اقتصادی

 

 )The Economist(بیلبورد روزنامه اقتصادی اکونومیسد  0شکل 

  تابلویی که المشپ  (The Economist)ی دیگری از روزنامه اقتصادی اکونومیسد  ایده خالقانه توصیف اثر:

شده و با توجه به سنسورهای بکار رفته در این تابلو دقیقا زمانی که شخصی زیر تابلو قرار  بزرگی در آن تعبیه

ین مسئله نخواهد شد و جلوه و نیای طورقطع خود شخص متوجه ا شودر به بگیرد این المپ بزرگ روشن می

وکشار و راهکارهشای    اصلی این تابلو برای سایر رهگذرین از این معبر اسدر این روزنامه که مربوط بشه کسشب  

رساند که ششیا بامطالعشه ایشن     اقتصادی اسد پیام پنمان خود را در این کیپین به اذهان مخاطبین خود می

 (0)شکل  .دی خواهید رسیدای نو درزمینه اقتصا روزنامه به ایده

 به موی خود ضربه بزنید 

می باشدر طراح خشال  ایشن کیپشین بشالن      Therapie مربوط به شامپو تقوید کننده موی سر توصیف اثر:

هشا   متد زنی را به شکل مو در کف فروشگاه چسبانده اسدر این گونه بالن های متد زنی ویژگی اصلی آن

طراح با ایجاد بالن متد زنی به شکل مو قصد داشته اسد بر این مورد تاکید برگتتن به حالد اولیه اسد و 

شود  داشته و آن را بزرگ جلوه دهد که با استفاده از این شامپوی موی سر موی شیا یه قدری مستحکم می

که به راحتی قابل جدا شدن نیسدر این کیپین که در حقیقد یک تبلیغ تعاملی اسد به خوبی مخاطب را 

 .ماند کند و به شکل زیبایی در ذهن وی می ر خود میدرگی
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  Therapieتبلیغ شامپو تقوید کننده موی سر 9شکل 

در بیبئشی بشه مشدیرید خالقیشد      Ambience Publicis Advertising این تبلیغ توسط ششرکد تبلیغشاتی  

Ramanuj Shastry   و مشدیرید هنشری Girish Mandalia   و البتشه عکاسشی MandaliaGirish    اجراششده

اسدر خالقید را این با در کف فروشگاهی در بیئی می یابیم این کیپین فو  خالقانه که ساقه موی سر را 

تواند الگوی خوبی برای فعالین عرضه تبلیغات محیطی علشل خصشوص درزمینشه     به شکل بالن زنی اسد می

ری نسبد به سایر گونه های تبلیغات محیطشی  رو بازخورد بیتت تبلیغات تعاملی باشدر تبلیغات تعاملی ازاین

 (9)شکل  .ماند دارد که مخاطب را درگیر خود ساخته وبه این روش در خاطر وی می

 شوره های موی سر خود را حذف کنید
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 تبلیغ شامپوی ضد شوره کلیر 1شکل 

 

نیسشدر بلکشه ششاید    در عرصه تبلیغات محیطی تنما هزینه تعیین کننده بازتاب یک کیپشین   توصیف اثر:

هزینه در پایین ترین سطح اهیید در این زمینه قرار داشته باشدر در تبلیغات محیطی ایده خالقانه و نشاب  

طوری  اسد که باعث بازتاب مثبد یک تبلیغ خواهد شد؛ زیرا تبلیغات محیطی این روزها بسیار زیاد اسد به

در مکانمای مختلف می بیندر این تبلیغات  …ابورد وکه هر فردی روزانه چندین بیلبورد  لیپوسد بنر  استر

قدری تکراری و روزمره اسد که دیگر توجه کسی را بر نیی انگیزد  کسشی زمشان خشود را بشرای دقشد و       به

تنما مخاطشب را   قدری اشباع از اطالعاتند که نه ها به خواندن جزئیات آن نیی گذارد و حتی در برخی از آن

 .عکس آن را دچار سردرگیی و دلزدگی نسبد به این گونه تبلیغات خواهشد کشرد  جذب خود نکرده بلکه بال

 (1)شکل 

 (Nike) تبلیغ تعاملی نایک -4-۰

 
 تبلیغ تعاملی نایک برای کیک به یونیسف  بدون تاریخ 7شکل 

در آرژانتین اجراشده اسد  رهگذران  BBDOدر تبلیغ تعاملی زیر که توسط آژانس تبلیغاتی  توصیف اثر:

با دویدن یا راه رفتن بر روی تردمیل  در ازای هر کیلومتر  مقادیر متخصی پول را توسط کیپانی نایک بشه  

 !کنند اهدا می یونیسف

رساند  بشرای هشر    کیلومتر دویدن فقط به خود شیا نفع نیی 02"شده این عبارت اسد:  ترجیه شعار نوشته
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 (7)شکل "  شیا به یونیسف کیک خواهید کرد کیلومتر دویدن

 از محل بارکد عبور کنید 

 
 Curbita   0222 فروشگاه تبلیغ 2شکل 

هسشتیمر   Curbita  در کیپین خالقانه پی  رو ما شاهد ایده ای جالب برای معرفی فروششگاه  توصیف اثر:

بوجشود آورده   بارکشد  زیبا بشه ششکل  این فروشگاه با ایجاد خطوطی در کنار خط کتی های عابر پیاده نیایی 

اسدر بارکد که معیوال ما به کرات آن را بر روی محصوالت مصرفی خود می بینیم در حقیقد خشط خطشی   

هاییسد که در آن متخصات یک محصول را جای می دهند  بارکد هر محصول تنما مختص هیان محصول 

د آنما را در سیستم تعریف کشرده تشا در هنگشام    اسد فروشگاه ها در ابتدای وارد کردن اجناس در انبار بارک

 این تبلیغ توسط آژانس تبلیغاتی .فروش محصول با استفاده از بارکدخوان به راحتی به قیید آن پی ببرند

 OpusMúltipla  در برزیل با مشدیرید خالقیشدRenato Cavalher    و مشدیرید هنشری Cintya Reese  در

ین بار ما در یک کیپین به این مورد بر می خوریم که طراح برای اجرا شده اسدر برای چندم 0222آگوسد 

اجرای طرح خود از فضای موجود بمره جسته و با هزینه ای بسیار کم پیام خود را به دیدگان مخاطبان می 

 (2)شکل  .رساند

 نجات جان انسان در ایستگاه اتوبوس

 
 0200س  تبلیغ تعاملی نجات جان یک انسان در ایستگاه اتوبو 2شکل 
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راه انشدازی ششده اسشد بشرای      LG0کیپین توقف اتوبوس عیومی که توسط آژانس تبلیغاتی  توصیف اثر:

تتویق بیتتر مردم برای انتخاب شغل در سالمد عیومی می باشدر در این آگمی در ایسشتگاه اتوبشوس بشه    

م جعلی قرار گرفته اسد صورت دیجیتال و تعاملی تصویری از یک مرد پیرمرده و یک کادر الکتروکاردیوگرا

کرده اسد و صدای بو  میتد می آیدر این کیپین با نتان دادن این  "ایسد قلبی"که نتان می دهد مرد 

موضوع که آنما می توانند یک زندگی را نجات دهند به مردم با روشی خالقانه و هوشیندانه قصد بر این دارد 

 (2د در نظر بگیرندر)شکل تا افراد بیتتری را در زمینه متاغل در بخ  سالم

 تجزیه و تحلیل برخی نیونه های موردی -0

نیونه های موجود در این بخ  به مطالعه هنرهای تعاملی به کار برده شده در تبلیغات با استفاده از ششیوه  

ی حرکتی می پردازد و سعی بشر طبقشه بنشدی تبلیغشات حرکتشی بشر اسشاس ششیوه اجرایشی آن هشا ششده            

 مکانیکی  طبیعی و فیزیکی( شده اسدر)الکترونیکی  

 تبلیغات خالقانه بر روی پله برقی

به واقع ایده ای ناب و جذاب اسشد  ایشن ایشده تبلیغشاتی توسشط ششرکد        پله برقی تبلیغات خالقانه بر روی

اجرا  0222در دسامبر ” سیدش خطاکار“در بیبئی هند با مدیرید هنری  Rediffusion DY&R تبلیغاتی

 شده اسدر

 

نوع کشار: تبلیشغ بشر روی پلشه     

 برقی

موضوع کشار: تبلیشغ آرایتشگاه    

 مردانه

 شیوه اجرایی: الکترونیکی

 0222سال ساخد:

 Rediffusionمجشششششری: 

DY&R 
  Juice salonسفارش دهنده:

 اثر متحرک مخاطب ثابد

 

 

 0222بر روی پله برقی   Juice salonتبلیغ آرایتگاه مردانه  5شکل  

هیانطور که در این ایده تبلیغاتی متاهده می کنید صاحب این آگمی سالن آرایتی اسد که برای معرفشی  
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کار خود صورت نییه مردی را در پائین پله برقی موهای مختلف بر روی پله های دیگر به تصویر کتیده که 

ر مناسبی برای نصب آثشار  پله برقی مکان بسیا .با حرکد پله برقی مدل های مختلف مو به نیای  در میاید

خالقانه و تبلیغات به شیار می آید و هیچنین مسافرینی که بر روی سکوی پائین با دقد می ایستند با دقد 

پله برقی به دلیل سمولد استفاده آن نسبد به آسانسور و  .خاصی به پله های در حال حرکد نگاه می کنند

ستفاده قرار می گیرد به هیین جمد تبلیغات بر روی پلشه  پله های معیولی اغلب بیتتر توسط افراد مورد ا

برقی باعث جلب توجه هیگان می گردد و حتی کسانی که از این وسیله استفاده نیشی کننشد در دورتشرین    

فاصله از پله برقی هم می توانند تبلیغات آن را با جلوه بیتتری تیاشا کنند بنابراین اجرای تبلیغات بر روی 

ممارت خاصی صورت گیرد توجه مخاطبان با تیرکز و دقد باالئی بر روی آن معطشوف مشی    پله برقی اگر با

 گرددر

 تبلیغات محیطی تعاملی خالقانه نوشیدنی انرژی زا

تولید کننده نوشیدنی های انرژی زا اسد که برای ترویج نوشیدنی ورزششی خشود بشا     (Powerade) پاوراید 

تواننشد از   دهایی در سطح شمر نصب کرده اسد کشه عشابرین مشی   برلین  بیلبور Ogilvy & mather هیکاری

 .طریق آن ها صخره نوردی و یا انجام دیگر ورزش ها را تجربه کنند

  
الف( بیلبورد دیوار صعود صخره نوردی نوشابه  3شکل 

 0207انرژی زا پاوراید  

 ب( بیلبورد نوار کتتی نوشابه انرژی زا  3شکل 
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 0207پاوراید  

 

 نوع کار: تابلوی شمری

 موضوع کار: تتویق به ورزش و نوشیدنی انرژی زا

 شیوه اجرایی: فیزیکی و مکانیکی

 2015سال ساخد:

 Ogilvy & matherمجری: 

 Powerade سفارش دهنده:

 مخاطب و اثر هر دو متحرک

ج( بیلبورد متد زنی نوشابه انرژی زا پاوراید   3شکل 

0207 

 

 

هشای انشرژی زا  مجیوعشه ای از     پاورایشد  تولیدکننشده نوششیدنی    0207تبلیغشاتی در سشال   در این کیپین 

بیلبوردهای تعاملی ورزشی را در قالب یک کیپین در آلیان ساخد که به عابرین اجازه میداد از صشفحه ی  

یلبورد به هر ب بیلبورد برای انجام ورزش هایی مانند صخره نوردی  تقوید بازوان و متد زنی استفاده کنند

صورت تیرین های مختلف ورزشی طراحی شده اسد؛ نظیر دیوار صعود صخره نوردی  یک نوار کتتی بشر  

شیا از آنچه که فکر میکنید قدرت "روی یک قرقره و یک دیوار سنج  قدرت متد زنی و عابران را با شعار 

د شامل طرح یک دیوار صخره تتویق به تعامل و فعالید ورزشی می کندر طرح های بیلبور "بیتتری دارید

ای چرخنده بود که شرکد کننده باید از آن باال برود و در حالی که صفحه در حال چرخ  اسد خود را باال 

نگه دارد و یک نوار کتتی که تابلوی واقعی برای نتان دادن مقیاس وزنه مورد استفاده قرار گرفته و یشک  

که چال  بیلبورد را پذیرفتند و با آن ها کار کردنشد  در   (ر شرکد کنندگانی3اندازه گیر متد زنیر)شکل 

 پایان عیلیات ورزشی یک بطری مجانی از این نوشیدنی انرژی زا برای رفع خستگی خود جایزه گرفتندر

 تبلیغ مسری

این کیپین تبلیغاتی تعاملی برای برند قموه کافه پله توسط آژانس برزیلی اجرا شده که در ایستگاه متروی 

یک کوتینیو سائوپائولو قرار گرفتهر یک پانل دیجیتال مجمز به سنسور حرکتی در باالی این پانل نصب فریت

( و در ساعد صبح تنظیم شده اسدر هنگامی که مسافران در حال رفد و آمد به این نتانه 02شده )شکل 

 نزدیک می شوند  چمره ای که در پانل قرار گرفته بیدار می شود و خییازه می کتدر
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 نوع کار: تابلوی شمری

 موضوع کار: کیپین تبلیغاتی قموه پله

 شیوه اجرایی: الکترونیکی  طبیعی

 0207سال ساخد:

 Lew'Lara\TBWA, Brazilمجری: آژانس تبلیغاتی 

  Café Pelé:سفارش دهنده

 مخاطب و اثر هر دو متحرک

 

 

مسافران در معرض مسری بودن خییازه قرار گرفته و شروع به خییازه کتشیدن   به طور طبیعی بسیاری از

شان را  کنند تا جلوی خییازه کتیدن می کنند این لحظه در واقع لحظه جالب ماجراسد که هیه تالش می

درصد مردم با دیدن خییشازه   22با توجه به تحقیقات دانتگاه ایالتی نیویورک   .شوند بگیرند اما موفق نیی

کنندر آژانس اجرای کننده این تبلیغ در مورد  کتیدن شخص دیگری ناخودآگاه شروع به خییازه کتیدن می

کند که: بعد از اجرای این پشروژه لحظشات ششاد و جشالبی بشرای       طور عنوان می این بیلبوردهای متحرک این

حشال خییشازه کتشیدن    رهگذران ایجاد شد  کنترل خنده مردم پس از دیدن تعداد زیادی از افشراد کشه در   

آلودگی را از خود دور کنندر  کردند تا احساس خواب شروع به نرم   ها حتی هستند متکل بود  برخی از آن

شد  تعداد  ها از این جمد منحصربه فرد بودند که هرچه تعداد افراد نزدیک به بیلبورد بیتتر می این بیلبورد

تعدادی فنجان قموه  Café Pelé پس از مدت کوتاهی .شد نیای  هم بیتتر می های صفحه خییازه کتیدن

کتید؟  شیا هم خییازه می»گذاردر هیچنین جیله  آلوده روی بیلبورد به نیای  می را به جای صورت خواب

هشای کوچشک    و چند نفر با فنجشان  شود و  نیای  نتان داده می روی صفحه« حاال زمان نوشیدن قموه اسد

ها احساس خوبی داشتند و  کنندر تقریبا هیه افراد با دیدن قموه ها پذیرایی میقموه از عابران نزدیک بیلبورد

 این کیپین تبلیغاتی به صورت هوشیندانه ای از فناوری الکترونیکی و  .شدند تر می پس از نوشیدن آن شاداب

 مسری بودن خییازه در جمد ایجاد نیاز و تعامل با مخاطب سود برده اسدر

ستفاده از این پانل های دیجیتال و یک سنسور تتخیص حرکد محتوای مورد نظشر را  با ا Café Peléبرند 

کنترل کرده و با ایجاد نیاز از طریق عوامل مسری )عامل طبیعی( در مخاطب و در نماید عرضشه محصشول   

خود به صورت اشانتیون در بین مخاطبان میزان اثر گذاری قموه ی خود را در رفع خستگی و خواب آلودگی 

 ه خوبی منتقل کرده اسدرب

 آمده اسدر 0به دلیل جلوگیری از طوالنی شدن مقاله نتایج دیگر نیونه های مورد استفاده در جدول 

 

0207پله  کافه یمسر غیتبل 02شکل    
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 مقایسه کلی نیونه های بررسی شده 0جدول 

 

 شیوه تبلیغ عنوان تبلیغ

دخالشد مخاطششب  

 در اثر

بررسی ساختار اجرایی در نیونشه  

 های انتخابی

رد
دا

رد 
دا
ن

ی 
یع
طب

ی 
یک
یز
ف

ی 
یک
کان
م

ی 
یک
رون
کت
ال

 

 تبلیغ مسری
سنسور حرکتی و صفحه 

 دیجیتال
*     * 

تبلیغات خالقانه روی 

 پله برقی
 *    *  حرکد مصنوعات

  *    * حرکد روی بیلبورد نوشیدنی انرژی زا

 محصول آرایتی مو
سنسور حرکتی و صفحه 

 دیجیتال
 *    * 

منع ختوند علیه 

 زنان

صفحه سنسور حرکتی و 

 دیجیتال
*     * 

انجین حیاید از 

 حقو  زنان
   *   * صفحه ثابد

 تبلیغ اپسون
سنسور حرکتی و صفحه 

 دیجیتال
*     * 

   *   * خود دریافد ثابد به کودک غذا بدهید

    * *  حرکد طبیعی ماهی ها رستوران دریایی

 آینه های تعاملی پوما
سنسور حرکتی و صفحه 

 دیجیتال
*     * 

گلدان را از زوایای 

 مختلف ببینید
   *   * خطای دید با تغییر زاویه دید

 کوهنورد سوییسی
ارتباط اینترنتی و پانل 

 دیجیتال
*   *  * 

تبلیغات باشگاه بدن 

 سازی
   *   * تبلیغ در مترو

 بیلبورد مک دونالد
حرکد طبیعی از حرکد 

 خورشید
 * *    

 فتوشاپ زنده
پانل ارتباط اینترنتی و 

 دیجیتال
*   *  * 
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 نتیجه گیری

در این پژوه  که از طریق بررسی تبلیغات حرکتی در جمان پدید آمد اسد  شیوه های اجرایی آن ها مورد 

بررسی قرار گرفتهر با بررسی های به عیل آمده نق  هنرهای تعاملی در تبلیغات حرکتی و نقش  هنرهشای   

تبلیغات حرکتی به چتم می خوردر در تبلیغات حرکتی گاه می مدرن و فن آوری های دیجیتال در اجرای 

 توان اثر متحرک و مخاطب ثابد یا مخاطب متحرک و اثر ثابد و یا هر دو متحرک می باشندر

تفاوت نق  فن آوری  جلوه های بصری و تعامل با مخاطب در تاثیرگذاری آن در اذهان با سایر روش هشای  

با بررسی های انجام شده می توان چنین نتیجشه گرفشد کشه روش ایجشاد      تبلیغاتی قابل متاهده می باشدر

تعامل با مخاطب از طریق فناوری از دیگر جنبه های جلب توجه و سایر ویژگی های و روش هشای اجرایشی   

 گرافیک محیطی بسیار تاثیر گذار تر اسدر

شیوه های فیزیکی  مکانیکی  با بررسی های انجام شده می توان چنین نتیجه گرفد که تبلیغات حرکتی با 

طبیعی و الکترونیکی اجرا شده اند که در واقع عناصر تبلیغ بشا موتشور هشای مکشانیکی یشا عوامشل طبیعشی         

 الکترونیکی و فیزیکی انسان به حرکد در می آیندر

بیتترین ساختار اجرایی از هنر حرکتی که در این بشازه زمشانی بشرای تبلیغشات تجشاری       0بر اساس جدول 

نوعی مخاطب  تفاده شده اسد  استفاده از تکنولوژی الکترونیکی هیراه با تعامالت فیزیکی انسان اسد و بهاس

های الکترونیکی مهثر اسدر در این تبلیغات مخاطب  ی پانل وسیله گیری تبلیغ و انتقال پیام به در روند شکل

ی  کننده طور عیده مخاطب شروع شودر به ی ابزارهای الکترونیکی درگیر کن  و واکن  با تبلیغ می واسطه به

هشای دیجیتشال و تکنولشوژی     آوری آمشده تشأثیر فشن    عیل های به ی تعامل با تبلیغات اسد و با بررسی آگاهانه

 شویمر الکترونیکی در جذب مخاطب برای تعامل با طرح را متوجه می
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Examination of Environmental Motion Advertising Methods between 2000- 2017 

Seyed Nezameddine Emami-Far, Melika Habibi 

 

Abstract 

 

With the complexity of cities today, and the current increase in population, the 

interactions between the audience and environmental art has changed, and the role of 

the audience has shifted, from being a viewer to becoming part of the work of art, who 

can influence and be influenced by environmental art through communication of both 

action and reaction. 

One of the subcategories of environmental art is environmental advertising, which 

covers an expansive realm and possesses an important role which, in addition to the 

need for creativity, excellence, and speed in the transmission of messages in 

environmental advertising, the interactions with the public can have an influence on the 

return of attracting attention and proper communication between the audience and the 

environment. 

In interactive environmental advertising, there is one factor that is superior to others, 

and which plays the primary role in the organizational process of the interactive 

activities of the participants: viewers of environmental advertising are usually in 

motion. An important element in the process of forming the motion advertisement for 

interaction, is the categorization of the motion.  

In moving environmental advertising, there are different conditions that can have 

different effects on attractiveness of the advertisement, and can multiply the impact of 

the image and its continuity in the minds of the viewers: fixed artwork and a moving 

audience, a fixed audience and moving artwork, or both factors in motion, as well as 

complete changes in the viewing angle of the image, or different images being displayed 

from different angles. Motion environmental advertising makes it possible for humans 

to communicate with their surrounding environment.  

This research explores the methods in which motion environmental advertisements have 

been implemented in the years 2000-2017, and explores which category of art this type 

of advertising benefits from. 

This type of research is both qualitative and descriptive-analytic in nature. 

 

Keywords 

environmental art, motion advertising, interactive art, environmental advertising  
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 حیطیهنر م یکردبا رو یشهر یارنگاریود ییرتصو سیبرر

 ( 09تا  09از  ریسا نشهرستا ردیمو مطالعه) 

 1شهره بی تاج

 

 کیدهچ

 یک  به کمک    حیط زیست انسان و م نمیاتعامل و رابطه موثر  بیینپژوهش ت یناز ا هدف

ام د میو مرد ییرزبان تصو  ریکدا ساز توسکعه پکا   مینهموضوع ز یناست، که ا  ینگاریواربه ن

ا   یک  که به آن تعلک  اکا ر دار   نیبه مکا شیدنبخ ویتسبز و ه یفضا  یکن و آنچکه ضکرورا 

 می( ککه بکه سکهوتت تمکا    ینگاریوار)د ست یاز عنصر گیریسازد بهره  می میسررا  قی تح

ارت بیمردم شهر همه روزه  ا آن در  و  محیطکی باط هستند و آنچه ککه رابطکه هنکر    واسطه ب

 یبکرا  یاست ککه هکر دو جنکبش هنکر     یبخشد، وجه تشابه میرا تداوم  یشهر یرنگاریواد

ار معنا ییشکوفا نتقال ب ا تکا   مندنکد نیازشکهر   یچون فضکا  یاود به مخا بان به بستر ییو 

نند  نتقال دهند اثر ال  ش پیامبتوا ا  میرا به سرانجام  یشرساتت او نیو زماده را به مردم 

بژه  کور  یعنی گرفته شود حیطاز م هیدرسانند که ا  یککه فضکا   مکی گیکرد  در ککار رکرار    یا

ا .رلمداد شود حیط از م ئیاحا ه کند و جز نیزا راف را  که  می گیردشکل  ضیهفر ینحال 

 میشود  یتهدا محیطیهنر  یرسان  در راستا پیامعنصر  ی به عنوان  یشهر یرنگاریواد

ند در ارتقاء سطح فرهنگ جامعه برا  موثر وارع شود. زیست محیطحفظ  یتوا

ا العکاا   یگکردآور  شکیوه بکوده اسکت و    تحلیلی – صیفیتو هیتما تحقی  اینانجام  روش

بکوده   کیفکی  نیکز  لیلو تح یه( صورا گرفته است. روش تجزمیدانیو  یبصورا )کتابخانه ا

از  یککی نسبت  جامعکه ککه    یو فرهنگ ساز هیاز عدم آگا کیبدست آمده حا یجاست و نتا

م نیزهمکا نیایمعضل د ینبزرگتر از مردم ناشکنااته   بسیاری یماست، که همچنان برا روزا

ا نتقال  کهتی مانده است در حا ریب ا ا   حیکه رو عینوشهر،  یها یواره از دل د یریتصو پیامب

 باشد  می محیط زیستسالمت  یبه حضور فعال مردم در ارتقا عیاجتما

 کلیدی واژگان

 .زیست محیط  ،یشهر ویته ،محیطیهنر  ،یشهر یفضا ،یشهر ینگاریوارد

                                                           
1
رتباط  کارشناس  ا رشد  رن، دانشگاه کمال ،یریتصو  ا زندا تمل  نوشهر، ما نا یرا  ا
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سی ر»برنامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویرى نگارنده اول با عنوان:  * این مقاته مستخرج از پایان

که به (« 07تا  09ری از سان شهرستاردی فی  محیطی )مطاتعه مواگرد یکرروبا ی شهرری نگااریودتصویر 

 اتمل  نوشهر به انجام رسیده  راهنمایى نگارنده دوم، در دانشگاه کمال

 مقدمه 

امروزه هنر محیطکی و دیوارنگکاری شکهری از جملکه تمکایالا هنکر معاصکر مکی باشکد ککه           

امیکدن        هنرمندان نسل جوان را درگیر اود کرده است. هنر محیطکی بکه  کور کلکی بکرای ن

، هنکر  (innatave Art)( ، هنر در  بیعکت  ECOAvtرویکردهایی نظیر  هنر بوم شنااتی )

ا رابطه مخا ب بکا  و. (Restoration Art)ترسیمی  بکار می رود. این هنر در تالش است ت . .

محیط را بهبود ببخشد و در این میان نگاه را به سمت مسائل زیست محیطی سکو  دهکد و   

توجه را به بازسازی و ترمی  محیط های آسیب دیده هدایت می کند. برای مفهوم بخشیدن 

ا افزایش و کاهش عاملی از عوامل موجود در  بیعکت   به این پیام مه ، هنرمند هرازگاهی ب

ویه دید مخا ب را به سمت نگرش نو تغییر می دهد.  به ال  آثار هنری نوین پردااته و زا

ا تمدن شهری استقرار داشته  از  رف دیگر دیوارنگاری شهری به عنوان هنر تعاملی همگام ب

ان هکا را بکه   و سه  عظیمی در باال بردن سطح کیفی فرهنگ عمومی و هویت اجتماعی انس

دوش می کشد. دیوارنگرای همواره به سادگی در معرض عموم رکرار دارد و بکه عنکوان یک      

عنصر پیام رسان از جانب هنرمندان در راستای آگاهی از معضالا اجتماعی و محیطکی بکه   

ا توجه بکه   اپذیر مبدل گشته است. از آنجا که ارتباط این دو جریان هنری ب نکار ن ا حقیقتی 

ند بسیار تنگاتنگ باشد، نگارنده رصد دارد دیوارنگاره های شهری را بکا  اهداف اشا ن می توا

ئه دهد تا درک بهتری نسبت به معضالا محیط زیست فراه  شود. را ا  رویکرد جدید 

ا توجه به مطاتعه موردی پژوهش پرسش و فرضیه مطرح می شکود، تکالش اواهکد شکد تکا       ب

ئه دهی . را ا   پاسخ رانع کننده ای برای آن 

بکه هنکر    07تکا   09آیا در تصاویر دیوارنگاری شهری در شهرستان ساری بکین سکاتهای    -1

 محیطی توجه شده است؟

 فرضیه

د  ن دیوارنگاری شهری به عنوان عنصر پیام رسان در راستای هنر محیطی هدایت شود می توا

 برای حفظ محیط زیست موثر باشد. در ارتقای سطح فرهنگ جامعه
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 قیقپیشینه تح

ا صراحت عنوان کرد تاکنون بررسی جامعی  در ایران می توان ب زمینه دیوارنگاری شهری در 

ا رویکرد محیطی صورا نگرفته به برای از مکوارد در مکورد دیوارنگکاری     در مورد این هنر ب

 اشاره می کنی :

ایکران         - دکتر بهنام زنگی در کتکا  کارکردهکایی رسکانه ای و ارتبکاط دیوارنگکاری معاصکر 

( و ارتباط دیوارنگاری عصر معاصر پردااته 1907( به بررسی کارکردهای رسانه ای )1901)

 است. 

( مجموعکه  1909کفشچیان مقدم مقاته بررسی ویژگی های نقاشکی دیواریکو و در سکال )    -

ا موضوع می توان مقاالتی همچون بررسکی و تحلیکل    مقاالا دیوارنگاری شهری  را مطاب  ب

ای  رج اسکندری اشاره کرد. نقاشی دیواری از دکتر 

تدین بکه بررسکی تکرثیر دیوارنگکاری      ا رجبی، یوسو به راهنمایی استاد امامی فر، سید نظام 

ا تاکید بر سومین دو ساالنه دیوارنگاری هکایی   شهری بر مخا ب از منظر گرافی  محیطی ب

ا تمدن شهری در فرهنگ عمومی جامعه داشته است.  که همگام ب

ا هنر محیطی وجود دارد که اغلب به زبان التین هستند. اسناد و کتابهایی در   ارتباط ب

و چند مقاته تخصصی دانشجویی که هنرمندان بیشتر به مباحث هنر محیطی و هنر زمینکی  

ند  ا  اشاره کرده 

ا عنوان  امه رضا رلعه ب ا پایان ن تگوها و اسا یر در هنر محیطی"پژوهشی ب ا می  "نقش کهن 

 باشد 

( مقاتکه ای بکه عنکوان    1907خستین کنفرانس ملکی تبلیغکاا محیطکی )   آ. محمدیان در ن -

ا هنرهای محیطی پردااته است.   رابطه تبلیغاا محیطی ب

محمد فرشیدی، محمد پژوهشگر دکترای معماری به نقش هنر محیطی در ایجکاد فضکای    -

نگیز پردااته است.  ا  شهری اا ره 

ما هیچکدام از پژوهش های ذکر شده به بررسی تصو ا رویکرد هنر ا یری دیوارنگاری شهری ب

 محیطی نپردااته، موضوعی که مورد بحث این تحقی  می باشد.

 مفهوم و تعریف واژگان

در این جا نیاز است تا هر چند اجماتی به تعریو واژگان دیوارنگاری شهری و هنر محیطکی  

ا به درک بهتری از موضوع مورد بحث دست یابی .   و محیط زیست پردااتاه شود ت
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 دیوارنگاری شهری

در آثار دیوارنگاری براورداری از زمان تصویر موجب آن شده است پیام مرزها و محدودیت 

ابکد. بکه همکین      های زبان انی فراتر از رراردادهای کالمی دسکت ی کالمی را در نوردد و به زب

ا هر سلیقه ای رابل درک و  اثر تصویری برای هر مخا بی در هر جای جهان ب علت است که 

از رابلیت ها و ویژگی های ممتاز  اثر تصویری نیز بخشی  تغییر است. استعداد تغییر پذیری 

ند در فرایند  دریافت و در پیکام   آن به حسا  می آید، چرا از این  ری  می توا که مخا ب 

نقشی فعال و مبتنی بر ادراک ذاتی اویش اود داشته باشد به همین علت عنصکر پیکام در   

افراد یکا ارشکار ااصکی از جامعکه نیسکت و بکه        این آثار جنبه فراگیر تری دارد و محدود به 

ازتکا  هکا و       موازاا گستردگی و وسعت  جامعه مخا بان آن، نتقکال ب ا نقکش و تکاثیرش در 

 ( 157: 1907واکنش پیرامونی پر رنگ تر می شود )زنگی، 

 سیر تحول تاریخی دیوارنگاری

ایران به حدود هشکت هکزا   ر سکال ربکل از مکیالد مسکیح، دوران     تاریخچه نقاشی دیواری در 

از می گردد. آنچه به عنوان نقاشی دیواری در این دوره شنااتاه می شود  راحی  نوسنگی ب

اریمانده بر دیوارهای غار ترستان از جمله میر مالس و هومیکان اسکت. عمکده نقکوش      های ب

ند.  ا  بکار رفته در ان نقاشی ها نقوش حیوانی است که با اطوط نرم و سیال تصویر شده 

ار را نشان می دهند. رنگ های مورد استفاده در ایکن نقکوش رنکگ    و صحنه های رزم و شک

های معدنی و گیاهی همچون مشکی و ررمز هستند. در مورد علل تصویر ککردن ایکن گونکه    

اشکال در دیواره های غارها توسط انسان های غارنشین فرضیاا متعددی وجکود دارد. ککه   

ز این دوران و شکل گیکری حیکاا   نمی توان در مورد صحت رطعی هیچ کدام رای داد پس ا

ا آغاز کشاورزی و شهر نشکینی نقاشکی دیکواری بکه گونکه ای ککامال متفکاوا در         اجتماعی ب

زندگی انسان ها حضور می یابد. حیاا اجتماعی از  رفی آیین های مذهبی را تحت اتشعاع 

سکر  ررار داده و از  رف دیگر مسبب شکل گیری حکومت ها می شود که این هر دو در سرا

ً نقاشی دیو ند.تاریخ بیشترین تاثیراا را بر هنر و در اینجا مشخصا ا  اری داشته 

ا  مضامین آیینی و حکومتی از ربیل تصویر پادشکاهان و نیکز    در این دوران نقاشی دیواری ب

نتراعی که معنایی رازگونه در نیایش های آیینی داشته است زینکت بخکش دیوارهکا     ا اشکال 

ند. ا  بوده 

ا پیشرفت  زندگی شهری و ارتقاء گسترش معماری، نقاشی دیواری به عنوان عنصر تزئینکی  ب

 جایگاه ویژه ای می یابد که این جایگاه تاکنون حفظ شده است.
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ایران از دوره اشکانیان رواج پیدا کرده است و به دنبکال آن نقاشکی    به  ور کلی نقاشی در 

 ً ا دنیای غر  اصوصا اثیر ارتباط ب تمدن یونان و روم به عنوان تزئیناا روی دیوارها تحت ت

 ( 1970رون  گرفت )جالتی فر: 

 هنر محیطی

 هنر محیطی نگاه متفاوا از رابطه مخا ب در  بیعت را در معرض نمایش ررار می دهد. 

ئه می دهد. را ا  و راهکارهای جدیدی برای همزیستی مساتمت آمیز در محیط ا راف 

ا محیط زیست )جزوه درسی(   هنر محیطی روشی است برای بهبود و ارتقای رابطه انسان ب

ارتبکاط           "هنر محیطی" اثکر در دل  بیعکت اسکت بکه منظکور  ئکه  را ا در وهله نخسکت نکوعی 

ا مخا ب ه  و توجه بیشتر به محکیط زیسکت ککه رشکد در تحکوالا و       مستقی  و گسترده ب

ا هنر محیطی( جریان های صنعتی دوران معاصر دارد )  آ. محمدیان، ب

 سیر تحول تاریخی هنر محیطی

امه آکسفورد فرم هنری است که در آن هنرمندان فضای  بعکدی  را   9هنر محیطی در تغت ن

ننده هیجان آور بصکری،   نگیزا را ا چندین حس ب ند در آن ب ال  می کنند که تماشاگر می توا

نه موا امه، عالوه بر شنیداری، حرکتی و حتی پویایی به شکل درگیرا جه می شود. این تغت ن

تعریو کلی فو  نمونه های ردیمی تر این هنر در آثار کورا شوتیز و دکورهای پر جزئیاا 

اتیست می گیرد. این هنکر بکیش از آن ککه الک  کننکده       99نمایشگاه دهه  هنرمندان سورئ

د ککه  محیطی را در گرفتن و جذ  مخا ب باشد در گونه ی هنرهای دسته بنکدی مکی شکو   

ند. ا  دال و تصرف در محیط  بیعی را هدف اویش ررار داده 

در فرهنگ چین  ررمز هنر محیطی این چنین تعریو شده است، هنر محیطی فرم هنری بر 

اید در تمامیت معماری ا راف غلبه کنکد بصکورا    اثر هنری ب اساس این پیش فرض که ی  

اثر آویخ ته به دیکوار یکا چیکزی رکرار داده     ی  فضای کامل درنظر گرفته شود نه اینکه ی  

از می گردد. به نقاشی های دیواری  نواع ردیمی تر هنری ب ا شود در اصل به گذشته دور و به 

مقبره های باستانی، فرسکوهای رومی یا هنر رنسانس و نقاشی کلیساهای باروک آثاری که 

ر وارع تاریخ هنر بیننده را احا ه کرده و به  ور کلی سطح سازه های معماری پوشانده و د

اهنر  از این رو به محیط مربوط است )محمدیان، ب از بوم رابل حمل نقاشی به معماری  پیش 

 محیطی( 

پیش از هر چیز بازگشت به  بیعت را نشان می دهد،  بیعت، روستایی و ایده ال شده ررن 

دی، گذشته بلکه دیدگاهی گسترشیافته از محیط و آگاهی نسبت به نقشی که رکوای ارتصکا  
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فرهنگی و زیستی در حیاا ما دارند، این هنرمندان به عنوان کیمیاگرانی امروزین عمل می 

کنند که عناصر عادی را به رویدادها و سااتارهایی جارویی مبدل مکی کنکد، سکااتارهایی    

ند )اسماگوال،   ( 971: ص 1971روان های ما را تازه می گردا

 محیط زیست

رگ و در ه  پیچیده ای از اجزا و عوامل مختلو و بر ه  محیط زیست مجموعه ای بسیار بز

آثر گذاری است که در  ی میلیون ها سال تکوین و تکامل یافته و در بستر آن زنکدگان از  

نه ای، دراتان، پرنکدگان، ازنکدگان، پسکتانداران و     حد ی  یافته تا گیاهان علوفه ای و دا

: 1977وفایی ادامه می دهد )تاج بخکش،  سرانجام سرسلسله بنیانگذاران یعنی انسان به شک

229 ) 

محیط زیست، محیط انسانی و  بیعی تفکی  می شود، محیط زیست  بیعی بکه آن بخکش   

از محیط گفته می شود که اتطاف و نعماا اداوندی شامل حکاتش مکی باشکد و انسکان در     

هنکده  شکل گیری آن نقشی نداشته است مانند جنگل ها، دریا، دشت ها، عوامکل تشککیل د  

ونکد( مکی باشکند وتکی محکیط زیسکت         محیط زیست  بیعی گیاهان و جانوران )القکت ادا

ا یککدیگر و تکاثیر    از نامش پیداست که حاصل روابط متقابل انسان ها ب انسانی همانطور که 

ا محیط پیراموش می باشد.   ارتباط آن ها ب

 شهری در ارتقای کیفیت محیط زیست کارکرد دیوارنگاری

ا که بر جداره های فضای شهری صورا مکی گیکرد بکه منزتکه یککی از اجکزای       دیوارنگاره ه

ایفا می کنند بدیهی است  راحکی   تشکیل دهنده فضای شهری نقش موثری در کیفیت فضا 

ند نسبت به این مسئله بی تفاوتباشد چرا که  ا دغدغه ارتقای کیفیت محیط نمی توا شهری ب

ا سایر اجزا و شخصیت فضا انجام شکوند مکی    از ی  سو اگر دیوارنگاری ها بدون هماهنگی ب

نند مانند ی  حلقه از زنجیره هدف نهایی  راحی فضکا را محقک  سکازد )زنگکی،      : 1907توا

120 ) 

دیوارنگاره ها همواره به عنوا حامالن پیام به مخا بکان در زمینکه هکای مختلکو فرهنگکی،      

این رو دیوارنگاری ها در سیاسی و اجتماعی و معضالا زیست محیطی در تالش هستند، از 

جهت توصیو، تزئین و کارکرد تکمیلکی دیکوار یکا فضکای حکاک  ه هکای مختلکو فرهنگکی،         

از این رو دیوارنگاری ها در  سیاسی و اجتماعی و معضالا زیست محیطی در تالش هستند، 

جهت توصیو، تزئین و کارکرد تکمیلی دیوار یا فضای حاک  بر آن بکه ککار مکی رود و مکی     

در ایجاد هویت و ارتقای حس تعل  شهروندان به فضای شهری نقکش بسکزایی داشکته     تواند
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باشد شهر دو کارکرد مه  برای ساکنانش دارد: از ی  سو بستری برای تامین امنیت، توتید 

و برآوردن نیازهای زندگی و از سوی دیگر بستری است بی همتا برای رشد آگکاهی انسکان،   

 ( 292، 1977اکزاد، چه بصورا فردی وچه گروهی )پ

و بی ش  آسیب های وارده به این فضای شهری دغدغه های ذهنی هنرمندان می باشد که 

از پیام های کلیشه ای بر دیوار، در باال بکردن   ئه راهکارهای نوین فارغ  را ا ا  تالش می کنند ب

سطح آگاهی و دانش مخا ب تاثیر گذار اشد و سبب تطافت بصری زندگی پرهیاهوی شهری 

 ود. ش

 تأثیر هنری محیطی در باال بردن سطح کیفی محیط

 هنر هر زمان و مکان فرزند زمانه اویش است و مادر احساساا هنرمند می باشد

ا و  از اعتقاداا آب هنرمند هر جا و از هر فرهنگو آیین و آدا  و سسن و شیوه های زندگی 

تلهی،  ا اثر اود را بوجود می آورد )آیت   ( 15: 1950اجدادی اود مله  شده و 

ما  ا ا  ا فاصله زمانی کوتاه نسبت به اروپ ایران ب هنر محیطی از جمله هنرهای جدید و نوپا در 

ایکران رکرار گرفکت و    در سطح کیفی مطلو  مو رد توجه هنرمندان، فعاالن محیط زیست در 

یا کند، بسیاری  ا ا درک بهتری، معضالا محیط زیست را  ا نوعی هیجان بصری ب سعی کرده ب

ا بهره گیری از عناصر محیطی عنوان  از هنرمندان تخصصی در این مقوته فعاتیت می کنند ب

ا  بیعکت  حفظ محیط زیسترا در اذهان مخا ب شکل دهند و  آنها را در ی  رابطه متقابل ب

ررار دهند که در زندگی پر دغدغه شهری نوعی بازگشت  بیعت را بکه ارمغکان آورنکد هنکر     

محیطی نقش مهمی در تغییر نگرش و  رز فکر  انسان و رابطکه مسکتقی  محکیط زیسکت و     

 هنر کامالً مشهود است 

با رویکرد هنر  محیطی فرایند تاثیر گذاری دیوارنگاری شهری 

ایفا می نماید این آثار  دیوارنگاری از جمله عناصری است که در  راحی شهری نقش مهمی 

هنری در فضای شهری جهت تاکید و توجه در یک  فضکای بکی روح و مکرده، بکرای بشکاش       

کردن ی  دیوار ااتی، به عنوان عنصری برای ارتقای ااصکیت شکهری یک  محکل و ایجکاد      

( دیوارنگکاره هکایی ککه بکه جکداره هکای       57: 1977)تنگ، حس همبستگی به کار می روند 

فضاهای شهری صورا می گیرد به منزته یکی از اجزای تشکیل دهنده فضاهای شهری نقش 

ا دغدغکه ارتقکای کیفیکت     موثری بر کیفیت فضا ایجاد می کند بدیهی است  راحی شهری ب

از یک          ند نسبت بکه ایکن مسکئله بکی تفکاوا باشکد چکرا ککه    سکو اگکر ایکن    محیط نمی توا

ا معنای محیط صورا گیرد شخصیت فضا را مختل می کند  دیوارنگاری ها بدون هماهنگی ب
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ا سکایر اجکزا و شخصکیت فضکا      و از سوی دیگر چنان چه این  دیوارنگاری ها در هماهنگی ب

ند مانند ی  حلقه از زنجیره هدف نهایی  راحی فضا را محقک  سکازنده    انجام شوند می توا

 ( 150: 1907)زندگی، 

ثکر در دل  بیعکت بکه منظکور ارتبکاط مسکتقی  و        ا ئه  را ا هنر محیطی در وهله نخست نوعی 

ا مخا ب عام و توجه بیشتر به محیط زیست است که ریشه در تحکوالا و جریکان    گسترده ب

بر مکان  را ئه آندر ب را ا از این منظر وجه تمایز این هنر، محل  های صنعتی دوران معاصر دارد 

بر عموم ررار می دهد و گکاه  هایی موزه و  را ا واسطه در ب گاتری است  هنر محیطی اود را ب

آنقدر نزدی  به مخا بش  را در اود می گیرد و فرصتی را فراه  می کنکد ککه بکار دیگکر     

انسان را به  بیعت واردکنکد. یککی از مهمتکرین نقکش هکایی ککه هنرمنکد بکه عهکده دارد          

اآشن ازنمایی موضوعاا آشنا در اشکال ن ا ب ای جدید است به گونه ای که شاید بیشتر جهان ر

ا هنر محیطی(   متوجه بحران های زیست محیطی کند. )محمدیان، ب

ا این اوصاف دیوارنگاری شهری و هنر محیطی هکر دو رابطکه نزدیک  تعکاملی بکا مخا کب        ب

اید بخشی از محیط پیرامون شوند ا  دارند. و برای ماندگار شدن پیاماشاندراذهانمخا بان ب ت

ایکده از محکیط       نند تاثیری عمی  در جامعه نسبت به آسیب های محکیط زیسکت شکوند  بتوا

از می گردد.   گرفته  ی مراحلی به محیط ب

ئه آن در  را ا از این منظر وجه تمایز این هنر، محل  و جریان های صنعتی دوران معاصر دارد 

بر مکان های موزه و گاتری است هنر محیطی اود را باالواسطه را بر عموم رکرار مکی    ب را در ب

دهد و گاه آنقدر نزدی  که مخا بش را در اود می گیرد و فرصتی را فراه  می کنکد ککه   

ار دیگر انسان را به  بیعت ارد کند. یکی از مهمترین نقش هایی که هنرمند به عهده دارد  ب

اآشنای جدید است به گونه ای که شاید بیشتر، ازنمایی موضوعاا آشنا در اشکال ن جهکان   ب

ا هنر محیطی(   را متوجه بحران های زیست محیطی کند )محمدیان، ب

ا این اوصاف دیوار نگاری شهری و هنر محیطی هر دو رابطکه نزدیک  تعکاملی بکا مخا کب       ب

اید در اذهان  مخا بکان بخشکی از محکیط پیرامکون      دارند و برای ماندگار شدن پیام اشان ب

نند تاثیری عمی  در جامعه ا بتوا از     شوند ت ایکده  نسبت به آسیب های محیط زیسکت شکوند 

از می گردد.  محیط گرفته  ی مراحلی به محیط ب

ا موضوعاا مختلو  79بیش از  07تا  09در بین سال های  نمونه تصاویر بر دیوارهای شهر ب

ند.  ا ند، که تنها تعداد محدودی به معضالا محیط زیست پردااته  ا  نقش بسته 
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اینککه تصکاویر از زیباسکازی      که به بخشی از آن اشاره  ا توجکه بکه  می نمایی  که مترسفانه ب

ئه شده به ثبت  را ا ام هنرمند یا مکان  شهرداری ساری تهیه شده است در بسیاری از موارع ن

ویه نه چندان مطلو  عکسبرداری شده است.  نرسیده یا تصاویر از کیفیت و زا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ره   تصویر شما

1 

 

به هنرمنکدی هوشکمند در    گاری  رن ین دیوا ا

بکه تصکویر کشکیده       ان فرهنکگ سکازی  ب ا ای

رکای  در      بکر  ر  را سکوا ها  ن ا نسک ا شده هنرمند 

تودگی های شهری به صکورا   آ ز  ا ر  فرا حال 

رنککگ هککای شککاد و ااکسککتری  ا  بکک عککی  تزا ن ا

کروتی (  ا ان کرده است )تکنی   ی ما  ن

2 

 

بکه      بکان فرهنکگ سکازی  ا گاری در ای رن دیوا

به تصویر کشکیده شکده    هنرمندی هوشمند 

ها نشکان    ن ا نسک ا ا به دست  ر که رطع دراتان 

یلیکارد و     ب نسکان  و  میکز  ا می دهند تصویر 

ز     ا نسکان و  ا تفکریح  دراتان، برشهای سکبز. 

کروتی (  ا  بین بردن  بیعت )تکنی  

9 

 

بککا موضککوع محککیط زیسککتا در   گککاری  رن دیوا

بککان فرهنککگ سککازی بدسککت هنرمنککدی   ا ای

نام هوشکمند کشک   بکه    ب ا  ر نسکان  ا یده شکده، 

برده و  ز بین  ا ا  ر مایش گذشته که دراتی  ن

ز رطکع دراتکان در    ا یه  ا ه ای سااته کن ن اا

تکنیکک      زنککدران  ا و حواشککی ما جنگککل هکک

کروتی    ا

1 

 

رتمکانی و    ا پ آ زنکدگی  ا موضوع  ب گاری  رن دیوا

بککی روح     زنککدگی سککرد و  رطککع دراتککان، 

رنککگ هککای ااکسککتری و   ا  بکک ا  رتمککان هکک ا پ آ

نکه      تنگکی  اا دت ر و  ا ز حصک ا یکت  مکعب حکا

بکوهی و سرسکبزی    ن ا مروز و در مقابل  ا های 

قککراض هسککتند      ن ا دراتککان کککه در حککال 

کروتی (  ا  )تکنی  

7 

 

بکا سکموم شکی    پرندگان،  ز بین رفتن  یی ا میا

بکرای       تنفسکی  تکودگی هکوا و مشککالا  آ که 

و  رد  دا بال  دن ه  ب ا  ر یر موجوداا  ها و سا ن نسا ا

ه  ب نسان  ا ین معضل محیط زیست  به دست  ا

یکک (   کروت ا تصککویر کشککیده شککد، )تکنیکک  

ان فرهنگ  ب ا  ای

ا عنوان محیط زیست  -1-جدول  ب گاری شهری  رن  دیوا



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی اتمللی بین همایشاوتین                                71

 یرتصاو

تبته در    ا  ویرتصا همینچند نمونه مشابه  07در سال  یفرهنگ ساز ایابانا  همینب

نمونه اکتفا   7 مینو موضوعاا به ه یربودن تصاو یا کلیشه دتیلانجام شده که به  تکنی 

 شده است. 

 نتیجه گیری

 تیو نکا ،زیست محیط  محیطیهنر  ،یشهر یارنگاریواز د ریفیپژوهش ضمن تعا این در

حال سوال پژوهش را مطرح کرده و اشاره شده است.  نیزآنها  ریخیتحول تا سیردر مورد 

 داده شود. یکرده به آن پاسخ رانع کننده ا سعی

ا رو یشهر یارنگاریود ییرتصو سیبرر در ا ،محیطیهنر  دیکرب تباً  یتوجه  نشده است غا

ا هر موضو یارنگاردیو شده و  ااتیکنوثابت و   یباو نوع اجرا تقر تکنی که باشند  عیها ب

از تا ینا  میبه ذهن  یمتعدد یلکاسته، دال یبصر بیتیو جذا یگذار ثیرروش متاسفانه 

ا  ینآنها ا ینهمتراز م یکی یدرسد که شا ا اصاتت تر یکی یوارهاد اینکهباشد  ب ز ب  ،ینا

ا شهروندان شهر  ینتر میو مرد رینت میمیص هنرها هستند که بسیار رابطه تنگاتنگی ب

امانبود  افراد غیر متخصص که دارند  ز  نظارا کافی در این زمینه باعث شده که بسیاری ا

بصورا تجربی نقاشی را آمواته بدون درنظر گرفتن پس زمینه کار و محیط ا راف دست 

ما بحث  به هنرنمایی بزنند در بسیاری از موارع پیامدی جز آتودگی بصری به دنبال نداشته ا

نند وارد این عرصه شوند که هنر محیطی بسیار گسترده تر است زیر ا تنها کسانی می توا

درک بهتری از مفاهی  و دغدغه ی اجتماعی و فرهنگی جامعه را مو ضوع و هدف اصلی 

اند و با االریت باالتری مرز سنتی بین مخا ب واثر هنری را برداشتند و ان  اود ررار داده 

 را باه  می امیزندو مخا ب رابه مشارکت دعوا می کند.

ا برگزاری مسابقه در سطح شهر شور و هیجان بصو ح از نظر نگارنده تی ب ری را ایجاد کند.

شاید عمر این هنر بر دیوار های شهر حک  نمایشگاهی عمومی برای تمام شهروندان داشته 

اما تآثیرش در تذهان عمومی مخا بین عمی  و تآثیر گذار تر استو  باشد کوتاه و گذرا باشد 

اران و  از دیگر دغدغه های اد و ب هنر های محیطی می توان به نیروهای  بیعی همچون ب

بو هوای اکثرا در  ارلیمیو ا ا توجه به شرایط  صاعقه اشاره کرد. دیوار های شهر ساری ب

معرض ن  ور وبتو ازه اسیب دیده هستند که می توان با تکیه بر امیزه های هنر محیطی 

اثر شود. و تلفی  این عناصر ناهمگون دست به االریت ا  ا توجه به  هماهنگ ب هنر محیطی ب

ا مخا بانش ارتبا ی سهل  ناهیت اود از  ری  دیوار های شهر به عنوان ی  هنر عمومی ب
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بزار اموزشه در سطح شهر را دارد.  ا و اسان پیدا کرده و رابلیت تبدیل شدن به ی  

ابسامانی های دیوار نگاری شهری را که فقط زیبایی و تزیین جز مب انها نمی ون حث کاری 

ا نگاهی جدید را منطقل کند و به ان حیاتی  اثر به مخا ب ب باشد را احیا و پیامی از دل 

اره ببخشد.  دوب
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Urban mural visualization survey with peripheral art approach 

 

Shohreh Bitaj 

 

Abstract 

The purpose of this research is to explain the interaction and effective relationship 

between the human and the environment with the help of a visual and popular language 

called mural (wall painting) which provides a basis for the sustainable development of 

green space and a personification with the location we belong to and what necessitates 

this research is to take advantage of the element with which the people of the city deal 

directly (immediately) every day, and what maintains the relationship between the 

peripheral art and the mural, is the similarity which both the two artistic movements 

require to flourish and transfer their semantic load to the audiences and it is the city 

space in order that they could transfer the created work’s message to the people and 

they will fulfill their mission when the idea is adopted from the environment. It can be 

paraphrased that the object acts in the work in a way that it surrounds the peripheral 

space as well and is considered as a part of the environment.  

Now, the hypothesis will be developed that if muralism gets directed towards 

environmental art as a messenger element, then it can be effective in promoting the 

level of community’s culture to preserve the environment. 

The method of this research has a descriptive-analytical nature and the method of 

collecting the information has been in the library and field. Also, the method of analysis 

has been qualitative and the results are indicative of the lack of awareness and culture 

development relative to the society which is one of the greatest problems in our current 

mechanized world. Which remains unclear for many people, while transmitting a 

message from the walls of the city, is a kind of social spirit to the active participation of 

people in promoting the health of the environment. 

Keywords 

Urban mural, Urban Space, Environmental (Peripheral) Art, Urban Identity, 

Environment. 

*This paper is excerpted from master’s thesis in the field of visual communication of 

the first author, titled: “A review of the image in urban wall paintings with 

environmental graphic approach (Case study: Sari city from 2011 to 2017)” which was 

led by the second author, at the Kamal-ul-Mulk University of Nowshahr.   
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 زیست محیط بارویکردحفظ چوبی آثارکاربردی درتولید چوب بازیافت نقش

 2پور کاظم مهدی دکتر، 1شوطلو پورعلی فاطمه

 

 چکیده

 و محو روزگار چرخه از صنعتی تولیدات دلیل به جنگلی ذخایر از انبوهی حجم معاصر جهان در امروزه

 های زباله از توجهی قابل حجم آن، بر عالوه .نماید می وارد انسان زیست محیط بر را ناپذری خسارت جبران

 کشورهای بر را مالی و محیطی زیست خسارت شود می تولید...و مختلف صنایع و ها که درکارگاه چوبی

 بازیافتی مواد نقش ای کتابخانه مطالعات طریق از دارد نظر در تحقیق این حال .نماید تحمیل می مختلف

 گردید مشخص مطالعات این براساس .دهد قرار مطالعه مورد را چوبی محصوالت آثار کاربردی تولید در چوبی

 تا را چوب مقاومت توان می تنها نه معدنی، مواد و حپلیمیری مواد با بازیافتی های ترکیب چوب طریق از که

 کاربردی محصوالت تولید جهت چوبی های کارگاه دورریز از توان می طریق این از بلکهبرد  باال زیادی حد

 .کرد نیاز بی درختان، رویه بی قطع از را صنایع مختلف و برد بهره

 کلیدی واژگان

 محیط زیست چوبی، های زباله کاربردی، محصوالت چوب، بازیافت،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تبریز اسالمی هنر دانشگاه از چوب _ هنراسالمی ی رشته کارشناسی دانشجوی 1
 تبریز هنراسالمی دانشگاه اسالمی هنر گروه استادیار 2



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                 77

 :مقدمه

 این واحیای ونگهداری هانیزبایددرحفظ انسان هااست انسان همه برای الهی باارزش هدیه زیست محیط

 برداری وبهره انسان سالمت برحفظ عالوه زیست ازمحیط حفاظت.کنند تالش بیشترازپیش نعمت باارزش

 می شودجلوگیری براقتصادکشورواردمی که هنگفت های هزینه ازتحمیل موجوددرطبیعت ازنعمت های

 که است شودالزم تولیدمی مختلف درصنایع چوبی های زباله توجهی قابل حجم ساالنه به اینکه باتوجه.کند

 چوب دورریزهای ازاین دوباره ی واستفاده چوب بازیافت جهت مفیدی های راه هنرمندان وصنعتگران

 دیگرمعموالجهت وکشورهای ایران درصنعت چوب دورریزهای ازاین که ذکراست الزم به البته.بیابند

 شیمیایی های وچسب ازرزین محصوالت تولیداین نماندبرای ناگفته.شود می اف استفاده دی وام تولیدنئوپان

 انسان سالمت بر خود این (که831.73.)پورعبدیان ودیگران. گردد می ها استفاده ایزوسیانات ازرده

 ترکیب همچنین و پالستیک و چوب ازترکیب که است هایی نمونه بررسی این مقاله در ما هدف.مضراست

 ومحیط انسان سالمت بر را ضرر میزان کمترین انها تولید که هایی نمونه اید بدست می معدنی مواد با چوب

 کار به بیشتر امروزی جهان در که هایی نمونه .باشد صرفه به نیز مالی همچنین ازنظر باشد داشته زیست

 وی اثارر این تعمیر جهت از ای هزینه و بوده چوب های نمونه سایر از مقاوم تر چون اید می امروزی انسان

 است این بیان مقاله این در ما دغدغه مسائل این به باتوجه .رساند می به حداقل یا و گذارد نمی انسان دست

 هم سودوزیانی چه کاربردی محصوالت درتولیدچنین بازیافتی های استفاده ازچوب و چوب بازیافت که

 باشد؟ داشته انسان برای تواند می نظر مالی از وهم محیطی زیست ازجهت

 :پیشینه پژوهش

مسئله ی توجه به محیط زیست وحفاظت ازان ازطریق روشهای گوناگون ازمهمترین دغدغه های جوامع 

بشری ازگذشته تاکنون بوده است وحتماافرادی درمقاالت ونشریات گوناگون به این موضوع پراهمیت 

(و...اماموضوعی که دراین مقاالت وکتاب ها 1.31(3)طالبی3باباپورباصر.1.38وند.پرداخته اند.)کردعلی 

کمتربه ان پرداخته شده بودمسئله ی بازیافت چوب وکاربردچوب های بازیافتی بود.مقاالت مختلفی 

باموضوعاتی مرتبط وشبیه به موضوع این مقاله وجودداشت وبه روش های مختلفی برای حفاظت ازمحیط 

(3 1.31(3)طهرانی دهکردی3طادی بنی ودیگران.1.73ره کرده بود.)نصیری نژاد3اصف افشار.زیست اشا

(و...اماانچه که دراین مقاله به ان پرداخته شده واهمیت زیادی داردبازیافت چوب و استفاده .1.3)جعفری3

ستیک ازچوب های بازیافتی به عنوان ماده ی اولیه درتولیدمحصوالت کاربردی چوبی همچون چوب پال

 وچوب سیمان وحفاظت محیط زیست به این طریق است.
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 روش تحقیق

کتابخانه ای بوده واطالعات ازطریق منابع کتابخانه ای وچندسایت -این پژوهش یک مطالعه ی  توصیفی

معتبراینترنتی گرداوری شده است.این مقاله خالصه مفیدی ازچندمقاله وکتاب است.دراین مقاله ابتداتعریفی 

افت وموادقابل بازیافت امده3سپس بررسی کلی دومحصول کاربردی چوب پالستیک وچوب سیمان ازبازی

صورت گرفته است ونهایتابابررسی تاثیراستفاده ازچوب های بازیافتی به عنوان ماده ی اولیه 

 درتولیدمحصوالت کاربردی)چوب پالستیک وچوب سیمان( برحفظ محیط زیست خاتمه یافته است.

 تبازیاف تعریف

پردازش  و جامد مواد از شیشه مثال مواد از بعضی جداسازی بازیابی، چرخش، از ناشی است فعالیتی بازیافت

 قرار استفاده مورد دیگر کاربردهای یا اولیه کاربرد در مفید مواد عنوان به دوباره که نحوی به آن

 ریختنی دور و زائد مواد روی بر هایی پردازش ازاعمال پس که موادی به هم (موادبازیافتی1.71گیرد)عبدلی.

 .گویند می شود می تبدیل جدید کاربرد یا اولیه کاربرد با قابل مصرف مواد به

 و شیشه فلز، پالستیک، مقوا، کاغذ، ازجمله شهری های زباله از متعددی اقالم امروزه :بازیافت موادقابل

 (.1.3)جعفری. اند. بازیافت قابل شود می راشامل شهری های زباله از توجهی قابل حجم که حتی چوب

 :چوب بازیافت اهمیت و صنایع چوبی 

است  شده ای ویژه اهمیت دارای زمان مرور به و داشته نقش بشر زندگی در دیرباز از که است محصولی چوب

 کشور سطح در صنعت و صنف صورت به زیادی گستردگی از که است صنایعی جمله از چوب صنایع و

 جنگل و طبیعی منابع از ان گستردگی.باشد می فراوانی ی بالقوه و بالفعل امکانات دارای و برخوردار است

 داشته امتداد روکش و الیه تخته فیبر، تخته چوب، خرده تخته نظیر بزرگی کارخانجات از و شروع شده داری

 ان محصوالت به روزافزون نیاز همراه به وسیع طیف این .شود می ختم مبلمان و چوب صنایع نهایت به در و

 اهداف تحقق و اشتغال ایجاد در مهمی نقش چوب صنایع ما درکشور .است صنعت این اهمیت باالی نشانگر

 باارزش ی ماده این از استفاده بازده باالبردن و چوب ضایعات از جلوگیری ترتیب همین به .توسعه دارد برنامه

 ی توسعه و رشد اخیر های سال (در1.31)محبوبی ودیگران. دارد ای عمده نقش جایگاه تثبیت این در نیز

 جنگلی، منابع از رویه بی و روزافزون افزایش باعث چوبی های فراورده کاربردهای افزایش چوب و صنعت

 شده پوشیده جنگل توسط ان درصد 7 / 5 تنها که است کشوری ایران .است شده مواد چوبی و درختان

 که درصورتی  (17گیرد)همان. قرارمی کم جنگلی باپوشش کشورهای ی زمره در جهت ایران همین به است،

 رفتن بین از و خاک فرسایش شاهد ها جنگل تخریب با نشود گرفته بهره ان های از جایگزین چوب، درکاربرد

 جبران شاید که شد خواهیم روبرو شود می اکولوژی در موجود نظم نابودی باعث که های جانداران گونه انواع

 طبق ها، ها،کمد کابینت :از اند عبارت خانگی و صنعتی چوبی، های زباله منابع .امکان پذیرنباشد ان لطمات
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 ساخت در استفاده مورد های تخته همچنین و شوند می ریخته دور که کهنه چوبی های (و جعبهpallets ها)

 در چوب کمبود به توجه با .میگردند محسوب چوب های ریز دور جزئء نیز ها ساختمان ویا تخریب ساز و

 منابع نابودی و رفت هدر از توجهی قابل حد تا میتواند کاربردی محصوالت تولید و بازیافت چوب ایران

 در بازیافتی های چوب این از و شده بازیافت چوبی، منابع که صورتی در .نماید درختان جلوگیری و جنگلی

 از همچنین و میشود اقتصادی ی وصرفه سرمایه برگشت موجب شود استفاده محصوالت کاربردی تولید

 امری چوب بازیافت پس .میکند جلوگیری محیط در چوبی های زباله شدن پراکنده زیست و محیط آلودگی

 (.1.3میباشد)جعفری. درختان و جنگلی منابع و زیست محیط حفظ جهت از قابل انکار غیر و ضروری

 چوبی کاربردی ازمحصوالت هایی نمونه

و  سیمان_چوب یادکرد نیز ترکیبی مواد عنوان با آنها از توان می که چوبی کاربردی محصوالت جمله از

  .شد خواهد ارائه توضیحاتی کدام هر برای ترتیب به که هستند پالستیک_چوب

 شده متمرکز محصوالتی ی توسعه روی صنعت آن اخیرا مزیت و کاربرد دهنده، موادتشکیل :سیمان_چوب 

 کامپوزیت با مقایسه در معمول طور به این محصوالت.شود می استفاده الیاف با شده تقویت سیمان از که

 وبه است بازیافتی چوب خرده وزنی درصد 10 تا 8 حاوی دارند چوب درصد 40 تا درصد 20 که چوب های

 کامپوزیت محصول این نام .برخوردار است اهمیت از ها آن دوام و ظاهر سختی و استحکام جای

 (1.31است)نصیری ودیگران. سیمان_چوب

مواد  و چوب مانند آلی ذرات آن در که شود می اطالق هایی کامپوزیت به :سیمان چوب های کامپوزیت

  .اند شده تلفیق و ترکیب هم با غیره و منیزیم سیمان،گچ، قبیل از معدنی های دهنده اتصال با لیگنوسلولوزی

خواص  دارای سیمان_چوب های کامپوزیت .اند پیداکرده رواج و توسعه قبل سال 30 تا 25 از اکثرا مواد این

بیولوژیکی  عوامل و حرارتی عایق صداگیری، خواص آتش، جوی، عوامل به مقاومت قبیل از مطلوبی کاربردی

قالب  از استفاده با ، مسطح های پانل تولید بر عالوه .است برخوردار باالیی ابعادی پایداری از همچنین و بوده

از  نمودیکی تولید نیز دار فرم قطعات و ،آجر سیمانی های بلوک قبیل از محصوالتی توان می مناسب های

میرسد،پانل  قرن نیم از بیش به امریکا ی متحده ایاالت در آن قدمت که سیمان_چوب متداول های فراورده

های  پوشش در ویژه به ها ساختمان در ها پانل این.است سیمان با چوب ی رشته صفحات یا اکسلسیور های

های  چوب از توان می سیمان_ چوب های درکامپوزیت که جهت این از .دارند کاربرد ودیوارها سقف داخلی

یکی  که دارند سازگاری زیست محیط با محصوالت این .کرد استفاده سیمان با تلفیق و تقویت جهت بازیافتی

 با شده داده پیوند چوبی های کامپوزیت .میباشد سیمان_چوب های کامپوزیت های مزیت مهمترین از

 ،تعداد چوبی بازیافتی مواد از وسیعی ی محدوده از گیری بهره با که هستند ای بالقوه خاصیت سیمان دارای

 پالت شده بازیات های روزنامه و مجله.آورند می فراهم ساختمانی کاربردهای برای را محصوالت زیادی از
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 نیز را قطردرخت کم های وساقه کشاورزی بری،ضایعات چوب ضایعات)قدیمی های تخته( قدیمی های

 استفاده سیمان_ چوب های کامپوزیت در سیمان با کردن تلفیق جهت بازیافتی های بر چوب عالوه میتوان

 (1.31)همان. کرد.

 پالستیک_چوب 

قابلیت  اما ندارد، قدمت بیشتر دهه سه حدود پالستیک_چوب سازه چند تولید اغاز و مطالعه :تاریخچه

 بازار در را چندسازه نوع این اهمیت ماسیو چوب کاربردهای از متعددی موارد در محصول این جایگزینی

 (1.73است)کلیسوف. کرده جهانی زیاد

 پالستیک_چوب کامپوزیت

 و (به صفحاتwood plastic composit گویند) wpc انها به اصطالحا که پالستیک چوب های کامپوزیت

 اولین .می شود ساخته الیاف یا کوچک چوب ذرات و شده بازیافت پالستیک از شودکه می اطالق الوارهایی

 در چوب پالستیک های کامپوزیت بود، دهنده اتصال و بازیافتی چوب ارد محصول ها پالستیک چوب نسل

 خرده تخته های چون سنتی چوبی محصوالت و طبیعی الوارهای چون محصوالتی بلند تاریخچه با مقایسه

 چوب کامپوزیت .ایند می حساب به جدیدی نسبتا محصوالت فیبری های ورقه (وparticle board )چوبی

 ذرات مخلوط کردن توسط انها.شود می استفاده و تولید امریکا متحده ایاالت در طورگسترده به پالستیک

 ها برای پالستیک چوب نسل اولین .شوند می ساخته بازیافتی های پالستیک با پودر شکل به چوبی

 و روبه جدید محصوالت پالستیک، چوب های کامپوزیت ظرفیت افزایش با اما بودند ال ایده ساده کاربردهای

ساخته  مختلف های شکل در همچنین و باال ابعادی ،ثبات خاص مکانیکی های ویژگی دارای بهبودی

 ,Clmons, 2002; Strak, 2001; Hamel, 2011; Morrell, 2006; Gibson and Scottشد)

وخرده )گرمانرم(ترموپالست ازپلیمرهای پنجاه پنجاه ترکیبی پالستیک چوب های کامپوزیت (درواقع2008

 بررویشان مختلف مصارف برای وسپس شده پلیمرهامخلوط ذوب دمای عمومادرباالی که است چوب

 در متفاوتی های شکل توانندبه هامی wpc فرایندانتخابی نوع به باتوجه.میگیرد صورت فرایندهای مختلفی

 (چوب1.38)رحمانی. است شده مختلف های هادرزمینه ان استفاده گستردگی همین باعث بیایندکه

 .گیرند برمی در را پالستیک و چوب های ویژگی تمام هستند پالستیک و چوب متشکل از که ها پالستیک

 هر از باالتری معموال چگالی حالیکه در است پالستیک و چوب بین عموما این محصوالت سختی و استحکام

 نازکی الیه از ها کامپوزیت این .انهاست خاص ساختار حاصل ها پالستیک چوب ویژگی های .است انها دوی

  .)همان(اند مقاوم رطوبت جذب برابر در و شوند می تشکیل ذرات چوب حول پالستیک از
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 :پالستیک_چوب های درکامپوزیت استفاده مورد پالستیک و چوب نوع

 

می  گفته اردچوب انها به دراصطالح هستندکه پودری وباقوام خشک ذرات شکل هابه wpc در مصرفی چوب

دردسترس  بازیافتی های یاچوب چوب رنده های یاتراشه اره خاک صورت عمومابه محصول این خام ماده.شود

 صورت ها ان سایزروی بندی سایزوطبقه کاهش بایددومرحله اردچوب به تبدیل برای که است

 ازمحصوالت اره خاک دروپنجرهکه وتولیدنندگان بری چوب های ازکارگاه توان رامی همچنین اردچوب.بگیرد

 حداکر همراه به اره خاک تنهاپسماندهای نه واشنگتن دردانشگاه تحقیقی طبق.کرد است نیزتهیه جانبیشان

 چوب های چشمگیرویژگی کاهش هاوبدون wpc تولید برای خوبی می تواندبه درصدتراشه 25

 ها wpc مقاومت افزایش هاباعث وجودتراشه است شده قرارگیردبلکه ثابت پالستیک،مورداستفاده

 های ودزرخت بازیافتی های ازچوب توان می تولیدچوب پالستیک برای همچنین.شود می دربرابررطوبت

 پالستیک چوب های درکامپوزیت شده استفاده چوب .کرد استفاده ازخرابی باالیی بادرجه حتی زده حشره

 برای که معناست بدان این.باشد دیگری وضایعات چوبی بازیافتی چوب یاهرنوع اره تواندخاک می

 ازاین تاپیش که ضایعاتی بلکه جدیدی نیازنیست چوبی منبع تنهابه نه پالستیک چوب تولیدمحصوالت

 دفع جای به بازیافت شوندچراکه تبدیل می ارزشمنددرصنعت منبعی شدند،به می باالدفع ی هزینه باصرف

  .)همان(.اخالقی وهم سوداوراست ،هم

 

 

 

 
 پالستیک چوب موادتشکیل دهنده ی کامپوزیت

www. ircomas.org 

 

 

پالستیک  چوب های کامپوزیت بودن مقاوم

 دربرابررطوبت
www. comas.org 
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 پالستیک چوب کامپوزیت ساخت مراحل و روش

وگرمانرمی  ازچوب ترکیبی- 1 :است ای فراینددومرحله یه پالستیک چوب کامپوزیت ساخت طورکلی به

 (باهم مخلوطPVCکلرید) وینیل (وپلیLDPEکم) چگالی اتیلن پلی (HDPEباال ) چگالی اتیلن مانندپلی

 جایاتوسط فرایندهای یک صورت تواندبه می فراینداختالط این.دهند می تشکیل خمیرمانندیکنواختی

ها،تثبیت  پالستیک کننده جفت مش،عوامل 60 - 20 ی بااندازه برچوب عالوه.گیرد انجام ای پیوسته

 افزایش خاص کاربردهای رابرای نهایی محصول کنندتاخواص می نیزاضافه یارنگ زای کف کننده،عامل

 ;Clmons, 2002شود) می کامپوزیت ظاهرسطح به بهبودبخشیدن باعث روغن افزودن مثال به عنوان.دهند

Strak, 2001; Hamel, 2011; Morrell, 2006; Gibson and Scott, 2008  
 پالستیک چوب های کامپوزیت تولید متداول روشهای

مقیاس  در که گفت میتوان ولی دارد وجود بسیاری های روش پالستیک چوب مرکب های فراورده تولید برای

 :از اند عبارت تولید های روش مهمترین وصنعتی گسترده

 پالتروژن ـ1 فشاری گیری ـ قالب1تزریقی گیری ـ قالب. ای صفحه گیری ـ قالب9 ـاکستروژن1

 (1.78)برزگر.

مختلف  انواع از استفاده با که)رانی بیرون(اکستروژن فرایند توسط پالستیک چوب های کامپوزیت ـ اکثر1

 تولید میشوند استفاده نهایی تشکیل برای که پیچ دو یا پیچ تک همچون)ها آور بیرون(ها اکسترو

 مواد و چوب بین کنش هم بر به پالستیک چوب کامپوزیت ومکانیکی فیزیکی خواص از بسیاری.میگردند

  از یکی.دارد بستگی گرما نرم

 افزودنی یک به عنوان)کوپلینگ(شدن جفت عامل طریق از کنش برهم این بهبود برای ها روش ترین موثر

 راحتی به رطوبت را که هیدروفیلیک چوب بین سازگاری به افزودنی مواد این کلی طور به.میگردد ایجاد
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 فاز کامپوزیت تک تشکیل وبه میکند کمک ندارد آب به تمایل که هیدروفوبیک وپالستیک میکند جذب

 با اعمال که سنتی چوب.میدهند نتیجه را جامد چوب از بهتر ی واندازه فرم ثبات با ومحصولی میکند کمک

 درمیان  زیست محیطی آلودگی بهداشتی و دالیل شود،به کرومات )کاروتید( ایجادمی مس فشاروارسنات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازترکیبات استفاده 2002 ازدسامبر براین عالوه.است شده مواجه رشدی روبه بانارضایتی کنندگان مصرف

 بازی زمین کشتی،تجهیزات وجودداردهمانندعرشه باانسان مستقیم تماس که درجاهایی چوب ارسنیکی

 جامدوهمچنین صفحات شکل در پالستیک چوب ازکامپوزیت استفاده.است شده ممنوع یامیزپیک نیک

 مورداستفاده موادبسیارمحبوب عنوان به چوبی محصوالت برای جایگزین یک عنوان ای به ساختارلوله

 (.Matthew et all, 2016)است
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 :پالستیک چوب های کامپوزیت مزایای

کارایی  به یابی دست برای باید کلی طور ،به دیگری جای به VPC محصول یک از استفاده به تصمیم اصوال

 از میتواند شخص یک مثال طور به.شود تعیین آن زیستی محیط تاثیر کاهش ویا قیمت ،کاهش بیشتر

 دارد بهتری ودوام میشود نگهداری راحتی به زیرا کند استفاده)فشار تحت(ماسیو چوب جای به VPC پوشش

 شکاف یا گره وجود احتمال شناختی زیبایی نظر از اینکه دیگر و دارد کمتری نگهداری ی عبارتی هزینه به

 می هایی ذکرنمونه جابه دراین که هستند مزایایی هادارای پالستیک چوب.چوب جامدوجوددارد در

 هزینه بلکه شده محصوالت سختی افزایش تنهاباعث نه چوب وجودقطعات ی نخست دروهله:پردازیم

سازی  فشرده های ویژگیهای همچنین.دهد می کاهش پالستیک فقط از به استفاده نسبت رانیزتاحدزیادی

 قابل.است دردانه شده عمودبارگزاری چوبی های هاباالترازنمونه پالستیک دراکثرچوبدربرابرضربه(  )مقاومت

 چیزی چنین است ممکن.دارند برنمی هم شوندوخراش نمیکنند،خردنمی طبله چوب پالستیک ذکراست

 وعدم موجوددرپالستیک تولیدکربن درکاهش تجدیدپذیرچوب منابع از استفاده بگیرد که شکل درذهن

 چوب که کند،امابایددرنظرداشت زیست محیط به بیشتری تواندکمک می سوخت فسیلی نابعازم استفاده

 بازیافت حاصل نیز محصوالت دراین شده استفاده های اکثرپالستیک اندبلکه تنهاقابل بازیافت هانه پالستیک

 توان می نیز چوبی سایرمصارف ناکارامدوبازیافتی های ازتراشه همچنین.هستند مصرفی وصنعت پسماندهای

 ازطرح،رنگ بسیارزیادی هاتنوع پالستیک چوب.کرد استفاده محصوالت چوب موجوددراین ذرات عنوان به

 استفاده کاهش تواندباعث زمینه،می دراین مناسب دیدمهندسی گذارند،که محصوالت دراختیارمی وشکل

 کامپوزیت مزیت بزرگترین ( درواقع1.38توخالی)رحمانی. چوبی های تخته موادنیزبشودبه طورمثال ازان

 های چوب وحتی زائد های چوب از شدن ساخته زیست،ازطریق محیط با پالستیک سازگاری چوب های

 در کمتری نگهداری ی هزینه پالستیک چوب های کامپوزیت.میباشد پالستیکی بازیافتی مواد و بازیافتی

 کم های هزینه پالستیک چوب کامپوزیت سریع رشد برای اصلی دالیل یکی از.دارد سخت چوب با مقایسه

 هزینه پالستیک چوب کامپوزیت جنس از کلی،عرشه طور به.کامپوزیت میباشد این زندگی ی چرخه در آن

 نیاز اما دارد فشار اعمال روش به تولیدی های چوب جنس از به عرشه نیبت بیشتر درصد 15 حدود تولید ی

 به تولیدی های چوب به نسبت کامپوزیت این واقعی بازپرداخت دوره ی.دارد پایینتری نگهداری ی هزینه به

 عالی ابعادی ثبات.است شده برآورد سال 5 تا 3 حدود در عرشه در ساخت در استفاده مورد فشار اعمال روش

 چوب محصوالت اصلی های مزیت از دیگر یکی عنوان به نیز میتواند کامپوزیت این کمتر تنوع همراه به

 کامپوزیت باالی عمر وطول دوام بر کشورها از بسیاری در تحقیقات از بسیاری .شود گرفته نظر در پالستیک

 کامپوزیت حقیقت در.اند شده باز،متمرکز فضاهایی در آن از استفاده در مندی زیاد وعالقه پالستیک_چوب

 برابر در مقاوم وهمچنین طبیعی های پوسیدگی برابر در مقاوم عنوان کامپوزیتی به اصل در پالستیک_چوب
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 جذب پالستیک_ چوب کامپوزیت که شده دیده حال این با شد بازار عرضه حشرات،به ی وحمله ها قارچ

 (,Clmons است جامد چوب از کندتر بسیار سرعتی با ،اما متحمل فروپاشی نهایت ودر رطوبت ی کننده

2002; Strak, 2001; Hamel, 2011; Morrell, 2006; Gibson and Scott, 2008.)  

 

 :پالستیک چوب مزایای دیگر از

بازیافت  فرارندارند،قابل آلی ترکیب هیچ ها پالستیک استفاده،چوب قابل و بسیاراندک مقدارضایعات

پالستیک  هستند،چوب مجدد ی استفاده و بازسازی قابل شان رسانی خدمت زمان ازاتمام هستندوپس

 هارادفع استانداران های روش به توان می گیرندو قرارمی غیرخطرناک های زباله هادرمجموعه

 به نزدیک حتی و اندک آن فیلترمواداولیه نیازبه که است ای گونه به ها ساختارچوب پالستیک.کرد

 موادهیبریدهستندکه هستند،ازجمله زیست دوستدارمحیط پالستیک هامحصوالتی صفراست،چوب

 به.شوند تولیدی گسترده و قیمت ارزان هستند،ازمواداولیه وپالستیک خوب چوب ویژگیهای ی دربرگیرنده

 قرارمی ارزشمندمورداستفاده منبعی عنوان به بربودامروزه ازاین هزینه پیش که ضایعات دفع عالوه

 طرح اند،در قیاس (قابلUPVC، MDF سنتی، با محصوالت )الوارچوبی وکارایی قیمت گیرند،ارلحاظ

 پالستیک چوب اینکه درنهایت.هستند بازیافت قابل سادگی تولیدهستند،پس ازتولیدبه قابل هاوابعادگوناگون

 تسهیل و مقاومت زمنابع،بهبودا بهینه ی استفاده باعث گیرندهء نهایی خودرایی شکل فراینداکستروژن هایی

 پس جانبی های پردازش هانیازبه پالستیک چوب.شود کاربهترمی بهترودرنهایت اتمام اتصاالت و طراحی

 مقاومنددرحالی جوی شرایط اب،کپک هادرمقابل پالستیک چوب.اند ازتولیدقابل استفاده ازتولیدراندارندوپس

 محصوالت شد گفته هاهمانطورکه پالستیک چوب.نیستند استفاده نشده قابل پرداخت چوبی الوارهای که

 ودربسیاری داشته وسیعی هاکابردهای پالستیک چوب.باال هستند باکارایی زیست دوستدارمحیط

 می استفاده ازچوب که دیگری هرجای کلی طور وبه در،محصوالت تزئینی ازمواردمانندمبلمان،چهارچوب
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 محصوالت توانندجایگزین می اندک هزینه پالستیک هاباصرف چوب.شوند چوب شودمیتوانندجایگزین

 که دیگری هاوهرجای دربام،روکش شده های استفاده پنجره،پالستیک چهارچوب ازجمله پالستیکی

 ( 1.38)رحمانی..کاربردداردشوند پالستیک

 

 :پالستیک چوب های کامپوزیت معایب

 به نسبت مفیدی های ویژگی پالستیک چوب های کامپوزیت چوبی شد،بخش داده شرح همانطورکه

 زدگی زدگی،کپک رطوبت هاازجمله چوب عمومی مشکالت وجود گداردبااین پالستیک دراختیارمی

 ویاچوب چوبی های سایرکامپوزیت به اب نفوذ سرعت که ذکراست قابل.خواهدداشت رانیزبه همراه پوسیدگی

 چوب افزودن همچنین.شود زدگی ویاکپک پوسیدگی باعث تواند می وجودنفوذاب است امابااین کمتر خالص

 مایل نورخورشیدتعییررنگی هادرمجاورت پالستیک چوب سطح و شده رنگ ناپایداری ها باعث ترموپالست به

کمترووزن  ازاستحکام معمولی چوب نسبت به همچنین ها پالستیک چوب.خواهندداشت یبه سفیدوخاکستر

زمینه  از هادربسیاری آن ی استفاده از مانع که شوند بروزمشکالتی باعث است برخوردارندوممکن بیشتری

باالی  پذیری وشکل کم ازاستحکام توان می دیگر ازطرفی.شوند می گرم های خصوصادرمحیط کاربردی های

 محصوالت این شد گفته که همانگونه عالوه به.کرد زیبااستفاده های هادرتولیدالگوهاوشکل آن

 های چوب دیگروتراشه مصارف بازیافتی های ازپالستیک توان می اندچراکه شده دوستدارطبیعت شناخته

 رساندن ثبات وبه محصول کیفیت کنترل افزایش برای وجود کردبااین باقیمانده ازسایرفرایندهااستفاده

 همچنین.شود می استفاده خام بازیافتی،معموالازپالستیک های انبارهای ناپایدارپالستیک وضعیت

 این نظری ازلحاظ که ذکراست قابل.دارد زیادی بسیار انرژی صرف نیازبه چوب پالستیک تولیدمحصوالت
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 چنین کجا هیچ در اقتصادی صرفه عدم دلیل حاضربه هستندامادرحال ذوب وتغییرفرم قابل محصوالت

 آمیزی باالورنگ زمان(چگالی به وابسته حرارتی،خزش )تغییرشکل انبساط.صورت نمیگیرد فرایندی

 باشد.)همان(. می پالستیک چوب های دیگرازمعایب کامپوزیت دشواربرخی

 :پالستیک چوب کامپوزیت ویژگیهای ترین شاخص

 دربرابرضربه مقاومت باال ـ استحکام1

 باال ابعادی ـ ثبات9

 دربرابرپوسیدگی ـ مقاومت.

 خوب دمایی ـ ویژگیهای1

 (1.73پایین)کلیوسوف. رطوبت ـ جذب1

 پالستیک چوب های کاربردکامپوزیت های زمینه

کاربردهای  وروکش پنجره کفپوش،چهارچوب مانند استفاده قابل هادرمحصوالت پالستیک چوب امروزه

می  درصدرادرامریکانشان 100 ی اخیررشدساالنه سال پنج هاطی پالستیک بازارچوب.دارند ای گسترده

نیزطی  آتی های خودرادرسال سیرصعودی پالستیک چوب کاربردهای باافزایش رقم دهد،این

وبااستقبال  است شده واردان تازگی به پالستیک چوب که است هایی حوزه ازجمله سازه مهندسی.خواهدکرد

ها  Upvc ازالوارو سنتی طور به که مصارفی درتمام هاهمچنین پالستیک چوب.است روشده روبه نظیری کم

شده  خالصه زیر هادرلیست پالستیک چوب رایج کاربردهای.هستند مناسبی شوندجایگزین می استفاده

داخلی  های وافقی،لبه عمودی خارجی های در،روکش پنجره،اجزاءوچهارچوب اجزاءوچهارچوب:است

سقف،نرده،پیشخوان،کف  های کاری آن،برجسته های نرده و چوبی،پلکان های ونرده،قرنیز،تخته بام،کفپوش

پیشخوان  و آشپزخانه باغ،کابینت مبلمان کابل،حصار،معماری ساخته،طاقچه،ترانک پیش های پوش

 چوب درکامپوزیت مورداستفاده چوب های گونه)همان(آکوستیک های پوشش و اداری اشپزخانه،مبلمان

 پالستیک

تاثیربسزایی  چوب نوع درانتخاب محیطی ودسترسی اقتصادی چوبی،صرفه همانندسایرمحصوالت

هایی  wpc درازمایشگاه،.شود می استفاده بروز کاج،افراد ازچوب تجاری بامصارف ها wpc داردامااکثرابرای

نوعی  به آلوده های درخت امریکایی،عرعر،گزو آمریکایی،گردو،صنوبرزرد،گردوی توت درخت چوب ازجنس

 های درکامپوزیت شده استفاده چوب ی گونه که است ازان حاکی ها ان برروی وتحقیقات آفت،تولیدشده

های  ویژگی تواندبرروی دارند،امامی نهایی محصوالت مکانیکی های ویژگی برروی تاثیراندکی چوب پالستیک

نوع  همان بلکه است هنشد تعیین محصوالت برای خاصی ی نظرعملی،گونه نقطه هاموثرباشند،از آن پردازشی

می  خاص های گونه از استفاده که اند داده اخیرنشان تحقیقات.وتاییداست موردقبول دردسترس ارزانی
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از  شده ساخته های کامپوزیت:طورمثال به.بیفزایند نهایی محصوالت رابه فردی منحصربه های توانندویژگی

پوسیدگی  آب،تورم دربرابرجذب بیشتری مقاومت ها باسایرگونه ویاسروقرمزدرمقایسه گیالس درخت

 انواع ها،از wpc در استفاده قابل درختی مختلف های گونه بر عالوه2008 )وسایرین Kim ,ش.ر(.دارند

 وکاه کتان همچون هایی دانه موجوددربرگ برنج،فیبرها ی کتان،کنف،کناف،پوسته ازقبیل فیبرها طبیعی

 .کرد پالستیک (استفاده فیبر ) پالستیک چوب های کامپوزیت ساخت نیزمیتوان برای

 پالستیک چوب های کامپوزیت ی آینده

مختلف  های زمینه در ای گسترده کاربردهای که هستند قدیمی جدیدازمواداولیه هامحصولی پالستیک چوب

گسترده  طیف به توجه با.آیند می حساب به کنندگان مصرف برای جدید ای سراغازدوره محصوالت این.دارند

 شده مواجه نظیری بی استقبال با محصوالت تولید،این باالی وسرعت استفاده قابل ی مواداولیه ی

 مواداولیه.باشد دهنده واستحکام تقویت برای هایی پلیمروافزودنی انواع تواند می استفاده موادخام قابل.است

 ازمزایای یکی.است کاربران برای توجه قابل تولیدومزایای هزینه،افزایش کاهش باعث ها چوب پالستیک ی

 که است مصرفی مقداراردچوب افزایش شودقابلیت آن بهبودکارایی باعث تواند می که ها چوب پالستیک

 است،بااین هابسیارروشن پالستیک چوب ی آینده.شود می محصول استحکام افزایش و هزینه باعث کاهش

برده  پی محصوالت این مزایای به بیشترازتولیدکنندگان کنندگان مصرف شودکه می القاء حس وجود این

 (1.38اند.)رحمانی.

 زیست محیط تعریف

فراهم  را انسان زندگی اساسی های پایه که شود می اطالق بیولوژیکی و فیزیکی های نظام به زیست محیط

 (1.78دارند.)سعیدی وهمکاران. ارتباط روانی وبااسایش آورند می

 زیست محیط در ها ان اهمیت و درختان نقش

معقول  برداری بهره باشندودرصورت می موجوددرهرکشوری ی ذخیره ترین اساسی و مهمترین طبیعی منابع

 ی درجامعه.بکاهند توجهی تاحدقابل رویه بی وازواردات کرده رابرطرف توانندنیازجوامع هامی ودرخور،ان

رحمی  بی مورد ای توسعه های وفعالیت تکنولوژی،صنعت های پیشرفت دلیل به طبیعی منابع مدرن امروزی

ساکنانشان  که اند داده روحی وبی خشن های ساختمان خودرابه بکرودلنواز،جای های عرصه و قرارگرفته

به  سنتی هاازحالت فعالیت جدیدتمامی های تکنولوژی بااختراع.اند درخودمحصورکرده زندانی یک رامانند

 گشته جنگلی منابع و درختان ازجمله طبیعی منابع روزافزون تخریب سبب تغییر این و درآمده صنعتی

 طبیعی منابع باارزش ازاجزاء یکی.بود مصادف صنعتی انقالب شروع با نابودی و انهدام اوج که به طوری.است

 دراین. کنند ایفامی زمین وکره زیست محیط رادرحفط حیاتی نقش که باشند می هایی درختان وجنگل
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 باشد می ما سنتی و صنعتی مصارف برای چوب تامین منبع درواقع که درختان های نقش از برخی به قسمت

 :می کنیم اشاره

راجنگل  زمین ی کره موردنیازساکنان درصداکسیژن 60 حاصرحدود درحال:هوا تلطیف و تولیداکسیژن

 اکسیژن کیلوگرم 30 تا 25 حدود درخت یک که دهد می نشان ها پژوهش.کنند می تامین هاودرختان

 اتمسفرواردمی به رادرسال اکسیژن تن5 / 2 ازجنگل هکتاری یک عرصه یک کندو درسال تولیدمی

 فاقد مجاورخودکه مناطق به نسبت جنگلی ی منطقه یک دمای اختالف آمده عمل به بررسی های طبق.کند

 درتلطیف درختان عظیم بیانگرنقش اختالف این باشد،که سانتیگرادمی درجه 11 باشند حدود می پوشش

 .باشد می گرمسیری در مناطق خصوص به هوا

 ذرات چسبیدن هم وبه خاک ساختمان استحکام سبب درخاک دوانی باریشه درختان:منطقه تاثیربرخاک

می  نیزجلوگیری خاک بادی ازفرسایش همچنین درختان.دهد می راافزایش آن ونفوذپذیری خاک شده

 .کند می جذب زیست غبارراازمحیط تن 68 هرهکتارجنگل که است داده نشان تحقیقات.کنند

 می گیاهان و افراد،جانوران وحیات عمومی سالمت بر تاثیرنامطلوب آلوده هوای:هوا آلودگی کاهش

 های هادراکوسیستم آالینده نشینی وته جذب منبع ترین مهم و بزرگترین عنوان به جنگل هاودرختان.گردد

 .شوند می خشکی محسوب

منابع  موردنیازخودبه ابزاروادوات ساختن همچنین و امرارمعاش ازدیربازبرای انسان:وعلمی مادی های ارزش

خانگی،لوازم  و شهری های ازمبلمان بسیاری امروزه که طوری به است بوده وابسته طبیعی

زطریق خودراا وسایرمایحتاج وتزیینی کاربردی تولیدمحصوالت کلی طور وبه سازی التحریر،کاغذ،ساختمان

وچوب  پوست،برگ،صمغ،ریشه برمواردذکرشده عالوه.میکند تامین جنگل درختان از شده استحصال چوب

متاسفانه  ذکرشده فوایدوکاربردهای همه باوجوداین.باشد می ودرمانی دارویی خواص دارای ازدرختان بسیاری

هکتارجنگل  هزاران روزانه و قرارگرفته تخریب و روزموردتهاجم روزبه درختی و جنگلی منابع

کاهش :زیست درمحیط درختان دیگرازنقش برخی.شوند نابودمی رویه بی های کشی درسراسردنیادراثربهره

 (1.73و...)محمدی. انرژی مصرف از شهری،کاستن محیط دمای صوتی،تاثیربرکاهش آلودگی

 شود؟ زیست محیط حفظ باعث تواند می چگونه پالستیک چوب مثل کاربردی تولیدمحصوالت

به  ساختمانی مصالح عمر طول است بازیافت،الزم باافزایش دررابطه هابرصنایع دولت فشارروزافزون به باتوجه

به  باتوجه.پایدارنیزموثراست تولیدات ی توسعه در ازضایعات بهینه ی استفاده این.دهیم راافزایش چوب ویژه

عالوه  به.برسد حداقل به باید پالستیک تولیدات مصرف هادر ازآن استفاده موادپتروشیمی دائم قیمت افزایش

های  وچوب چوبی ضایعات از استفاده نیازبه دردسترس جنگلی و چوبی منابع از بهینه ی استفاده منظور به

 سنتی تولیدات به درصدنسبت 40 راتا چوبی منابع وری بهره ها پالستیک چوب.نیزوجوددارد بازیافتی
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 کاربردی درتولیدمحصوالت بازیافتی های ازچوب استفاده و چوب بازیافت ترتیب دهند،بدین افزایش می

 و چوب ضایعات هدررفتن ازبه باجلوگیری تواند می چوب های ودیگرکامپوزیت چوب پالستیک همچون

 (1.38)رحمانی..کند حفاظت زیست محیط ودرواقع ودرختان جنگلی منابع از ازاین ضایعات بهینه استفاده

 گیری نتیجه

مواد  آوردن بدست امکان بازیافتی، های چوب از استفاده که گردید مشخص شده انجام مطالعات به توجه با

نه  امر این .سازد می امکانپذیر را نیروها از مختلفی انواع برابر در مقاوم کاربردی آثار ساخت جهت کامپوزیتی

اساسی  نقشی بازیافتی مواد از استفاده بلکه بخشد می تکامل را کاربردی وسایل از مختلفی انواع ساخت تنها

از  که چوبی بازیافتی مواد .دارد نیز اقتصادی ی صرفه نمایدوازجهتی می ایفا زیست محیط حفظ در را

مجددا  پذیر تجدید ماده عنوان به آید می بدست ...و ساختمانی های نخاله چوب، های کارخانجات،کارگاه

 این وازهدررفت آمده عمل به جلوگیری درختان قطع از طریق بدین و شده بازیافت و تولید عرصه وارد

 .گردد می حفظ زیست محیط ودرنتیجه شده جلوگیری خدادادی ونعمت سرمایه ملی
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The role of wood recycling in the production of applied wooden 

contaminants 

Fatemeh pourali shuttle, Mehdi Kazempour 

Abstract 

Nowadays in the world the massive humbler of strikes is due to industrial production 

from the cyclone and irreparable harm to the human environment. In addition a 

significant amount of wood wastes produced in various specialized workshops 

environmental damage and damage to various countries in the world this study is under 

consideration through library studies the role of wooden materials in the use of wooden 

pallets is studied. Based on these studies it was determined that: By combining recycled 

wood with polymer materials and minerals not only the resistance of wood is higher 

than that of wood in this way wood working workshops can be used to products and 

different industries donot need to cut down the trees. 

Key words:Recycle.Wood.Applied products wooden waste.the environment. 
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 تاثیر هنر محیطی بر مخاطب با تاکید بر شیوه تعاملی

 2، سارا جهانگیری1فر الدین امامی سید نظام

 

 

 چکیده

افراد بدون شک محیط زیست مسئله ای حیاتی در دنیای امروزاست وتوجه به حفظ ونگهداری آن مسئولیت 

جامعه میباشد.در این بین هنرمندان می توانند با استفاده از هنر خود کمک شایانی در پیشرفت فرهنگ 

از شاخه های هنر جدید است که بااستفاده از ان  ،محیط زیست و آگاهی جامعه داشته باشند.هنر محیطی

خطراتی که محیط زیست را  هنرمند می تواند، ارتباط انسان با طبیعت را عمق بخشیده وتوجه ها را به

تهدید می کند جلب کند وراهکاری نوبرای همزیستی با محیط اطراف پیش روی هنرمند و مخاطب قرار 

هنر محیطی با درگیر کردن مخاطب و تحریک و تاثیر بر ادراک ذهنی اورا به تعامل و مشارکت دعوت دهد. 

هنر تعاملی است که زمینه خوبی را برای جلب این امر نقطه مشترکی بین هنر محیطی و  ،و ترغیب می کند

نقش تعامل در جذب تاثیر هنر محیطی بر مخاطب و توجه مخاطب ایجاد می کند. این پژوهش به بررسی 

 میپردازد. همچنین تاثیر مشارکت مخاطب در این هنر ،مخاطب

نر محیطی که از تعامل در آن اثر ازآثار ه 1به بررسی  ،در این مقاله نگارنده پس از اشاره به مباحث بنیادی

 گردآورى شیوهو بوده تحلیلى -توصیفى ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روشمیپردازد. ،استفاده شده است

نیز کیفی است. نتایج  اطالعات تحلیل و تجزیه میدانى( و روش و اى  )کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات

 بیانگر ایجاد تعامل میان کاربر و محیط برای مخاطب ایجاد معنا کرده و بر این اساس با ایجاد حس مطلوب 

 در نحوه زندگی او تاثیر میگذارد.

 

 کلمات کلیدی 

 مخاطب ،هنرتعاملی ،هنر جدید ،هنر محیطی
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 مقدمه 

محیطی است که زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده  از دغدغه های مهم امروز در جهان بحران های زیست

هنر محیطی در پی این است شرایطی را بوجود آورد که به بهبود ارتباط انسان با طبیعت پرداخته و  .است

توجه او را به خطراتی که محیطزیست امروز را تهدید میکند جلب کرده  و جامعه را در مسیر حل این 

خصوص هنرمندان با خلق اثار و ارائه جدیدی از محیط و طبیعت پرداخته و  در این .معضالت یاری دهد

در قرن بیستم ایجاد  .تالش میکنند تا دیدگاهی گسترش یافته و نو وعمیق را نسبت به این امر ارائه دهند

این ایده که مخاطب بتواند جزیی از اثر حتی نقاشی یا حجم باشد و به عنوان بخشی از اثر تلقی شود 

از پیش  ،ایجاد پیوند های عاطفی با ابژه .انست بعنوان یک عامل موثر و یکپارچه ساز ایفای نقش کندتو

نیازهای تعادل روانی است که می تواند بر بحران هویتی انسان امروز غلبه کند و زمینه درگیری مخاطب را با 

ل می شود که موجب می شود هنر محیطی تعدادی از جنبه های بصری ناهمگون را شام .سوژه فراهم آورد

 .ابژه بنحوی امتداد یابد که فضای خود را در بر گیرد

در آغاز قرن بیستم به تدریج تغییراتی در جایگاه مخاطب و هنرمند پدید آمد، با رشد فناوری و تولد دنیای 

تعامل متقابل در مجازی، دیگر اشکال قبلی هنرپاسخگوی نیازهای هنرمند و مخاطب نبودند بلکه نیاز به یک 

هنری که در آن به مخاطب این امکان  .دنیای جدید احساس شده و موجب بوجود آمدن هنر تعاملی گردید

شود تا در اثر هنری تأثیرگذار باشد و در آن مشارکت داشته باشد و مخاطب را از حالت منفعل  داده می

های تازه،  تحول و بر اساس همین قابلیت گذشته به کاربری فعال تبدیل کند. بدین ترتیب، متناسب با این

می توانند عنصر تعامل به بخش مهمی از تبلیغات محیطی تبدیل شده است. امروزه رویکردهای تعاملی، 

 شوند. محیطی محسوب   کاری اساسی در هنر راه

ت و رنگی داشته اما در تبلیغات جدید، ضرور ای است که در هنر سنتی حضور کم کیفیت تعاملی، مشخصه

 بلکه بسنده نمی کنند محیطى نیز تنها به نمایش طبیعت هنرمندان ،تری یافته است گستردگی هر چه بیش

هنر  سنتى مالحظات جایگزین بینش این که اند برگزیده را زمین و طبیعت با متقابل کنش و تجربه زیستن،

 تعهدشان و آنها عالقة بلکه کار، روشهاى یا خام مواد موضوع، نه محیطى، هنرمندان شده است وجه مشترک

این مشخصه (  5835 ) اسماگوال، .است خویشتن کشف راه این از آفرینش هنرى و از تر گسترده دیدگاهى به

بر محوریت سوژه و ی هنر و به ویژه هنر مفهومی شکل گرفته و ناشی از تالش برای غلبه  در ابتدا در حوزه

 مؤلف بوده است.
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 تحقیقسوال و فرضیه 

این پژوهش به بررسی این امر میپردازد که آیا هنر محیطی می تواند با استفاده از شیوه تعاملی اثر گذاری 

بیشتری در جذب مخاطب داشته باشد ؟ و همچنین نقش عنصر تعامل در انتقال پیام به مخاطب در هنر 

 محیطی چیست ؟

 روش تحقیق

 ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوه .است تحلیلى -توصیفى ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روش

نیز کیفی می باشد که بدین منظور به بررسی و  اطالعات تحلیل و تجزیه میدانى( و روش و اى  )کتابخانه

مطالعه منابع و مقاالت و نمونه های تصویری موجود که در مورد هنر محیطی و همچنین هنر تعاملی 

نکات اشتراک آن ها و همچنین تاثیرات مثبتی که ویژگی های هنر تعاملی پرداخته شده و در این بین 

 1جامعه آماری  .میتوانند در راستای پیشبرد اهداف هنر محیطی داشته باشند را مورد نظر قرار می دهد

  .نمونه از آثار هنر محیطی را مورد مطالعه قرار می دهد که از عنصر تعامل در آن استفاده شده باشد

 ه تحقیق پیشین

 گردد: هایی در ارتباط با موضوع صورت گرفته است که برخی از آنها قید می پژوهش

 ،پژوهشنامه هنرهای دیداری .5830 .انینادعل احمد .زمین هنر در کهن و بدوی نقش مایه های تجلّی

 .شماره اول

 نقش مایه های نخستین نمونه های و بررسی » زمین هنر «بر بدوی نقش مایه های تأثیر مقاله این در

 .است شده ریشه یابی هنر این در موجود

  .4و  8شماره  ،فصلنامه نقد کتاب هنر .. سعید عظمتی5838 .یطیمح هنر

 این در که است هایی کتاب معدود از که یپردازدم محیطی هنر کتاب نقد به مقاله این

تاملی در عناصر معنی دهنده به منظر اثری از  ،این کتاب با نام هنر محیطی.است شده تالیف موضوع

آن را منتشر  5831 سال در تهران شهرداری زیباسازی سازمانرضا سیروس صبری است که انتشارات 

 .کرده است

 . 5831 .زاده شریف محمدرضا دکترآسیه محمدیان،  .محیطی هنردر آثار  فرهنگی شناسی نشانه

در خصوص رابطه موجود بین فرهنگ طبیعت و آثار هنر محیطی  ،نشانه شناسی فرهنگی  ،در این پژوهش

پرداخته و همچنین بررسی سه اثر از سه هنرمند شاخص هنر محیطی و بررسی نشانه ها در این آثار از 

  .طریق رویکرد نشانه شناسی فرهنگی و الیه های زیرین معنایی اثر مورد بررسی قرار می گیرد

 .5831.) تهران عصر یول ابانیخ :یمورد مطالعه( ز یانگ خاطره یشهر یفضا جادیا در یطیمح هنر نقش

  .یدیفرش محمد
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 جدید عنصری عنوان به محیطی هنر آیا که شود داده پاسخ پرسش این به تا است شده تالش پژوهش این در

 صورت این در و باشد گذار اثر انگیز خاطره فضاهای ایجاد در تواند می باشد، می نیز حامل معنا که شهر در

 .دارد را اثرگذاری بیشترین هدف این تحقق در عامل کدام

. قادری، عرفان. 5838 .شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایران

 مشاور محسن مراثی.استاد راهنما احمد نادعلیان و استاد 

از   ای و اینترنت، سی اثر تحلیلی و استفاده از منابعِ کتابخانه-گیری از روشی توصیفی نامه، با بهره در این پایان

معرفی و تحلیلِ شده است. نتایج تحقیق نشان « هنر تعاملی» هایِ خارجی و ایرانی ترین نمونه شاخص

)از جمله هنر مشارکتی،  مبنا-بین انواع هنری مشارکت/تعامل های بسیارِ موجود شباهت رغم دهد که علی می

یِ خود را داشته و نباید با یکدیگر خلط شوند و ارایه  ها تعریفی ویژه ..( هر یک از آن.مند و سیبِرنِتیکی، نسبت

ضروری است. پس از آن نشان داده شد که بر اساسِ این تعریف از « هنِ تعاملی»ی  تعریفِ ویژه

که از انواع  مبنای ایرانی؛ جز در چند مورد استثنائی، نه تعاملی بل-هایِ مشارکت/تعامل ، نمونه«لیهنرِتعام»

 . دیگر از جمله مشارکتی، سیبرنتیکی و... هستن

.عباسی، فرود. استاد راهنما مهرناز Interactive arts یتعامل یمخاطب در هنرها گاهینقش و جا یبررس

 کوکبی و مصطفی اسدالهی.

 تال،یجیبر روند هنر عصر د کیتکنولوژ یها یفنآور راتیتأث این پژوهش به این پرداخته شده است کهدر 

مخاطب از  گاهیجا رییو هنرمند، منجر به تغ یاثر هنر تیماه رییتغ ،یهنر تعامل ژهیبه و نینو یرشد هنرها

انتقال  یها وهیال آن شو تماشگر صرف به تماشاگر مشارکت کننده و کنش گر شده است و به دنب نندهیب

مطالعه هنرهای حرکتی در تبلیغات تجاری بین سالهای متحول شده است.  زینبه مخاطب  امیپ

 .استاد راهنما دکتر سید نظام الدین امامی فر .شیوا ،.اشرف جوالیی1051تا1000

 در این پژوهش تالش شده به نقش هنر های حرکتی در تبلیغات نوین بپردازد.

استاد راهنما رضا افهمی و  .بهاره ،. سیدین5834. درهنر تعاملی )مطالعه موردی: چیدمان تعاملی(نقش مخاطب 

 مهدی کشاورز افشار.

دارد و با  یتعامل دمانیچ یبر رو یبا مطالعه مورد ،یهنر تعامل میمفاه یبر رو نیادیبن یمطالعه مرور نای

تجربه و نقش مخاطب  یابیارز ی( براHCI) وتریکامپـ  متعدد موجود تعامل انسان اریبس یاستفاده از روشها

 . پردازد یم یحاکم بر تجارب هنر تعامل یشناخت ییبایز یارهایمع یبه بررس ،یا یآثار تعامل نیبا چن

 

 

 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690636
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 تعریف هنر محیطی 

دیدگاهی جدید به ارتباط هنر محیطی یکی از شاخه های هنر جدید است که تالش آن بر این است تا با 

 .انسان و طبیعت بپردازد

فرمی هنری که در آن هنرمندان فضای » هنر محیطی در لغت نامه آکسفورد این چنین تعریف شده است : 

 ( Oxford English Dictionary« ) .سه بعدی را خلق میکنند

( تعریف هنر محیطی چنین آمده است :  Jane Turnerجین ترنر ) ،(Art Dictionaryدر دیکشنری هنر )

فرم هنری بر اساس این پیش فرض که یک اثر هنری باید بر تمامیت معماری اطراف آن غلبه کند و به » 

نه اینکه به یک ابژه آویخته به دیوار یا چیزی درون یک فضا  ،صورت یک فضای کامل در نظر گرفته شود

 (  Turner، 5331« ) .تقلیل پیدا کند ،قرار داده می شود

اصطالحی برای توصیف » واژه هنر محیطی در دایرة المعارف رویین پاکباز به این صورت تعریف شده است  

« )  .آثار سه بعدی که مخاطب بتواند به فضای آن ها وارد و خود را در محیطی که ساخته شده حس کند

 (5813  ،پاکباز

ترکیبی است که هنرمند در  ،(Environmentalو محیط )(  Artهنر محیطی تشکیل شده از دو واژه هنر )

خلق می کند به نحوی که بیننده را در برمیگیرد و او  ،آن فضایی سه بعدی را که از پیش برنامه ریزی شده

خلق اثر در محیط های طبیعی و با استفاده از مواد  .را را در مجموعه ای از محرک های حسی قرار می دهد

اص از ویژگی های این هنر است که البته این آثار ویژگی ناپایداری و میرا بودن را نیز و مصالح طبیعی و خ

 .ممکن است داشته باشند

نوعی » هنر محیطی به این صورت تعریف شده است :  ،در کتاب هنر محیطی نوشته رضا سیروس صبری

توجه بیشتر به محیط زیست  ارائه اثر در دل طبیعت به منظور ارتباط مستقیم و گسترده با مخاطب عام و

( از دغدغه  5831 ،)سیروس صبری«  .است که ریشه در تحوالت و جریان های صنعتی دوران معاصر دارد

بطور کلی  .های هنر محیطی حفظ محیط زیست و مشکالت اکولوژیکال و بوم شناختی را می توان نام برد

سان و طبیعت پیرامونش است که وجه تمایز آن با بهبود و ارتقا رابطه ان ،هنر محیطی روشی برای بازنمایی

 .دیگر هنرها مکان ارائه آن است که در مکان های متعارف همچون موزه ها و گالری ها نمی باشد

 تاریخچه هنر محیطی 

در فضای سیاسی و اجتماعی  ،میالدی و در ادامه جنبش های هنری قرن بیستم 10هنر محیطی در دهه 

در این دوران شرایط حاکم بر جامعه اثراتی مخرب در رابطه با فرهنگ و طبیعت  .متولد شد ،پس از جنگ

هنرمندان با شروع نهضت هنر محیطی و با ارائه آثاری از عناصر و مواد طبیعی و همچنین بستر  ،گذاشته بود

هنرمندان در پی  اولین آثار این   .به انتشار پیام هایی به جامعه جهانی پرداختند ،های طبیعی برای ارائه اثر
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نشان دادن اعتراض به قوانین موزه ها و برای بازگشت و برقراری ارتباط بین انسان و طبیعت و همچنین 

که با  ،اقتصادی و زیستی را بوده است ،ایجاد دیدگاهی نو و آگاهانه از هنر نسبت به محیط و فضای فرهنگی

  .دیدگاه سنتی قبل از آن تفاوت داشته است

تفکرات انتقادی پست مدرن را  ،زیست محیطی که زاییده تفکرات مدرن در دوران صنعتی بودندبحران های 

 ،این تفکرات انتقادی به همراه دیگر اندیشه های نقدگرا بر رویکردهای زیست محیطی ،متوجه خود کردند

 .هنر محیطی بسیار تاثیرگذار بود

 هدف هنر محیطی 

ایجاد سطوح فعالیت به خلق  ،ایجاد مشارکت ،ده از دسترس پذیر بودنبا توجه به اینکه هنر محیطی با استفا

هدف هنرمند  .این هنر با حضور مردم و تماشاگران آن است که معنا می یابد ،تعامل و ایجاد ارتباط میپردازد

به عقیده  .تجربه ها شخصی و درک درونی زندگی است ،محیطی از کار با محیط طبیعی تصورات مفهومی

نر محیطی در دوران اخیر شاهد درگیری بیشتر با مسائل زیست محیطی و بازآمایی روابط بین هنر و تافنل ه

 (5838 ،)عظمتی .اجتماع و محیط بوده است

زیرا میان فرهنگ و طبیعت تعامل وجود دارد  بنابراین هدف از ،هدف از هنر محیطی صرفاً فرم گرایی نیست

  .ی و انسان دوستانه می باشدآن  نگرشی فرهنگی با پیامد زیست محیط

 هنر جدید

های پایانی قرن بیستم رخ داد موجب  های هنری و تحوالت عمیق و بنیادینی که در سده ظهور جنبش

های هنر در این قرن وجه  تغییرات و تحوالتی در خصوص زیباشناسی عرصه هنر گردید. از مهمترین ویژگی

ها، روی کار آمدن تکنولوژی جدید،  اطالعات، ازبین رفتن سنتتجربی آن بوده است. باالرفتن سطح آگاهی و 

های بوجود آمده بعد از جنگ  جنبش (.1 ،5833میل به نوآوری موجب توجه این ویژگی بوده است.  )مراش، 

هایی بوده  ها و رویکردهای مشخصی قرار گرفتند. بدین مفهوم که هنرمند بدنبال روش جهانی دوم بر نظریه

کند  راکات شخصی یا گروهی از لحاظ ساختار باهم متمایز است و پیام را به مخاطب منتقل میکه برپایه اد

های گوناگونش از دل تحوالت مدرنیسم بوجود آمد و به  (. هنر جدید با تمام جنبش31، 5831فر،  )امامی

بل هنر برای هنر جستجوی ابزار و بیان درخدمت مفهوم قرار گرفت و با فرضیه هنر به مثابه اندیشه در مقا

های نو درباره زمان و فضا از  .استفاده از امکانات فناوری جدید برای انتقال معانی و نگرش.تجسم پیدا کرد

های هنر این دوره بوده است. از جمله عواملی که منشاء تحوالت این دوران و پیدایش هنر  جمله ویژگی

دوم گرایش هنرمندان به مسائل  ،ب مخاطباناول تشکیل کانون های هنری جدید برای جذ ،جدید گردید

عکس و  ،ارتباطات و بوجود آمدن رسانه های جدید مانند ویدئو ،اجتماعی و سومین عامل تکامل تکونولوژی

 (5838)لوی اسمیت،  .اینترنت بوده است
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ایل و ابزار و با استفاده از وس ،هنر جدید با توجه و نگاهی جدید به مفاهیم و بی توجه به سنت های متداول

چیدمان و  ،عناصری مانند محیط .جدید و متفاوت و غیر متعارف در جامعه توسط هنرمندان شکل گرفت

 .اجرای نمایش که باعث بیشتر شدن جاذبه های هنری هستند از مسائل مهم در کار هنرمند می باشند

 جایگاه هنرمند و مخاطب 

هرگز نقش ولی در این بین  ،است بوده ستم،مطرحیبقرن  یاز ابتدا  یهنرمند  در  مکاتب هنر گاهیجاتغییر 

به  لیتبد می تواند زیآن، خودِ هنرمند ن یاما در نوع تعامل .نشده بوده است طراح را از اجراکننده  جدا

آورنده، آن  دیکه پد ستیشده ن نییتع شیامرِ از پ کی گریکه اثر د ترتیب نیشود. بد یم دمخاطبِ اثر خو

بلکه خود هنرمند نیز نه به عنوان خالق ،های او معنا خلق شود دهیو ا اتینظر تا در چهارچوبِرا مطرح سازد 

 (5831 ،)فراهانی .می تواند در شکل یک مفسر ظاهر شود که در غالب طراح

و مفهومِ  کیکالس یبه نامِ کاربر، نظمِ سابقِ رسانه ها یو مطرح  شدنِ مفهوم دیجد یرسانه ها شِیدایبا پ

این در حالیست که تاکنون نقش مخاطب با اثر بصورت منفعالنه بوده  ،مخاطب کامال برهم  خورده است

 یامروزه مخاطبان و کاربرانِ رسانه  ها .است ولی در هنر تعاملی مخاطب نقشی فعاالنه پیدا می کند

در د کنن  یم دیتولرا  یید که محتواهستند که درآنِ  واح یارتباط ندِیفعال در فرآ اریبس یعناصر ،یاجتماع

در  ،یسنت یبرخالف هنرها( 5831 ،)فراهانی .هستند زین یدیتول یمحتوا یهمان لحظه، مصرف  کننده 

نبوده و با شرکت همه   یمخاطب و اثر وجود دارد که صرفاً ذهن انیم اناز مکالمه و گفتم یشکل یهنر تعامل

 یآن را م رییبا اثر و تغ رشدنیبه مخاطب امکان درگ تعامل .اثر هنری شکل می گیرد ،ی مخاطب جانبه

 یداده و نقش رییکرده، تغ نییاثر خود تع یرایکه هنرمند  یا هیاول یپارامترها نندهیاثار، ب یدهد در برخ

 ( یتالیجیپل، هنرد نیستی. )کرردیگ یمشابه نقش هنرمند را بر عهده م

 هنر تعاملی 

 ندیفرآ است که اساس آن بردعوت کردن مخاطب در دیاز هنر جد ای شاخه Interactive Artی هنر تعامل

ط میان مخاطب و اگونه ای خاص که مبنای آفرینش اثر هنری در آن تعامل و ارتب ،می باشد اثر یریشکل گ

ای مستقل از دیگر انواع هنرهای  هنرتعاملی هنری است با سازمایه های خاص خود، گونه .اثر هنری است

گری مخاطبان به منظور تعبیر  محور است. هنر تعاملی از یکسو با بهره بردن از کنش تعامل –تعامل 

نمایشگری و از سوی دیگر با اصرار بر کنش فعاالنه مخاطبان در تغییر این نمایشگری هستی مستقل خود از 

های  کند کنشیک اثر هنری فقط در صورتی تعاملی است که تصور »سازد.  های مشابه را آشکار می گونه

کنش فیزیکی و واقعی  (11: 1050)لوپز، « کند. کاربران آن است که به پدید آوردن نمایشگری آن کمک می

ترین ویژگی این گونه هنر است بر  شود، مهم مخاطبان در هنر تعاملی که منجر به تغییر نمایشگری اثر می

تواند نمایشگری اثر را تغییر  آن مخاطب میای هنری دانست که در  توان هنر تعاملی را گونه این اساس می
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محور است، دریافت کامل اثر منوط به تعامل با آن و تغییر نمایشگری  –دهد. به دلیل آنکه اثر اساساً تعامل 

محصور  –ای رایانه  اثر است. درگیری مخاطب با اثر به صورت فیزیکی و فعاالنه و با میانجی گری واسطه

 )11: 1050پز، صورت خواهد پذیرفت. )لو

خالق  ایمؤلف  یانحصار تیکه هنر از مالک موجب گردیدهمخاطب  یمشارکت فعال وخالقانه  یدر هنر تعامل

با آن  تواند در اثر شرکت کند یکه مخاطب م ستیا وهیش ی، هنر تعاملبیان دیگرشود. به  دهیکش رونیاثر ب

تعاملی  در هنر .ایجاد کندآن به خواست خود تی در تغییرا حتی بگذارد و ریبر آن تاث ارتباط برقرار کرده و 

ی مخاطب با هنرمند نیگزیکردن مخاطب در خلق اثر و گاهاً جا میسهبه  ،جهت ارتباط بیشتر پیام با مخاطب

در  و کند یم یرا کشف و دوباره ساز یمخاطب مفهوم ،ییدور از مفهوم زدادر این هنر به .پرداخته می شود

 ،یطرح مسائل فرهنگ. رندیگ یشکل م دیجد یها دگاهیموضوع و طرح د یطول تعامل با اثر، تفکردرباره 

 یو اجرا یمجاز یاز فضا یریمخاطب، بهره گ دادن به مفهوم، تعامل با تیمحور ،یاجتماع ،یاسیس

 . هنر هستند نیا یاز مشخصه ها کیتکنولوژ

 تعامل و هنر مفهومی

ی جدید به  کنش و اثر متقابل مفهومی است که بسیار پیشتر از شکل گیری هنر رسانه برهمتعامل به معنای 

هایی بود که  ی هنرهای نمایشی مطرح شد. این مضمون همچنین، یکی از ویژگی خصوص در مورد مجموعه

فاهیم و م ،دوارد لوسی اسمیت در کتاب( ا44: 5833رود. )انصاری،  به نوعی میراث هنر مفهومی به شمار می

هنر »پرداخته است :  از هنر مفهومی به این بیان رویکرد ها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم

ی فیزیکی و ظاهری کار را تا حد ممکن تنزل  مفهومی شکلی از بیان هنری است که تالش دارد تا جنبه

در  (. 105: 5838)لوسی اسمیت،  .«بخشیده و به جای آن نیروی ذهنی ناشی از اثر هنری را تقویت کند 

این حالت دعوت مخاطب در همراهی و مشارکت اثر هنری حائز اهمیت شناخته شده و فرآیند درک و 

هنر مفهومی برگرفته از الگوهای ذهنی بوده  و  .دریافت مفهوم با فرآیند آفرینش اثر هنری همراه می شود

های هنرمند سازگاری دارد، در نظر گرفته می  ر ذهنیتبرای شکل گیری آن  هر وسیله و موادی که با ابزا

 .شود

ی جهانی شدن هنر به این امر پرداخته شده است که القای معنا در هنر مفهومی، چه  در قسمتی از اندیشه

در هنر ی آن، می تواند شخصی باشد. برای هنرمند و چه برای مخاطب، چه در عنوان اثر و چه در ارائه

چه در هنر های کالسیک بوده است مخاطب شخصاً می تواند با اثر هنری ارتباط برقرار مفهومی بر خالف آن

و بر اساس روحیات و ذهنیات شخصی خود برداشتی از  ،با آن درگیر شود و خود را جزیی از آن بیابد ،کرده

آن داشته باشد. در این حالت مخاطب توانسته با اثر هنری ارتباط برقرار کند و خود را جزیی از آن بداند و 

ی هنر  ؛ بنابر اندیشهدر این زمان است که اثر با وجود مخاطب کامل می شود   ،درون آن احساس کند
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تفاوت هنر مفهومی و هنر جدید در این  .گردد و ارتباط برقرار نکند، کامل نیستمعاصر، هنری که درک ن

  .موضوع نهفته است که بنیان هنر مفهومی بر اولویت اصالت ایده بر فرم است

 تعامل و هنر محیطی 

هنر محیطی به گونه ای است که مرز سنتی بین مخاطب و اثر هنری را برداشته و آن ها را در هم می 

این آمیزش آثار هنر محیطی با مخاطبانش از وجوه با اهمیت این هنر بوده که به تقویت ارتباط بین  ،آمیزد

هنر محیطی همواره بر درگیر کردن مخاطب با اثر هنری مبتنی بوده و برای کامل  .اثر و مخاطب می انجامد

  .شدن نیاز به مشارکت مخاطب دارد

به نحوی  ،دی آگاهانه با استفاده از المان ها آن را خلق می کنداین هنر ترکیبی است که هنرمند در فرآین

 .شنیداری و بساوایی قرار می دهد ،او را در مجموعه ای انگیزش های بصری ،که مخاطب را در برگرفته

(وجود هنر محیطی بصورت تعاملی می تواند از طریق تحریک و تاثیر بر ادراک ذهنی  51، 5838 ،)عظمتی

آن را نسبت به محیط و مکان های زندگی و طبیعی آن تقویت کرده و عاملی برای پیوند مخاطب حس تعلق 

برای مخاطب  ،مشارکت مخاطب عالوه ایجاد تعامل میان کاربر و محیط .انسان با محیط و طبیعت باشد

ی برای وجود تجربه تعامل .ایجاد معنا کرده و با بوجود آمدن حس مطلوب در نحوه زندگی او تاثیرگذار باشد

می تواند به قدرت این ارتباط و میزان معنادار بودن آن تجربه بستگی داشته  ،یک شخص با مکان خاص

هنر محیطی می تواند با توجه به شرایط  .هر چه  ارتباط قویتر بوده باشد این تجربه مهم تر خواهد بود ،باشد

اجتماعی و فرهنگی به ایجاد ارتباط بپردازد و موجبات ارتقای فرهنگی و همچنین ارتقای آموزش  ،بیرونی

زمانی که از تعامل در هنر محیطی استفاده می شود باید به این نکته  .های عمومی را در جامعه فراهم کند

ایجاد جذابیت برای  دقت داشت که در چنین حالتی این هنر می تواند با استفاده از برقراری ارتباط و

فراگیر بودن آن را افزایش داده و آن را به یک رسانه جمعی و هنری که اهداف آموزشی دارد نقش  ،مخاطب

 .داشته باشد

مشارکت، دسترس پذیر بودن وایجاد سطوح فعالیت به خلق تعامل و ایجاد ارتباط بپردازد و با ایجاد جذابیت 

 کمک کند و به تسهیل انتقال مفاهیم و پیام بپردازد.  به جذب ودرک هر چه بیشتر برای مخاطب

نمونه از آثار محیطی که در آن ها از شیوه تعاملی استفاده شده پرداخته شده  1در پژوهش حاضر به بررسی 

و به این پاسخ میرسد که استفاده از شیوه تعاملی موجب مشارکت در اثر و حضور فعال مخاطب و همچنین 

ایجاد تعامل میان کاربر و محیط برای مخاطب ایجاد درک و انتقال مفاهیم میشود، با  جذب بیشتر مخاطب و

 در نحوه زندگی او تاثیر میگذارد. معنا کرده و بر این اساس با ایجاد حس مطلوب 
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 نمونه های استفاده تعامل در هنر محیطی تصویر 

 

 

 

 

1  

 

بر ماسه های خلیج فارس با استفاده از دوچرخه اثر خلیج فارس ،چاپ نوشته عنوان : رویای صلح در 

 احمد نادعلیان .

خط نوشته  دوچرخه از وسایل نقلیه  پاک است ، زمانی که در ساحل توسط فرد رکاب زده و حرکت کند،

بازیافت  این دوچرخه بوسیله های رخچ .دد شخواه چاپ "پاک محیط  و فارس خلیج در صلح رویای"

بیک الستیک کهنه دوچرخه مورد استفاده قرار گرفت و خط  .و آماده شدند طراحیالستیک های کهنه 

نوشته ها آماده و بروی الستیک کهنه ای دیگر چسبانیده شدند. حروف به طورت وارونه نصب شده اند و 

این قابل پیش بینی بود که در محیط زمانیکه دوچرخه بر روی ماسه های ساحل حرکت کند نوشته به 

  ست و واضح دیده میشودصورت در

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ایجاد یک دایره بزرگ از کاغذ های یادداشت شده و قابل باز یافت ، هدایت مردم به سمت دایره و اینکه 

 هر کسی هر پیامی را می تواند روی کاغذ ها یادداشت کند 

  1051اسپانیا ، آوریل   Bilbaoیادداشت قابل باز یافت جمع آوری شده ، ساخته شده در 1000

 

 

 

3  

 بازی با آتش )در میان حلقه نور(عنوان : 

در جشنواره هنر های محیطی هرمز ،  هنرمندان و تعدادی از با کمک هنرمندان حاضر در جشنواره و 

عنوان ها را به  گردان . و در پایان آتشافراد حاضر با استفاده از آتش گردان ها به بازی با آتش پرداختند 

 ند .هدیه داد شانیادگاری از این شب ، به دوستان
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این هزار تو ساخته شده از بطری هایی است که به مدت  -1051هزارتوی زباله های پالستیکی مادرید 

فوت طول ( و  113متر ) 510یکماه استفاده شده و غیر قابل بازیافت می باشد .  اندازه طول راهرو ها 

(   است که در 1فوت  8180متر مربع ) 800مساحت  فوت ارتفاع ( و به 50متر )  8دیواره ها بلندی 

این محیط و راهروهای باریک و تودرتوکه حدس زدن راه خروج در  اطراف مجسمه شاه فیلیپ می باشد .

تولید آن مشکل است  ایجاد حس ناخوشایند در بیننده که داخل آن میشود میکند و این امر اشاره به 

برای نشان دادن این اطالعات و مشکالتی که از این مواد بوجود می  زباله های غیر قابل بازیافت میکند.

آید یکی از بهترین روش ها استفاده از هنر تعاملی است که مخاطب را با شرایط آشنا کرده و درگیر 

می کند بر همین اساس پیام مورد میکند و به الیه های درونی اثر آشنا می گردد و با آن ارتباط برقرار 

این هزارتو هنری محیطی است که در آن از تعامل استفاده نظر را کامالً درک کرده و احساس میکند .

 شده است . اثر  دارای جنبه های سرگرمی ، فرهنگی ، آموزشی و محیطی است .

 
 

5 

 

 

ها  سهیک نیوکمتر از سه درصد از ا شودیاستفاده م یکیپالست سهیک اردیلیم 50از  ساالنه ایفرنیکالدر

 انوسیدر اق یاز ماه یشتریب کیپالست 1010باورند که تا سال  نیشوند . دانشمندان بر ا یم افتیباز

و  جیبه ترو قیتشو یو برا یکیپالست سهیاستفاده از ک تیما وجود خواهد داشت . بدنبال ممنوع نیزم

،  ستیز طیما و مح یزندگ تیفیمثبت است تا ک راتییتغ جادیقابل استفاده مجدد و ا یها سهیارائه ک

دادند و با وصل کردن  بیرا ترت یطیمح تی، فعالو مسئولین شهری منطقه   ستیز طیفعاالن مح

مردم را متوجه خطرات آن کنند .  در  یکیپالست یوالیه جادیبخود و ا افتیقابل باز ریغ یها کیپالست

 نیاز ب یهشدار برا کیقرار داشته و آنها به عنوان  آرام و پرندگان انوسیآن ها اسکله با اق نهیمپس ز

 .ه اند ستادیا کیبکر با پالست یبردن آب ها
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 نتیجه گیری 

از آنجا که هنر محیطی بر آن است تا به رابطه انسان و طبیعت عمق بخشد و او را متوجه خطراتی که محیط 

با  یهنر تعامل .کرده و تالش دارد تا راه کاری نو برای حل این مشکل ارائه دهد ،را تهدید میکند زیست

ی مخاطب با هنرمند نیگزیکردن مخاطب در خلق اثر و گاهاً جا میسهبه  ،مخاطب یمشارکت فعال وخالقانه 

با توجه به توضیحات  .شودپرداخته و با تسهیل در برقراری ارتباط موجب درک بهتر پیام توسط مخاطب می 

داده شده در متن به این امر دست میابیم که هنر محیطی و هنر تعاملی دارای ویژگی های مشترکی با 

یکدیگر می باشند بنابراین استفاده از شیوه تعاملی در هنر محیطی می تواند تکمیل کننده بوده و باعث 

اینکه در هر دو مبحث اصل مشارکت مورد توجه  موفقیت هر چه بیشتر اثر در جذب مخاطب باشد با وجود

و در راستای  شده گرفته خدمت به مشارکت کننده ذهن ،قرار دارد با ایجاد چنین شرایطی برای مخاطب

 هنر محیطی می تواند با استفاده از ایجاد  .هدف اثر فعال می شود تا پیام مورد نظر را هر چه بهتر درک کند
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 منابع

  تا  1051یالدیم  یسالها نیدر حوزه فرهنگ ب یتعامل غاتیتبل یلیتحل یبررس .5831 .فاطمه ،احسانفر

 .پایان نامه کارشناسی ارشد استاد راهنما خشایار قاضی زاده .1000

 (.حقیقت وزیبایی.تهران:نشرمرکز5814احمدی،بابک)

تهران، نشر  ؛ی: بابک احمدسندهینو ؛یداریارتباط د ینشانه شناس یتا متن: به سو یریتصو یاز نشانه ها

ارتباط  ،ینشانه شناس نما،ی؛ موضوع: س5811؛ چاپ دوم 3148011011ص؛ شابک:  811، در 5815مرکز، 

  م 10قرن  - یهجر 54قرن  - یشناس ییبایز ،یدارید

 .مبانی هنر نظریه و عمل .مترجم : محمد رضا یگانه دوست5830 .ویگ بون ،اوکویرک و کایتون ،استینسون

 .تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها

نامه  انیپا .1051تا1000مطالعه هنرهای حرکتی در تبلیغات تجاری بین سالهای  .وایش ،ییاشرف جوال

 .استاد راهنما دکتر سید نظام الدین امامی فر ارشد یکارشناس

 فرزان.،ی،محمدوسجودیئو خزا نیالد دنظامیفر،س یامام

 .581نشانه شناسی کاربردی.کتاب ماه هنر:شماره .5833 .نیالد دنظامیفر،س یامام

 استاد راهنما مهرناز کوکبی  .حمیده ،. بابایی انلوجه5838.یعموم یمکانها یتعامل کیصدا در گراف یبررس

 .5830بررسی نشانه شناختی اعالن از ظهور انقالب اسالمی ایران تا

.امامی فر،سیدنظام الدین و 5830نشانه شناختی اعالن از ظهور انقالب اسالمی ایران تا بررسی

 فرزان.،خزائی،محمدوسجودی

 .تهران : نشر هنر معاصر .دایره المعرف هنر .5813.رویین ،پاکباز

  .تهران : انتشارات مهر نوروز .تعامل ویدئو آرت و نقاشی .5831 .مصطفی ،مریم و گودرزی ،تکلو

رمز گشایی از بازیهای رایانه ای : مطالعه موردی بازی رایانه ای عملیات .5833بهاره و دوران،بهزاد.،جاللزاده

 .1دوره دوم :شماره .. فصلنامه تحقیقات فرهنگی31ویژه

زیر نظر فرزان سجودی، تهران: انتشارات 5813ی مهدی پارسا.  شناسی، ترجمه چندلر، دانیل،  مبانی نشانه

 سوره مهر.

  .تهران : نشر گنج هنر .مبادی سواد بصری .5833 .مترجم : سعید آقایی .دونیس ا ،داندیس

 5831اردیبهشت  ،سیتند هینشر ،ص53،شماره 511 ،آزاده ،دهقانی

 5831شهریور ،سیتند هینشر ،ص51،شماره 585 ،آزاده ،دهقانی

و جهان.  رانیدر ا ریدو دهه اخ یدر خلق آثار هنر تعامل یمجاز تینقش هو  5838 .حنانه ،دیوان بگی

 دانشکده هنر دانشگاه شاهد

 نظر: نشر  تهران .10 در قرن نینو یرسانه هامترجم : علیرضا سمیع آذر.  5833..کلیراش، ما

تاثیر رسانه های نوین برتعاملی شدن هنر جدید بارویکردی به نظریه هنر .5834فاطمه.،یا،زهراومستریرهبرن

 .مجله جهانی رسانه :شماره بیست .پذیری مکانیکیدر عصر باز تولید 

 .نشانه شناسی الیه ای وکاربردآن درتحلیل متن هنریفرزان. یسجود
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 .علم :تهران . چاپ اول.5831 شناسی کاربردی، نشانه ،سجودی، فرزان

 5831کاربردی، تهران، نشر قصه،  یسجودی، فرزان، نشانه شناس

 ارشد ینامه کارشناس انیپا.درهنر تعاملی )مطالعه موردی: چیدمان تعاملی(نقش مخاطب  5834 .بهاره ،نیدیس 

 استاد راهنما رضا افهمی و مهدی کشاورز افشار.

 فصلنامه عالمه. .تحلیل عناصرتصویری برپایه رویکرد نشانه شناسی.،فرنوشیلیشم

 ینامه کارشناس انیپا. Interactive arts یتعامل یمخاطب در هنرها گاهینقش و جا یبررس.فرود ،یعباس

 .استاد راهنما مهرناز کوکبی و مصطفی اسدالهیارشد،

 .شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایران   5838 .عرفان ،یقادر

 پایان نامه کارشناسی ارشد،استاد راهنما احمد نادعلیان و استاد مشاور محسن مرایی

 یهنر یجنبش ها نیدر آخر کردهایو رو میمفاه .5830 .مترجم : علیرضا سمیع آذر .ادوارد ،لوسی اسمیت

 تهران : نشر نظر. . ستمیقرن ب

  .تهران : نشر نظر .شدن و هنر جدید. جهانی 5831مترجم : علیرضا سمیع آذر  .ادوارد ،لوسی اسمیت

استاد راهنما  .شیوا ،.اشرف جوالیی1051تا1000مطالعه هنرهای حرکتی در تبلیغات تجاری بین سالهای 

 .دکتر سید نظام الدین امامی فر

 :مطالعه مورد فرهنگی شناسی نشانه رویکرد با محیطی هنر بررسی .5831 .آسیه،محمدیان

 ،زاده شریف محمدرضا دکتراستاد راهنما   .پایان نامه کارشناسی ارشد .دراری کریس ،نادعلیان احمد

 دریابیگی میرعلیرضا دکتر :مشاور استاد

 ،543 ،541شماره  ،تندیس .1تا  5 محیطی هنر محیط؛ با مرتبط هنرهای :جدید. هنر 5833 .رضا قلعه

543، 510،515 

 .541شماره  ،تندیس .تحدید و زدایی ابهام محیط؛ با مرتبط هنرهای :جدید هنر. 5833 .رضا قلعه

 ابانیخ :یمورد مطالعه( ز یانگ خاطره یشهر یفضا جادیا در یطیمح هنر نقش .5831محمد.  ،یدیفرش
  .) تهران عصر یول

  .محیطی هنردر آثار  فرهنگی شناسی نشانه .5831 .محمدرضا ،زاده شریفآسیه  و   ،محمدیان

 در محیطی تبلیغات ملی کنفرانس نخستین .هنر محیطی با محیطی تبلیغات رابطه .5834 .آسیه ،محمدیان

 ایران

 .4و  8شماره  ،فصلنامه نقد کتاب هنر .یطیمح هنر.5838 .سعید ،عظمتی

 ،پژوهشنامه هنرهای دیداری .زمین هنر در کهن و بدوی نقش مایه های تجلّی .5830 .احمد ،انینادعل

 شماره اول.

 .501شماره  ،تندیس .ایرانی جدید هنر.5831 .محمود مکتبی،

 .515شماره  ،تندیس .(معاصر و سنت) ایران در اجرا هنر های ویژگی .5830 .پریسا شادقزوینی،

 .ماهنامه هنر معاصر هنر آگه .شمسی 30دالیل رشد هنر محیطی در ایران دهه  .عاطفه ،خاص

  .فرهنگ و قلم .عتیطب و انسان انیصلح م جادیا یبرا هنرمندانه یراه  .5831.گفتگو با احمد نادعلیان

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690636


 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                 553

 منابع تصویر 

www.riverart.ne  

http://www.luzinterruptus.com    

http://tbrnews.com/news/hermosa-beach-kicks-off-earth-month-with-plastic-bag-

ban/article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riverart/
http://www.luzinterruptus.com/


 553                                                                     یتعامل وهیبر ش دیبر مخاطب با تاک یطیهنر مح ریتاث

 
 

 

The impact of environmental art on the audience with an emphasis 

on interactive procedure 

Seyyed Nezamodin Emamifar, Sara Jahangiri 

 

Abstract 

Undoubtedly,nowadays the environment is a vital issue in the world and embarking on 

its maintenance is a responsibility of the people of the community.In this way,artists can 

contribute significantly to advance environmental culture and community’s awareness 

using their art.The environmental art is of the new art’s branches and using it, the artist 

can deepen the relationship between the human and the environment and draw the 

attentions to the dangers threatening the environment and provide a new solution to 

coexist with surroundings environment with the artist and the audience. The 

environmental art invites and encourages the audience to interaction and engagement 

making the audience involved and stimulating and influencing on his/her mental 

perception. This is a common point between the environmental art and interactive art 

which paves the way for a good context to draw the attention of the audience. This 

research studies the impact of environmental art on the audience and the role of the 

interaction in attracting the audience as well as the impact of audience participation in 

this art. 

In this paper, the author, after referring to the fundamental issues, examines five works 

of the environmental art’s works which the interaction has been used in. The research 

methodology is based on the descriptive-analytical nature and the method of collecting 

the information is a combination of library and field studies and also the information 

analysis’ method is qualitative. The results indicate that the creation of an interaction 

between the user and the environment provides a meaning with the audience and thus it 

affects the way he/she lives creating a desired sense. 

Keywords 

Environmental Art, New Art, Interactive art , Audience 
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محیطیسازماندبلیودبلیوافهایبصریتبلیغاتزیستتعیینمشخصه

 

2سودابهصالحی،1مائدهحسینیکومله
 

چکیده
آوریدرسالرفتفنپیش و آثارمخربردپایبشردرزیستهایگذشته، هایگاهصنعتیشدنشهرها،

به بههمیندلیلفعاالنطبیعیوبکروبهدنبالآنکاهشتدریجیتنوعزیستیرا دنبالداشتهاست.

محیطیهایزیستهایغیردولتیبهضرورتآگاهکردنمردمازنتایجناگوارآسیبزیستوسازمانمحیط

سازماپیبرده فعالیتدبلیوندبلیواند. هاییدراِفبهعنوانیکسازمانغیردولتیمستقلدرسرتاسردنیا

هایهایاینسازمان،طراحیکمپیندهد.ازبینتمامفعالیتمحیطیانجاممییحلمشکالتزیستزمینه

فعالیت اقداماتو یکیاز تبلیغاتیاینسازمانمیتبلیغاتیکه سراسهایمهم در رجهانتأثیراتباشد،

کمپین است. گذاشته برجای دبلیوخوبی سازمان تبلیغاتی مهمدبلیوهای از یکی عنوان به تریناِف

علیسازمان و اجتماعی تبلیغات برای مناسبی منبع دنیا در فراگیر و غیردولتی الخصوصتبلیغاتهای

هایبصریمشترکبینتعیینمشخصهآیند.بنابراینهدفپژوهشحاضرشمارمیزیستدرایرانبهمحیط

هایتبلیغاتیسازماندبلیودبلیواِفبودهاست.کمپین

مشخصه یافتن برای که معنا این به است. پژوهشتوصیفی این مشترکبینروشتحقیق بصری های

شبهکمپین آزمون یک از دبلیودبلیواِف سازمان جامعههای است. شده استفاده تمامیکمی هدف، ی

حجمنمونهاِفدبلیودبلیوزیستسازمانهایحفاظتازمحیطنکمپی است. بوده کمپینبودهکه111ها

ابزارجمعبه هاچکآوریدادهطورتصادفیسادهیکنمونهازهرکمپینبرایارزیابیانتخابشدهاست.

یبازنماییتبلیغچاپی،نحوهیآنفراوانیِموضوع،نوعتبلیغ،قطعوسیلهایبودهکهبهساختهلیستمحقق

نتایجپژوهشحاکیازآنینوشتاروتصویردرتبلیغاتچاپیارزیابیشدهتبلیغاتچاپیورابطه است.

یگرمایشجهانیدررتبههایسازماندبلیودبلیواِفباموضوعحیواناتهستندوترکمپیناستکهبیش

یچاپیازعکاسیهاتراست،برایبازنماییاکثرنمونهزامبینتبیشهایچاپیادومقراردارد.تعدادکمپین

بیش در آثار قطع استو شده عمودیمیاستفاده مستطیل موارد همتر نمونهباشد. فراوانی هایچنین،

تراست.اند،بیشییکهنوشتاریجداازتصویرداشتهچاپی

هاواژهکلید
 محیطی.دبلیودبلیواِف،بحرانزیستهایتبلیغاتی،زیست،کمپینمحیط

                                                           
 یهنرهایتجسمی،دانشگاههنر،تهران،ایرانکارشناسارشدارتباطتصویری،دانشکده1
 دانشیاردانشگاههنرتهران.دکترایآموزشهنر/مطالعاتفرهنگیازدانشگاهکوئینکانادا،2



 زیستمحیطرویکردباایرانتجسمیهنرهاینظریمبانیالمللیبینهمایشاولین122

مقدمه

هایزیستکهفعالیتیمحیطهایغیردولتیفعالدرزمینهعنوانیکیازسازمانبهiسازماندبلیودبلیواِف

محیطیداشتهاست،درسراسردنیا،نتایجبسیارخوبیدرحلمسائلزیست1691یآنازسالگسترده

بردایبهرهمیاتگستردهبرایرسیدنبهاهدافشازتبلیغ کشوردنیافعالیت01اینسازماندربیشاز.

دبلیومی ترویجفرهنگحفظمحیطدبلیوکند. راستایتحققاهدافشانو مختلفدر کشورهایِ زیست،اِفِ

راهکمپین اینکمپینهایمختلفی رویکردهای تبلیغاتیمتناسببا میاندازیو اجرا و طراحی کنند.ها

هایجهانازموضوعاتیهستندکهمایشزمین،خطرانقراضحیواناتوکاهشتدریجیمساحتجنگلگر

هایتبلیغاتیاینگیرند.ازآنجاییکهنمونههایاینسازمانموردتوجهقرارمیینطورجدیدرکمپبه

بهزیستمییمحیطهایتبلیغاتیدرحوزهتریننمونهسازمانجزءموفق رسدکهبررسیوظرمینباشند،

بصریکمپینتعیینمشخصه اینسازمانمیهایعام تبلیغاتی دربرگیرندههای یاطالعاتمفیدیتواند

دست دیگر و برایطراحان برپاییکمپینباشد پیاندرکارانمحیطزیستکه ایران در هایمشابهیرا

 گیرند.می

هایتبلیغاتیسازماندبلیودبلیواِفاست.کمپینهایبصریمشترکبینهدفاینپژوهشتعیینمشخصه

هایتبلیغاتیسازمانکمپین"ییکهایننوشتاربهدنبالپاسخآناستاینبودهکهدرواقع،سوالاصلی

ویژگی چه دارای بصریدبلیودبلیواِف هستند؟های پاسخ"یی موضوعضمن فراوانی سوال، این به گویی

ینوشتاروتصویردریبازنماییتبلیغاتچاپیوبررسیرابطهتبلیغچاپی،نحوهها،نوعتبلیغ،قطعکمپین

است.تبلیغاتچاپینیزتعیینشده

وروشتحقیق،ابتداسازماندبلیودبلیوافمعرفیشده،سپسدرنوشتارحاضر،پسازمطرحکردنپیشینه

اند.بیقرارگرفتهکمیموردارزیاهایتبلیغاتیاینشرکتبهصورتشبهکمپین

طراحیتحقیق

کمی روششبه پژوهشبه iاین iاست شده جامعهانجام کمپینو تمامی آن، هایحفاظتازیهدف

سازمانمحیط استاِفدبلیودبلیوزیست پژوهشبوده این در . کمپین111تعداد میان از هایکمپین

حجمنمونهتبلیغاتیدبلیودبلیواِفبهصورتتصادفیانتخابگردیده بهروشاست. نظریتعیینشدهها

چنین،اند.همدستآمدهبهتکراررسیدهجاپیشرفتهکهنتایجبههاتاآناست،بهاینمعناکهانتخابنمونه

است.دلیلاینازهرکمپیننیزفقطیکنمونه،آنهمبهصورتتصادفیسادهبرایبررسیبرگزیدهشده

لیستیکهتوسطمحققیچکینتعدادنمونهبهوسیلهامرشباهتآثارمطرحدریککمپینبودهاست.ا

موردآزمونقرارگرفته ابزارتولیدداده.اندساختهشدهبود، لیستیشاملپنجسؤالبودههاچکدرواقع،
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نمونه سؤاالتچکشدههایانتخاباست. به توجه مشاهدهبا با نتایجبهلیست، و یدقیقارزیابیشده

اند.هایینمایشدادهشدهینموداروسیله

یتحقیقپیشینه

شناسیتبلیغاتبامضامیناجتماعیبررسیوآسیبیخودتحتعنواننامه(درپایان1161مهتاقمبری)

شناسیاین،آسیب1161تا1101،بهبررسیفرمومحتوایتبلیغاتاجتماعیدرایرانازسالدرایران

اهدافپژوهششاملشناختکارهاییبرایتأثیرگذاریبیشیراهرسانهدرایرانوارائه ترپرداختهاست.

ماهیت و ساختار تبلیغات، کپیدر ایران، تبلیغاتاجتماعیدر ساختار مبانیتبلیغاتاجتماعی، اصولو

درتبلیغاتاجتماعیدرخارجازایران،نقشپیامکالمیدرتبلیغاتاجتماعیوعواملتأثیرگذاروگوناگون

می کردناثر جهتخالقه روشتوصیفیتبلیغاتاجتماعیدر از پژوهشخود قمبریدر تحلیلی-باشد.

گونهاست:عکسیکیازعناصراصلیومهمدراستفادهکردهکهنتایجآندرتبلیغاتخارجازایراناین

ایده ایران از خارج تبلیغات است؛ ایران از خارج تبلیغات دراغلب یونیفورممحورند؛ از تبلیغات این

شود؛ونوشتارتبلیغاتبعضاًکوتاهوعمیقاست.نتایجحاصلهبرایتبلیغاتداخلمتحدالشکلاستفادهمی

گستردگیموضوعاتانتخابشدهبراییکبازه یزمانیدرسطحشهرزیاداست؛نیزبهشرحزیراست:

بافتشهریوفضایقابلقبولرویکردتصاویربایدازسمتشیءبودنبهسمتعکس تریانتقالیابد؛

استفادهازارتباطپیچیدههاوچیدمانعناصربسیارتعیین)تهران(درتعییننوعرنگ تربینکنندهاست؛

باعثجاودانه نوشتار و درکگرافیکیمخاطبینمیتصاویر رفتنسطح باال و کار شدن ازتر باید شود؛

ترییدقیقترکردوبرنامهسانبهرهبرد؛وبایدزمانطراحیرابیشیباموضوعیکهاییونیفورمبرایطرح

پرداز،طراحومدیرخالقبرایموضوعدرنظرگرفت.جهتاستفادهازعکاس،ایده

( اسدی 1100الهام تحتعنوان پژوهشخود در محیط( پوسترهای ضعفزیستبررسی و قوت نقاط ،

رابررسیکردهاست.درطیانجاماینپژوهشاهدافی2111تا2111هایدرسالزیستپوسترهایمحیط

ضعفپوسترهایمحیط نقاطقوتو و عواملتأثیرگذار وظایف، شناختاهداف، قبیلتعیینو زیستاز

پوستر01تربرایطراحیپوسترهایتأثیرگذار،بیانشدهاست.دراینپژوهشیابیبهعلمبیشجهتدست

جنگلطمحی طبیعت، آب، هوا، موضوعاتمرتبطبا آلودگیزیستبا  انرژیو کمبود گرمایشزمین، ها،

زمینه اییطراحیپوسترفعالیتحرفهصوتیتوسطاعضایانجمنصنفیطراحانگرافیکایرانکهدر

پرسشنامهداشته بررسی مورد نمونهاند، آنان که صورت بدین است؛ گرفته قرار بای را تکمیلها ا

داده11ایشاملنامهپرسش بینپوسترهایبررسیشده،سؤالموردارزیابیقرار در اینتحقیق، در اند.

هدفهشداردهندهبهعنواناولینهدفمهموتأثیرگذار،وعواملتصویریبهعنوانعاملغالباثرگذار،

نیمیازپردازیوپیامرپژوهش،ایدههادکنندهیمشارکتاند.بهعقیدهنقاطقوتاینپوسترهابوده رسانیِ
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کم است. رنگبرایرساندنمفاهیمبهدرستیاستفادهشده از غالباً و موفقبوده یبوداستفادهپوسترها

کاردهندهنیزبهعنواننقاطضعفدرپوسترهامطرحشدهبودپوسترهایراهمناسبازعنصرنوشتاروکم

هاهادرپژوهش،زیباییبصریبهعنوانیکعاملتأثیرگذاردرنمونهکنندهارکتچنین،ازنظرمشاست.هم

شود.ترمشاهدهمیکم

اجرا:یخودباعنواننامه(درپایان1162سولمازحسینیاقدم) بررسیفرآیندگرافیکدیزاینازایدهتا

گرافیکهایتبلیغاتیایرانموردپژوهیکمپین بررسیفرآیند به درونیککمپینتبلیغاتی، دیزایندر

پژوهشمی شیوهپردازد. از کردهگر روشموردپژوهیاستفاده از تحلیلیو یتحقیقکیفیغیرتعاملیو

بهجمع اوابتدا هایآنازآوریتعاریفیدرمورددیزاینوگرافیکدیزاینباتاکیدبربرخیفرآینداست.

بریفسفارش شناختمخاجمله دردهنده، بریفخالقیتپرداختهاستو استراتژیدیزاین، طبانهدف،

دستآمدهازمطالعاتتحلیلفرآیندگرافیکدیزایندرکمپینتبلیغاتی،روغننهایتبااستفادهازنتایجبه

ذرتاویالرابهعنوانموردپژوهشموردمطالعهقراردادهاست.

یککمپین(نیزمعتقدند1102کاران)ایتبلیغاتی،آشتیوهمهدررابطهباتعاریفبیانشدهبرایکمپین

همتبلیغاتیهدایتشدهشاملاهدافیاستکهبهخوبیبیانشده اینکمپیناند. دارایپیامیچنین، ها

بودجه با برایمخاطبیخاصو هدفیخاص، رسانهاهستندکهبا و یتبلیغاتیآنیخاصمطرحشده

زمانوموازیتحتهاوعناصرارتقایفروشوتبلیغاتبهصورتهمعالوه،سیاستمشخصگشتهاست.به

برنامه بازاریابیعنوان منسجم iی i iشده گرفته کار همهبه در و ازاند بررسی کمپین، اجرای مراحل ی

 آنان نظر از است. صورتگرفته نیز مخاطبین مجموعه»دیدگاه تبلیغاتی نامرتکمپین اتفاقات از بطای

‹هدف›دیگر،باریزیشده،مداومومرتبطبایکیبرنامهجانبهنیست،بلکهعبارتازفعالیتتبلیغاتیچند

(.1102،11کاران،)آشتیوهم«مشخصاست‹مخاطب›مشخصوبرای

عقیده تستابه iی vهم )و استرلینگ2111کاران همv(؛ )و لئونیدو1669کاران همvi(؛ )و (،2111کاران

زیستشینهپی تبلیغات دههی اواخر به محیطی می91ی باز عمومی،میالدی عقاید که دورانی گردد؛

مصرفجامعه و علمی نگرانیکنندهی آگاه، ازگان تعدادی توسط آلودگی ایجاد مورد در را هایشان

همشرکت و تستا کردند. اعالم زمان آن )های هم2111کاران استرلینگو و )( هم1669کاران چنین(

هایتبلیغاتیدرآمریکابررویموضوعاتترینتعدادکمپینمیالدیبیش61تا11هایمعتقدنددردهه

موضوعاتیهمزیست داشتند؛ شرکتچونذخیرهمحیطیتمرکز متأخرتر، کاهشمصرفو هاییانرژی،

محیط محصوالتحامی و کمپینزیست تمرکز موضوعات این از پس بیششان. موضوعها روی بر تر

viهامسئولیتاجتماعیشرکت i.بودهاست
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viمبحثیبهناماکودیزاین i iهایمحیطییکگرایشجدیددرتبلیغاتاستکهازسالیاطراحیزیست

می2111 گرفتن شکل حال در تاکنون محیطمیالدی بازاریابی به اکودیزاین تبلیغاتباشد. و زیست

هااکنونایندومبحثازموضوعاتمهمدربسیاریازرسانهنیاستهمشود.گفتمحیطیاتالقمیزیست

یاهمیتدهندهرفتقابلتوجهییافتهواینمسألهنشانهایاخیراکودیزاینپیشآیند.درسالشمارمیبه

زیستاست؛بهطوریکهتوسطخالقانتبلیغاتومتصدیاناموراقتصادیغیرقابلموضوعحفاظتازمحیط

iپوشیاست)پوپاچشم xوپتروویچیx،2111.)

تبلیغاتمطرحاستوزیبایی موفقیتاکودیزایندر بهعنوانیکضرورتبرایبازدهیو شناسیتصویر،

شناسیمتصلشود.زمانیکهطیفوسیعیازمخاطبینموردهدفباشندبایدبهاصولقابلقبولزیبایی

شرایط دستبراساسایناصولیکیاز دریافتآسانتبلیغتوسطمخاطبینو درکو رسیاکودیزاین،

زمانیکهجنبه مفهومیآنانبهتبلیغاست. عاطفیو شناسیاکودیزاینباهایزیباییفیزیکی)جسمی(،

موردنظرهم مخاطبِ شود.تبلیغاتیکهبهلحاظآهنگباشد،بهآسانیتوسطاودریافتمیسطحفرهنگِ

هاارائهتروباتوزیعمحدودبرنامهتریبرخوردارهستند،باهدفمخاطبینخاصهایپیچیدهسبکیازفرم

شناختیمشترکیزیباییشوند.پذیرشوفهمدرایننوعتبلیغاتتوسطمخاطب،براساسیکتجربهمی

دستیابیبهاینهدفدرصورتیامکانانجاممی غاتبایکهویتپذیراستکهاکودیزایندرتبلیپذیرد.

ترفردارائهشود.هویتبصریباعثیادآوریآسانبصریومفهومیوباگرافیکیمنسجم،رساومنحصربه

شودتردریافتمیمحیطیتوسطمخاطب،مناسبعالوه،پیامزیستشودوبهاطالعاتتصویریتبلیغاتمی

(.2111)پوپاوپتروویچی،

ترتبلیغاتبایداصولآنرعایتشوند.(،برایاثرگذاریبیش2111وویچی)یپوپاوپترچنینبهعقیدههم

کننده،متقاعدکننده،منسجمومختصرباشد.شعارتبلیغاتوپیامتبلیغبایدازلحاظتصویریرسا،وسوسه

محیطیمحصولباشدودرعینحال،مخاطبراحساسبهیویژگیزیستدهندههابایدارائهنهفتهدرآن

هاوترکیباتجدیدومحیطیکند.برایایجادیکتصویرباتأثیربهتر،اکودیزاینبایدازشکلمسائلزیست

عناصراستعاریونمادیناستفادهکندتابتواندبهمخاطبشوکبصریواردنماید.

مفهومیبهنامتبلیغاتسبزچنیندرپژوهشهم اززیستمصطلیتبلیغاتمحیطدرزمینهxiها، حاست.

 اییرنظر گاالسو xiبَنرجی، i(1660تبلیغسبز باشد، داشته معیارهایذیلرا یکیاز تبلیغیکه هر )

محسوبمی نشانیازارتباطبینیکمحصول/خدمتومحیط1شود: تلویحأ ویا زیستوجود(مستقیمأ

 اش2داشتهباشد؛ (یکسبکزندگیسبزبا/بدوننشاندادنمحصول/خدمترا (یکتصویر1اعهدهد؛

xiدهد.اینموارددردیدگاهتستامحیطیراارائهسازمانیازتعهدزیست i iگونهبیان(این2111کاران)وهم

 استفادهازموادبازیافتیساخته(کاراییزیست1شدهاست: محصولیکهبا محیطیمحصول)برایمثال:
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کم انرژی به یا و است محصوالشده به نسبت تری دارد(؛ نیاز مصرف هنگام در مشابه کارایی2ت )

آوریواجرایاستانداردهاییکهبررویمحیطیسازمانویاشرکت)بهعنوانمثال،استفادهازفنزیست

اتفاقجدیدیکه(روی1کنند(؛محیطیدرطیروندتولیدتمرکزمیکاهشاثراتشدیدزیست دادویا

ستوارجاعخاصیبهروندتولیدویامحصولآنشرکتندارد)مثألیکشرکتموردنظردرآنسهیما

وسیلهعملزیست به را نهادییکسازمانمحیطی xiمردم vپشتیبانیمی سبکزندگیسبز،1کند(؛ )

زیسترفتارآگاهانهویااهمیتحفاظتکردنازآنراباکاهشاثراتشاملمقرراتیکهدرارتباطبامحیط

دهد.دهتوسطرفتارانسانیترویجمیایجادش

می گفته سبزتر تبلیغی به اصطالحاً بیشبنابراین، تمرکز که رویجنبهشود بر زیستتری محیطیهای

xvi،عمیقxviرو،میانهxvشوند:سطحیبندیمیمحصولدارد.ازاینرو،تبلیغاتدرسهسطحطبقه iطبق.

( اییر گاالسو بنرجی، هدفاصلی1660نظر لحاظسطحسبزیطبقه(، xviبندیتبلیغاتاز i iسطح یا

محیط با تبلیغات زیستسازگاری تمرکز در تنوع ایجاد سطحیزیست، تبلیغات است. تبلیغات محیطی

شود)ماننداستفادهازشانمشاهدهمیمحیطیهایزیستتبلیغاتیهستندکهعدموجودشفافیتدرشعار

دوست تجزاصطالحاتینظیر زمین، جزئیاتنمییهدار به که موردپذیر بحثدر به تبلیغاتیکه پردازند(.

جزئیاتکافینمیموضوعاتزیست خدمتبا یا موضوعاتخاصمثلمحیطیمحصولو به اما پردازند،

شودکهمنحصرأبررویروهستندوتبلیغاتعمیق،بهتبلیغاتیگفتهمیدهند،میانهبازیافتتوجهنشانمی

دهند)مانندتوصیفیمفصلوهاراموردبحثقرارمیکنندوعمیقاًآنمحیطیتمرکزمییستموضوعاتز

کند(.ایننوعتبلیغاتممکناستبهباجزئیاتازتجهیزاتجدیدشرکتیکهازایجادآلودگیجلوگیریمی

گیرنیستندنیزتوجهمهشودوههاپرداختهنمیمحیطیکهبهطوروسیعبهآنازرفتارهایزیستآندسته

استفاده منزل، حیاط در کود تولید و زباله دفع سیستم )مانند محصوالت(نمایند تعمیر یا و مجدد ی

(.1660)بنرجی،گاالسواییر،

دبلیودبلیواِف

طبیعت جهانی xiبنیاد x سال سپتامبر اداره1691در آیدر مرکزی مورژxxانسییوی سوئیسxxiشهر

پرنسبرناردهلندی xxiتأسیسو i ازیکفعالیتاِفدبلیودبلیواولینرئیساینسازمانشد. هایخودرا

بزرگ به و بهحیاتوحششروعکرد کوچکهوادارانمتعهد قابلاحترامگروه معتبرترینو ترینترین،

طپنجمیلیوننفروفعالزیستجهانتبدیلشد.اینسازمانحمایتشدهتوسسازمانحفاظتازمحیط

هایمتمرکزاشراازتالشهایفعالیتخودتوجهدرسالاِفدبلیودبلیوباشد.کشوروپنجقارهمی111در

گونه حمایت جهت زیستدر و نادر راهگاههای یک سمت خاصبه حفاظتهای برای بلندپروازانه برد
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توسعهگونه به رسیدن و زیستی های در پایدار داتی )دبلیودبلیواِف است کرده هدایت جهان تمام

xxiپاندا i iبدونتاریخ،a.)

خطرناک کاهش و طبیعت از کهحفاظت است دورنمایی زمین، روی بر زندگی تنوع تهدیداتِ ترین

بردوحوزهبرایخودتصورمیاِفدبلیودبلیو اینسازمانبرایرسیدنبهدورنمایخود، یگستردهکند.

تنوعزیستیمتمرکزشده xxiاست: vوردپایبشرxxvحوزه یزندگییاولحفظسالمتوتپشزنجیره.

زیستی-زمین مکانهایبعدیمیبراینسل-تنوع حراستاز حفاظتو بنابراین، گونهباشد. و هایها

کههاییاستاند،ازفعالیتیزمینبااهمیتبحرانیکهبهطورخاصبرایمحافظتازتنوعزیستیکره

حوزهطورراهاینسازمانبه کاهشاثراتمنفیفعالیتبردیبرآنتاکیددارد. ردپای-هایانسانیدوم،

می-بشرمحیطیزیست تالشاست. منصفانهتوان مدیریت شرایط ایجاد برای سازمان این منابعهای ی

شمارآورد.ودبلیواِفدراینحوزهبهطبیعیموردنیازبرایزندگی،خاک،آبوهوارابهعنوانفعالیتدبلی

هایطبیعیرویزمینوسهیمترینمکان،حفاظتازتمامیتبرجسته2101دورنمایتنوعزیستیدرسال

ردپایجهانیبشردر2101چنین،درسالباشد.همیپایداربرایهمهمیتروآیندهبودندرامنیتبیش

منابعطبیعیسیارهحدظرفیتزمینبرایپایدارساختنز منصفانهقسمتشدهندگیو مانکهبهطور

(.bشود)دبلیودبلیواِفداتپاندا،بدونتاریخاست،محدودمی

کاریدیگرانازبیانشدهاست،اینسازمانباهم2121کهتاسالاِفدبلیودبلیوهایبردبنابهاهدافوراه

مهم از زیستبسیاری مناطق محاترین الیفبومی وایلد )ورلد کرد خواهد تاریخ(.xxviفظت بدون ،

گونهاِفدبلیودبلیو ترمیم و حمایت خود، اصلی هدف به رسیدن زیستگاهدرپی و پیها نیز را هایشان

هاتوانبهدگرگونساختنبازارهاوسیاستکندمیهاییکهاینانجمندنبالمیگیرد.ازجملهفعالیتمی

باالبردنسطحتواناییانجمنبرایکاهشاثراتتول هایمحلیبرایمحافظتازمنابعیدومصرفکاالها؛

زیستدرتصمیماتگرفتهشدهییکهساکنینوابستهبهآنند؛ضمانتبرایانعکاسارزشمحیططبیعی

انجمن دولتتوسطافراد، حرفهها، و حفاظها از برایپشتیبانی مردم از میلیون سازماندهیصدها تها؛

)بدونتاریخمحیط درسایتدبلیودبلیواِفداتپاندا داشت. اشاره یتوسعهاِفدبلیودبلیو(هدفcزیست،

عنوانشدهکهسطحتغییرات2101یکنظاماقتصادیبامصرفکربنپایینومنصفانهدرجهانتاسال

بخشد.اجتنابرابهبودمیآبوهواییغیرقابل

تبلیغاتدبلیودبلیوافهایبررسیبصرییافته

چک بخش، این در داده تولید ابزار است. شده استفاده روشتوصیفی از بررسی این انجام لیستبرای

کهشاملساختهمحقق 0ایبوده طریقمشاهدهسؤالبوده از پاسخبهسؤاالتیدقیقنمونهاست. و ها

اند.البتهبایدمتذکرموردارزیابیقرارگرفتهطورتصادفیانتخابشدهبودند،کمپینکهبه111لیست،چک
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هایبصریمشترک،تنهایکاثرکهآنهمبهصورتتصادفیدلیلداشتنویژگیشدکهازهرکمپینبه

برگزیدهشدهبود،موردارزیابیقرارگرفتهاست.

نبارپسازانجامپیشلیستونتایجحاصلهازآن،سؤاالتطراحیشدهچندیبرایباالبردناعتبارچک

لیستنهاییشاملپنجسؤال،برایتعیینفراوانیِموضوع،اند.چکآزمونموردبازبینیوتصحیحقرارگرفته

نحوه قطعتبلیغچاپی، ینوشتاروتصویردرتبلیغاتچاپییبازنماییتبلیغاتچاپیورابطهنوعتبلیغ،

بودهاست.

گوییبهیپاسخلیستونحوهها،برایکاهشابهامدرموردچکبررسینمونهینتایجحاصلازقبلازارائه

رسد.سؤاالتآنتوضیحاتزیرالزمبهنظرمی

لیستبودهاست،لذابرایاینمنظوربااستفادههااولینسؤالچکموضوعکمپین:شناساییموضوعکمپین

هادرنظرگرفتهبندیموضوعیکمپینزینهبرایدستهها،پنجگیتصاویرکمپینازمرورادبیاتومشاهده

شودکهاهدافکلیهاییاطالقمیزیستکهبهآندستهازکمپینشدهاست:حمایتازحیوانات؛محیط

میمحیط دنبال دبلیودبلیواِفراهزیسترا سازمان برایحمایتاز یا و یااندازیشدهکنند و جنگل اند؛

انو آلودگیکه آلودگیدرخت؛ محیطهایزیستاع بدنانسان، رودخانه، هوا، زیستومحیطیشاملآب،

طورغیرمستقیمباگرمایشمحیطیکهبهگیرد؛وگرمایشجهانی.برخیازمسائلزیستغیرهرادربرمی

(.1اند)تصویریآخرقراردادهشدهچنیندردستهاند،همجهانیدررابطه















نمونه طورکلیازنظرنوعدردوگروهجایتبلیغاتموردبررسیدراینتحقیقبهنوعتبلیغاتکمپین:

بهگرفته امبینت)تمامیتبلیغاتیکه درآمدهاند: )تصویرصورتغیرمتعارفبهاجرا چاپی)تمامی2اند( و )

بیلرسانه پوستر، از )تصویرهایچاپیاعم غیره( و بروشور تبلیغاتامبینتمورد(.1بورد، برخیاز البته

هاایبامخاطبدرارتباطهستندکهعملکردمخاطبمکملآنگونهاند،امابهمطالعه،بهنوعیچاپیبوده

عنوانتقدیروتشکرچاپشدهدهندهکهدرانتهاییککتاببهتوانبهمتنیتکانباشد،برایمثالمیمی

به اشارهکرد. تعیینمشخصهناگونیتبلیغاتامبینتوتفاوتدلیلگواست، انواعآن، هایکلیهایبسیار

.(creativeguerrillamarketing, 2010)هاییازتبلیغاتدبلیودبلیواف:نمونه1تصویر
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طوربهنظررسیدکهاینلیستطراحیشده،امریغیرممکنبودههمینهاازطریقچکایننوعکمپین

موضوعخودنیازمندپژوهشیبسیارمفصلاست.بنابرایندراینمطالعه،تنهابهتعیینفراوانیتعداداین

هایهایتبلیغاتچاپیاکتفاشد.البتهتعدادزیادکمپینهابسندهگردیدوبهتعیینمشخصهنوعکمپین

نمود.چاپیِاینسازماننیزضرورتاینامررادوچندانمی



 
 
 
 
 
 
 
 








نمونهنحوه سومینمتغیریکهدر تبلیغاتچاپی: لیستموردیچکواسطههایچاپیبهیبازنماییدر

هااندکهدرآنشدهیعکاسی،آثاریراشاملمیهاست.گزینهیبازنماییآنارزیابیقرارگرفتهاست،نحوه

گفتنیاست،تمامیآثاریکهبه صورتفتومونتاژویاازطریقایجادتغییراتیباعکاسیغالببودهاست.

(.تصویرسازی،بهتمامی1اند)تصویراندنیزدرایندستهقرارگرفتهافزارهایطراحیاجراشدهاستفادهازنرم

یترکیبی(.گزینه0اند)تصویرادستیاجراشدهافزارویصورتطراحیکاملبانرمآثاریارجاعداشتهکهبه

ازعکاسیبهنیزشاملآثاریبودهکهدرآن تصویرسازیبهصورتتوامانبهعنوانهمها راهنقاشیویا

یبازنماییاستفادهشدهاست.شیوه













.(adsoftheworld, 2011)ایازتبلیغاتدبلیودبلیواف:نمونه1تصویر

 (adsoftheworld, 2014)ایازتبلیغاتچاپیدبلیودبلیواف:نمونه1تصویر

 (adsoftheworld, 2010)تامبینتدبلیودبلیوافایازتبلیغا:نمونه2تصویر

 

 .(adsoftheworld, 2014)ایازتبلیغاتدبلیودبلیواف:نمونه0تصویر
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هاموردآزمونقرارگرفت.آثاریینوشتارباتصویردرتبلیغینوشتاروتصویر:درآخرینسؤال،رابطهرابطه

آن آنکهدر بودنداز کامالازهمجدا نوشتار تصویرو کردندوصورتیکواحدعملمیهاییکهبهها

(.9شدند)تصویرآمد،بااینسؤالمتمایزمینوشتارجزییازتصویربهحسابمی

















ساختهموردبررسیقرارگرفتند.پسلیستمحققگذاریبااستفادهازچکهایانتخابیپسازشمارهنمونه

هاایکهنمایشفراوانیپاسخلیستنتایجبهدستآمدهبهصورتنمودارهایدایرهازپاسخبهسؤاالتچک

xxviاکسلِافزاربودند،بااستفادهازنرم iترسیمگردیدند.نتایجبهدستآمدهازآمارحاکیازآناستکه

 کلنمونه11موضوعِ کمپیندرصداز درصدگرمایش12هایسازماندبلیودبلیواِفحمایتازحیوانات،

باشد)نمودارزیستمیدرصدموضوعاتکلیمحیط1درصدآلودگیو6درصدجنگلودرخت،10جهانی،

1.)








 
 




هابهصورتدرصدازنمونه11شودکههایانتخابیمشاهدهمیبراساسبررسیانجامشدهبرروینمونه

حاصلازاینبررسیرانشان،اطالعات2اند.نمودارصورتامبینتاجراشدههابهدرصدازنمونه21چاپی،و

دهد.می



 
 =111nنمایشفراوانیموضوعکمپین:1نمودار

الف:حمایتازحیوانات

زیستب:محیط

ج:جنگلودرخت

د:آلودگی

 ه:گرمایشجهانی

 

 

 ینوشتهوتصویر)سمتراست:جداازهم،سمتچپ:نوشتارجزییازتصویر(:رابطه9تصویر

(creativeadvertisingworld, n.d). 
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صورتمستطیلعمودیونمونهبه22یتبلیغاتچاپیموردبررسی،نمونه11آمارحاکیازآناستکهاز

به01 نمونه طراحی افقی مستطیل نمونهشدهصورت میان از که است گفتنی هیچاند. چاپی کدامهای

(.1اند)نمودارصورتمربعطراحینگشتهبه

 

 

 

 

 
نمونهبررسیداده از نشانهایبهدستآمده نحوهمیها دهدکه نمونه01یبازنماییدر از هایدرصد

عکاسیوتصویرسازیمی1درصدتصویرسازیودر19چاپی،عکاسی،در باشد.درصدبهصورتترکیبیِ

قابلمشاهدهاست.1ایناطالعاتدرنمودار

 












 الف:چاپی 

 ب:امبینت

 =111n:نمایشفراوانینوعتبلیغاتکمپین2نمودار

 

 
 =n 11:نمایشفراوانیانواعقطعتبلیغاتچاپی1نمودار

 الف:مستطیلعمودی

 ب:مستطیلافقی

 ج:مربع

 

 

 الف:عکاسی

 ب:تصویرسازی

 ج:ترکیبی

 =11بازنماییتبلیغاتچاپی:نمایشفراوانیانواع1نمودار
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نشانمیبررسینمونه ها در حدوداً که نمونه00دهد از درصد در تصویر، از جدا 11هایچاپینوشتار

(.0ترازیکدرصد،اثربدوننوشتارطراحیشدهاست)نموداردرصد،نوشتارجزئیازتصویرودربیش

 

 

 

 

 


گیرینتیجه

ترینفراوانیهایتبلیغاتیسازماندبلیودبلیواِف،بیشدستآمدهازبررسینمونهکمپینبرطبقاطالعاتبه

یدومرادارد.دربخشموضوعکمپینمربوطبهحمایتازحیواناتاستوپسازآنگرمایشجهانیرتبه

حدوترینفراوانیمربوطبهنمونهدربخشنوعتبلیغبیش تعدادکلنمونهدسههایچاپیبا هاچهارماز

بخشنحوهمی در و افقی، مستطیل تبلیغ بخشقطع در تبلیغاتچاپی، میان از اما بازنمایی،باشد. ی

هاینوشتاروتصویر،آثاریکهدرآناند.دربخشرابطهترینتعدادرابهخوداختصاصدادهعکاسیبیش

بوده تصویر از جدا بیشنوشتار میتاند، نظر به نتایج این اساس بر دارند. را فراوانی میرین توانرسد

تربودنهایاینسازمانراتاحدودیتعیینکرد.دربخشفراوانیموضوع،بیشهایبصریکمپینمشخصه

باشدزیراسازماندبلیودبلیواِفبریاهمیتاینموضوعمیدهندهتعدادموضوعاتمربوطبهحیواناتنشان

 میاولویتطبق اقدام مشکالت حل به نسبت پرخطر، مسائل و موضوعات )دبلیوبندی اِفدبلیوکند

یایندهندهتربودنتبلیغاتچاپینشانرسدبیش(.دربخشنوعتبلیغات،بهنظرمی2119اینترنشنال،

هایمختلفدرالیهاستکهایننوعرسانهبهدلیلسادگیدرساختارتبلیغاتوسهولتدرتکثیروانتشار

تبلیغاتزیست باالییدر درصد با میجامعه نمیمحیطیاستفاده هرچند تأثیرگذاریتبلیغاتشود. توان

هاوتبلیغاتدرفضایمجازینیزجاکهازتبلیغاتچاپیاینروزهادرسایتامبینترانادیدهگرفت.ازآن

ترمواردمستطیلستکهقطعایننوعتبلیغاتدربیشرسدبهاینعلتاتوانبهرهجست،بهنظرمیمی

چنینبهنظرتریداردوهمافقیطراحیشدهاست.دربخشبازنماییتبلیغاتچاپی،عکاسیفراوانیبیش

باشد.درمحیطیمیترایننوعبازنماییدرموضوعاتزیسترسداینموضوعبهدلیلتأثیرگذاریبیشمی

هاترنمونهتصویرونوشتار،بهعلتحساسیتزیادبرایانتقالپیامتبلیغاتدربیشنهایتدربخشارتباط

 

 الف:جداازهم

 جزئیازتصویرب:نوشته

 بدوننوشتار

 =n 11ینوشتاروتصویردرتبلیغاتچاپی:نمایشفراوانیرابطه0نمودار

 



 111محیطیهایتبلیغاتیورفعمعضالتزیستکمپین

 
 

محیطیبهعلتداشتنرسدتبلیغاتزیستنوشتهجداازتصویرمشاهدهشدهاست.بهطورکلیبهنظرمی

براقشارشوندتاضمندریافتپیامتبلیغتأثیرگذاریمناسبیمخاطبینعامازهرلحاظسادهطراحیمی

مختلفجامعهداشتهباشد.
 

                                                           
1
.WWF 

ii
. Semi quantitive 

2. Integrated Marketing Communication (IMC) 
3
. Testa  

v
. Easterling 

vi
.Leonidou 

vii
.Corporate Social Responsibility (CSR) 

viii
. ecodesign 

ix
. DorinPopa 

x
. IasminaPetrovici 

xi
.green advertising 

xii. Banerjee, Gulas and Iyer 

xiii. Testa 

xiv. NGO 

xv. shallow 

xvi. moderate 

xvii. deep 

xviii. ad greenness 

xix.World Wildlife Fund for Nature 

xx.International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources(IUCN) 

xxi.Morges 

xxii.H.R.H Prince Bernard 

xxiii. wwf.panda 

xxiv.biodiversity 

xxv.footprint 

xxvi. worldwildlife 

xxvii.excel 
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ADVERTISING CAMPAIGNS AND ELIMINATING 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

To determine visual characteristics of WWF's environmentals 

advertising campaigns 

Maedeh Hosseini Komeleh, and Soodabeh Salehi 

 

Abstract 

Technological progress and Industrializing in cities in recent years have caused 

devastating effects in natural habitats followed by a gradual decline in biodiversity. So 

environmentalists and non-governmental organizations have realized the necessity of 

informing people about negative consequences of environmental damages.WWF is one 

of the active non-governmental organizations in the context of environments which has 

brought really great results in solving environmental issues all over the world since 

1960. WWF in different countries in order to fulfill their goals and promote a culture of 

conservation, launched various campaigns and promotional campaigns tailored 

approaches that are designed and implemented. Global warming, endangered animals 

and a gradual decline in the forest area of issues that are seriously taken into 

consideration in the organization's campaigns. In this research the overall characteristics 

of WWF campaigns and then the affecting factors in design of the campaigns are 

studied and visual characteristics of these campaigns are extracted. Analyzing the broad 

advertisements that this organization uses to reach its goals, can be helpful in improving 

the use of advertisement in the context of environment in Iran. So this study's goal is 

determining common general characteristic of WWF's advertising campaigns. 

The research method of this study is semi-quantitative and its target population is all 

campaigns of WWF organization. At first 100 campaigns was randomly selected that 

one sample of each 100campaigns was randomly selected for evaluation. These samples 

were tested by a checklist made by the researcher. It should be noted that descriptive 

method is used for this study. The data generation tool was a researcher-made checklist 

consisting of 5 questions. The Samples was precise observation and by answering 

checklist questions, 100 randomly selected campaigns were evaluated. Of course, it 

should be noted that from each campaign due to having common visual features, only 

one sample that was randomly selected has been evaluated. To increase the validity of 

the checklist and its results, the design questions are reviewed and corrected several 

times after the pre-test. The final checklist consisted of five questions, to determine the 

frequency of the subject, the type of advertisement, the format of the printed ads, the 

method of representation of printed ads, and the relationship between the text and the 

image in the printed matter. The result of study shows that according to the information 

obtained from the WWF's advertising campaign, the most frequent in subject section is 

the Animal Protection Campaign and Global Warming has second rank. In the type of 

ad section, the highest frequency is attributed to the printed samples with about three 

quarters of the total number of samples. Among print ads, in the cutoff section, the 

horizontal rectangle, and in the representation section, photography has the largest 

number. In the context of the relationship between text and image, the samples in which 
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the text was isolated from the image are most frequent. Based on these results, it seems 

that the general characteristics of the organization's campaigns can be determined 

partly. 

Key words 

Environmental advertising, advertising campaigns, WWF, environmental crisis. 
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 ستیز طیآب و آبنما در مح ریو تاث یطیمح کیگراف

2نگار پری زاده، 1ملوسک رحیم زاده تبریزی
 

 چیكده

امروزه با تحوالت زندگی اجتماعی و رشد و توسعه جوامع، میزان وابستگی انسان به محیط پیرامون برای 

تامین نیازهای مادی و معنوی بیش از گذشته احساس می شود. گرافیک محیطی با رویکرد فضا سازی و 

انسان ها  و همچنین ایجاد آرامش و آسایش در محیط زندگی  مبلمان شهری می تواند در نحوه ی تعامل

که باعث تلطیف  بسیار موثر باشد. آنچه در نحوه زیستن اهمیت دارد فضایی مناسب و آرامش بخش می باشد

شدن روح انسان و نهایت احساس رضایتمندی و آرامش خاطر می گردد ؛ لذا وجود آبنما ها در فضای 

بر روح و روان  ،شهری می تواند با توجه به اهمیت عنصر آب در زندگی انسان عالوه بر زیباسازی محیط

دارد عالوه بر تبیین اهمیت و تاثیر آب در انسان نیز تاثیرگذار باشد. با توجه به این مهم مقاله ی حاضر سعی 

محیط زیست عملکرد زیبایی شناسانه ی آبنما در فضای شهری و زیستی را نیز تشریح نماید. در این راستا 

از روش توصیفی و بااستفاده از منابع مکتوب سعی گردیده ضرورت وجود آب نما در فضای زیستی نیز مطرح 

فیک محیطی می تواند در فضاسازی شهری و ایجاد روحیه نشاط و شود.دستاوردها نشان می دهد گرا

سرزندگی انسان ها موثر باشد و همچنین وجود آب و آبنماها که در زندگی اجتماعی از دیرباز تاکنون از 

لطافت و معنویت  ،اهمیت بسیاری برخوردار بوده بسیار نقش تعیین کننده ای در القای حس آرامش

 ارد.درفضای زندگی انسان د

 واژگان کلیدی

 گرافیک محیطی، فضای شهری، آب، آبنما، محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشجوی دکترای تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی دانشگ 
2

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران 
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 مقدمه

یکی از حیاتی ترین مواد در زندگی موجودات زنده آب می باشد و بدون شک وجود این ماده در زندگی بشر 

دریاچه ها و... سکنی گزینند؛  ،باعث شده همواره انسان ها به جهت دستیابی راحتتر به آن در نزدیک رودها

روستا ها و نهایت  ،می توان وجود این ماده را عاملی مهم در زندگی جمعی و بوجود آمدن تمدن ها لذا

ب باشند. تخمین زده شده است که آکنار یا نزدیک  در انسان ها همیشه تمایل داشته اند که شهرها دانست.

رودخانه ها یا دریاچه ها زندگی می کنند.  ،ساحلی اقیانوس هامایلی از خط  01درصد جمعیت جهان در  01

ب وجود دارد که ما را به خود جذب می کندبیش از نیم میلیارد از مردم جهان آچیزی در مورد بدون شک 

ب آب مدیونند و دو سوم اقتصاد جهانی از فعالیت هایی که به نحوی با آسرزندگی خود را به طور مستقیم به 

 ) (Nichols,2014 .مشتق شده است ،هستنددر ارتباط 

در بررسی شهری و معماری ادوار گذشته چه در ایران و گشورهای دیگر وجود آب نما ها، استخرها مشخص 

می باشد که این تاکیدی براهمیت این ماده در زندگی زیستی و محیطی انسان می باشد؛ با توجه به این 

طالعات علمی و زیست شناسی از نظر اهمیت آب بر انسان و محیط او، مساله اهداف این مقاله : دستیابی به ا

 ،تاکید بر گرافیک محیطی شهری در این حوزه ،آگاهی یافتن از شیوه های استفاده این عنصر در محیط

مبنی بر عامل موثر جهت ایجاد فضاهای آرامش بخش می باشد؛ با عنایت به اهداف ذکر شده مطالعه این 

 .بر ضرورت استفاده آب و آب نما در محیط زیست و گرافیک شهری گامی موثر باشدحوزه می تواند 

پرسش های محوری این پژوهش بدین شرح است: دالیل علمی استفاده آب در محیط زیست چه می باشد؟ 

آب نما در محیط شهری چه تاثیراتی دارد؟ فرضیه مطرح در این مقاله، اهمیت استفاده آب و آب نما در 

 ایجاد حس آرامش و افزایش عملکرد مغز انسان می باشد.   ،شهری به جهت کاهش آلودگی هوا گرافیک

می باشد که پیرامون تاثیرات آب مطالعات  3از دکتر واالس نیکولسذهن آبی پیشینه این تحقیق کتاب 

علمی انجام داده است و همچنین مقاله ای برگرفته از طرح پژوهشی دانشگاه تهران تحت عنوان : بررسی 

کمی و کیفی جزییات عناصر معماری منظر در پارک های شهری که مطالعه موردی آن، جزییات اجرایی آب 

این مقاله با روش تحقیق  .پارک جمشیدیه تهران بوده است نما و روشنایی پارک ساعی، پارک شهر و

 توصیفی و با استفاده از منابع مکتوب صورت گرفته است.

 

 آب در محیط زیست و معماری 

هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن  پیرامونطبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است که  

 یهایه پدیددارای کننده اصلیترین نیازهای انسان است و  و تأمینوابسته است. محیط زیست، محل زندگی 

                                                           
3- Wallace Nichols 
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. یکی از پدیده های طبیعی مهم در زندگی و محیط زیست شود باشد که هر روز بر اهمیت آن افزوده می می

بشر از ابتدا تا کنون آب می باشد که همواره مورد توجه بوده چراکه حیات انسان بدون آن ممکن نمی باشد. 

های مختلف خود مانند حیات، تازگی، درخشندگی، پاکیزگی، رونق و رواج روشنایی، سکون و  آب با قابلیت»

های متفاوت در روح و روان انسان گذارده است. به همین دلیل همواره در  آرامش و تحرک، احساس

بکاربرده می شده  های مختلف  هایی که ساخته دست بشر هستند، به صورت مکان

استخرهای بزرگ در مطالعه تاریخ معماری جهان و ایران نشان می دهد  (.negarestan.sellfile.ir)«است

دوره رنسانس و همچنین  استخر ها و حوض ها در معماری ایرانی و اسالمی بسیار کاربرد داشته و نمایانگر  

یر قابل توجهی در فرهنگ بوده  است؛ همچنین وجود این عنصر حیاتی در محیط  تاث ن واهمیت آب در تمد

روح و روان انسان دارد ؛ چرا که تصویر معماری، درختان و زیبایی های طبیعت درون آب باعث آرامش و 

گیری و   آب در شکل(. 9304راحتی روح انسان و توازن زیست شناختی او می شود ) ادیبی و دیگران، 

ده است؛ چگونگی تماس با آب و توجه به کمال معماری و شهرسازی ایران از جایگاه ارزشمندی برخوردار بو

گاه تفننی نبوده، بلکه فراتر از آن به عنوان  آثار مثبت روانی حاصل از آن، و دریافت معانی معنوی آب هیچ

 ،) نقی زاده های واالی معنوی و روحانی همواره در اندیشه ایرانی مطرح بوده است  عنصری با ویژگی

های ایرانی سعی شده است عالوه بر آنکه آب بیهوده مصرف نگردد به عمدتا در معماری باغ » (.9301

صورت های گوناگون در سطح زمین ظاهر شده و حتی ایجاد صدا نماید، هنرمند ایرانی برای این کار آب را 

مرطوب -صدا –حرکت  -فواره ها و جوشگاه ها گردانده و به وسیله شیب،آبگردان ها،جوی ها آب شره ها،در

 هایی حوضکاربرد آب در در معماری ایران،  بطور کلی (.9330 ،خسروی« ) ن را افزایش می دهدکنندگی آ

گرفت. این   ها بود که یک یا چند فواره در محور میانی آن قرار می ها یا در باغ با شکل هندسی در وسط خانه

اعث ایجاد رطوبت و تنظیم عمق عالوه بر القای زیبایی، ب  ها معموالً با سطح گسترده و کم در خانه  حوض

هایی جاری بود   در کانال  آب های ایرانی  در باغ همچنین درشد.   شرایط محیطی در اقلیم گرم و خشک می

های   گرفت و معموالً حرکت آب در آنها همراه با فواره  که برای نمایش و هدایت آب مورد استفاده قرار می

شد، بیشتر در مقابل  ترین عناصر ایجاد باغ محسوب می از ضروریکه   بنماآ. افزود  کوچک به تحرک آن می

های مستطیل، مربع، چند  شد و بعد اصلی آن در جهت طول ساختمان و به شکل عمارت باغ احداث می

شد که در اصطالح به آن  ساخته می بنماهای قدیمی نیز آ های باغ عمارت ضلعی و دایره بود. گاهی در داخل

به  بنماگفتند. ساکنان باغ در روزهای گرم تابستان، به ویژه هنگام نیمروز، در کنار آ محل، حوضخانه می

 (.zibasazi.ir) .پرداختند آسایش می

 آب در فرهنگ ایران و اسالم
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آب در فرهنگ اساطیری و ملی ایران از قداست ویژه ای برخوردار بوده  و برای آن به عنوان یکی از عناصر 

ناهید یا ایزد بانوی آب و باروری از ستایش شدگان  .عمده و کلیدی قایل بودنددر نظام آفرینش سهمی 

(. در نزد زرتشتیان پس از آتش آب مقدس ترین عنصر بشمار می آمده است لذا 9300است)پناهی سمنانی، 

ون با توجه به جنبه تقدس آن از آلوده کردن آب اجتناب کرده و آن را گناه می دانسته اند. تتبعات در مت

باستانی ایران همچنین نشان می دهد آب نماد و سنبل دانش وآگاهی بوده است. در آیین میترا نیز آمده 

این خدا تجسد باران است که از ماه به زمین می ریزد و سبب رشد گیاهان می  .است : خدای زندگی است

 (.9301 ،) نقی زادهشود و غذای انسان و حیوان را فراهم می آورد

در بن مایه های عقاید اسالمی هم آب از عناصر اصلی و حیات بخش انسان و برپا دارنده زندگی بشمار می  

رود و جمله ی من الماء کل شئی حی ) هرچیز با آب زنده هست ( مبین این اهمیت است ؛ این مهم تا 

آن را آلوده کرد  جایی است که در باور شیعیان آب مهریه حضرت فاطمه )ع( است از همین روی نباید

( و.. یکی از 44( ) فرقان : 31(. قرآن مجید آب را مایه حیات همه چیز )انبیاء :9300)پناهی سمنانی، 

( و....نماد پاکی و مبارکی )فرقان : 13()ابراهیم :1()یونس :43() اعراف :14عناصر و نعمات بهشت ) بقره :

( 04( )نحل: 904زیبایی زمین بیان می کند )بقره :  (و...همچنین عامل حیات و آبادانی و99( )انفال: 40

رافع عطش و  ،( و... الزم به ذکر است عالوه بر موارد ذکر شده در تعالیم اسالمی آب عامل تذکر11)انعام: 

نزول از آسمان ) از جانب خدا( و.. نیز می باشد. احادیث بسیاری نیز از پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین 

 ،حکما ،د که به جنبه های مختلف آب وحیات انسان اشاره دارد. اهمیت آب نزد بزرگاننیز وجود دار

 (.9301 ،) نقی زادهمتفکرین و مفسران و عرفای اسالمی نیز در کالم و نوشتارشان کامال مشهود می باشد

 خصوصیات آب 

تحقیقات  و د داردب روی کره زمین وجوآمیلیون متر مکعب  33134ب فراوانترین ماده در زمین است. آ

در اقیانوس ها بیش از نیمی از اکسیژن مورد نیاز حیات را تامین می کنند.  4پالنکتون هاثابت کرده است که 

کره زمین از یک میلیون مایل دورتر به صورت یک کره و درصد سطح زمین را پوشانده است 31ب بیشتر از آ

 (Nichols,2014 ).بی رنگ دیده می شودآکوچک 

دارای چندین خصوصیت فیزیکی است که با اهداف و روش های گوناگون در زمین آرایی و زیباسازی آب  

محیط از آن بهره برده می شود : شکل پذیری آب از ویژگی هایی است که باعث جذابیت آن نزد طراحان 

قت یک بافت و مکان ظرفش دارد. در حقی ،رنگ ،شده است از آن جهت که کیفیت آب بستگی به اندازه

طراح برای انتقال ایده خود به ظرفی تاکید می ورزد که آب در آن جریان داشته باشد. از خصوصیات دیگر 

                                                           
4- Plankton  

کنند گفته زندگی  آب شیرینیا  ها اقیانوسو  ها دریا قسمت باالی (باکترییا  آغازیان، گیاهان، جانوران)جاندارانای از  هر توده

 .شود می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 ،برکه ها ،آب حالت ایستا و ساکن و یا پویا و در حرکت آن است. آب ایستا و ساکن معموال در دریاچه ها

آب آرام بخش بوده و به روان و روح استخرها و یا رودخانه های کم شیب یافت می شود و معموال این نوع 

انسان آرامش می بخشد ؛ عالوه برآن اینگونه آب ها می توانند منظره اطراف را مانند آینه انعکاس دهند.آب 

های پویا یا روان و جاری نیز رودخانه ها و یا آبشارها را تشکیل می دهد و آب فواره ای را می توان جزء آب 

برخالف آب های ساکن بسیار پر تحرک و پر انرژی بوده و توجه بیننده را جذب های پویا به حساب آورد که 

می کند ؛ اینگونه آب ها بسته به نوع مکان و مقدار حرکت دارای صداهای گوناگون هستند؛ با توجه به این 

اشند؛ آب ویژگی ها می توان بیان کرد آب ها عالوه بر اثرات روانی از نظر بصری نیز بسیار حائز اهمیت می ب

آرام و ساکن شکننده است کوچکترین نسیمی مفهوم بصری آن را بهم می زند. چنین آبی توانایی ناچیزی 

در پوشاندن صداهای مزاحم را دارد اما آبی که حرکت می کند می تواند نیروی فراوانی داشته باشد و بلند 

 (. 9304) ادیبی و دیگران، ترین سروصدای شهر را بپوشاند 

 تاثیرات آب برساحت های حیات انسان 

انسان ها  ،مروری بر ویژگی هایی که در حیات معنوی و زندگی مادی انسان مطرح می باشد نشان می دهد 

از جهات مختلفی نیازمند ماده حیاتی آب هستند ؛ این نیاز ها را می توان با توجه به ساحت های حیات 

 ،) نقی زادهانسان به سه قلمروی )معنوی یا روحانی()روانی یا نفسانی()مادی یا جسمانی ( طبقه بندی نمود 

محسوس است ؛ انسان ها و تمام موجودات  در مورد ساحت مادی نیاز انسان به آب کامال بدیهی و(. 9301

پیرامون ساحت روانی زنده برای بقا و زندگی به آب نیاز دارند و این نیاز با آفرینش همراه بوده است. 

ویژگی های فیزیکی آب تاثیرات متفاوتی بر روح موضوعی که باید اذهان کرد این می باشد که خصوصیات و 

آب راکد که هم از نظر بصری و هم از لحاظ ذهنی منعکس کننده ژگی و روان انسان می گذارد، مانند وی

است و انسان را به تامل وا می دارد و یا آب پویا و خروشان که انرژی حاصل از حرکت خود را همراه با 

مکان و بستر آب جاری  ،صدای منعکس شده به انسان منتقل کرده و احساسی متفاوت با توجه به موقعیت

مشاهده حاالت مختلف آب و صدای آن از نظر روانی افکار خسته انسان را التیام می  .اهد داشتبه همواره خو

امروزه کمتر مکانی را می توان تصور کرد که در آن کیفیت .بخشد و او را به تفکر وآرامش دعوت می کند

یی بر روح و روان آب می تواند به صورت کنایه و اشاره نیز کارا» حسی با  اضافه شدن آب افزایش نیابد.

آب ساکن .حرکت بسوی وضعیت تعادلی و کششی نا آرام است ،داشته باشد؛ حرکت آب کنایه از عدم ثبات

(. این جنبه از نیاز انسان در دهه های 9304ادیبی و دیگران، « ) آرامش و صلح و آشتی دارد ،اشاره به ثبات

اخیر کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است لیکن به جنبه روحانی و معنوی این مبحث توجه چندانی نشده 

صلبیت محیط  ،این جنبه از نیاز های انسان در معقوالتی چون زیبایی، تلطیف خشونت»است در حالیکه 

ایجاد زمینه های آرامش و تفکرقابل دسته بندی می باشد. شایان ذکر است با عنایت به  ،مصنوع، تذکر دهی
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اینکه جهان بینی انسان و جوامع در روند فعالیت هایشان که تماس و بهره گیری از طبیعت نیز بخشی از آن 

اد کمی و مادی نیزجنبه معنوی جهان بینی ها نقشی در خور توجه ایفا می نماید، حتی در مقوله ابع ،است

تاثیر بسزایی دارد. به این معنا که با تغییر میزان اتکای جهان بینی و مکتب فکری بر معنویت، تاثیر آن 

  (.9301 ،) نقی زاده«برچگونگی برخورد با جنبه مادی طبیعت نیز متفاوت خواهد بود 

 تاثیرات آب بر سالمتی جسمی و روانی 

 از نیاز های ابتدایی اشتامین  مریکا هر فرد در ایاالت متحده هرروز برایآتحقیقات زمین شناسی  براساس

ب آمجمع عمومی ملل های متحد اعالم کرد که  1191ب استفاده می کند. در سال آگالون  911تا  01

یکی از دالیل مهم ارتباط آب با . ی از حقوق انسانی برای لذت بردن از زندگی استکاشامیدنی امن و تمیز ی

بی در رحم آنه ماه اول زندگی خود را به صورت غوطه ور در یک محیط انسان حیات مادی این می باشد که 

با افزایش سن به  این مقدار ب است وآدرصد  30به طور تقریبی  انسان. در زمان تولد بدن دمادر می گذران

 لذا(Nichols,2014 ).استب تشکیل شده آدرصد  01نان از همچ درصد تغییر پیدا می کند اما مغز 01

درصد از حجم مغز  01نجا که تا آ. از مورد توجه قرار گیردب بر کارکرد مغز آتاثیرات کمبود مهم هست 

ب کافی نیاز آب تشکیل داده است جای تعجبی نیست که برای عملکرد صحیح مغز به استفاده از آانسان را 

بی در مقدار کم نیز می تواند بر ساختار قسمت هایی از مغز که مسئول توجه و آ داشته باشیم. حتی کم

  1992تاثیر بگذارد )عملکردهای تنظیمی هستند و همچنین سایر قسمت ها مثل حافظه ادراک و تفکر 

Neelon and Champagne,.)  بی باعث کاهش زمان واکنش حافظه، کاهش آنشان داده شده است که کم

 .) ,Edmonds et al 2013)هوشیاری و تمرکز و افزایش اضطراب و ترس در بزرگساالن می شودسطح 

دسترسی به  و این مردم الزم است تامین سالمت روانیحیات و هم برای  از نظر ادامهب هم آدسترسی به 

همکارانش  و 4گاردیوال ضایت مردم از زندگیشان تاثیر داردرشامیدنی بر سرزندگی و آب آ از مقادیر مشخصی

نشان دادند انجام شد جمعیت روستایی جنوب مکزیک با تحقیقات گسترده ای که بر روی   1193در سال 

ب با رضایت از آدسترسی به همچنین  ؛داردانسان ها روانی در  سالمتب تاثیرات مهمی بر آدسترسی به 

ایی نیز بعد از تحقیقات بسیار یک زیست شناس دری (.et al, Gutiérrez 2013مرتبط است )کامال زندگی 

که به همان اندازه که  ،ییایشناس در ستیز کیمن به عنوان » بر تاثیرات آب بر بدن انسان بیان می کند : 

آبشار ها  یها، رودخانه ها و حت اچهیها، در انوسیشناسم، معتقدم اق یم زیرا ن ایشناسم در یرا م یخشک

همچنین تحقیقات و آزمایش های « بگذارند ریمغز ما تاث یبر رو یریتوانند به صورت برگشت ناپذ یم

حمام در چشمه های معدنی به طور موثری متعددی که برعملکرد آب بر انسان ها انجام شده بود نشان داد :

                                                           
5 - Jorge Guardiola 
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 ,Toda et al).موزان کالج کاهش داد.آبزاقی ) به عنوان شاخصی از استرس( را در دانش  0سطح کورتیزول

2006) 
زمون های موضوعی بعد از آنشان داد که سطح اضطراب در نیز در این مورد در همان زمان دیگر یک تحقیق 

تحقیقات متعددی  ( Raglin and Morgan, 1985).ب گرم پنج دقیقه ای کاهش پیدا کردآیک حمام 

سطح  و ابباعث کاهش اضطر کردن ب گرم در طول مراحل ابتدایی کارآ درتن فنشان داده اند که فرور

 ,Benfield et al) .در خانم ها می شودخصوصا سودگی آهمچنین باعث افزایش  .کورتیزول می شود

2010)  

یا  و شنا کردن آب،نقاشی کردن  ،نآراه رفتن در کنار  و بازی کردن  آب، صدای شنیدن انسان ها از

ارتباط  . در حقیقت در طول تاریخ ندالهام می گیر آنعکاسی از و  بآبا نوشتن در مورد  آن،ماهیگیری در 

 ).,انرژی بدهد  انسانب می تواند به آ شود.ادبیات و شعر مشاهده می  ،ب و هنرآعمیقی بین 

Nichols,2014)اثرات مثبت ماهی گیری مواردی  1199یک تحقیق وگزارش استرالیایی در سال  براساس

از قیبل اثر مثبت بر سالمت مغزی، حال خوب، جلوگیری از بیماری های مزمن و کاهش بار مراقبت از 

ورزش ها و مشاغل در ارتباط با آب بر شیمی مغز تاثیر دارند و دارای اثرات درمانی هم  .سالمت بیان گردید

 ,McManus et al) دارندر سالمت بدنی و هم بر انواع ناتوانی از جمله ژنتیکی، احساسی و یا محیطی ب

2011) . 
ما به طور غریزی می  ب گرم برای هزار سال برای بازسازی بدن و مغز استفاده می شده است.آدر رفتن 

رامش به ارمغان آشیم و برای ما کم استرس تر با و شاد تر، ب بودن باعث می شود سالم ترآدانیم در کنار 

بیشتر  به علت اینکه مامطرح کرد  9104زیست شناس دانشگاه هاروارد در سال  3ادوارد ویلسون .وردآمی 

ما یک عالقه در  تاریخ تکاملی مان را در طبیعت گذرانده ایم )قبل از شکل دهی جوامع و ساخت شهرها( 

 .وجود دارد ذاتی به طبیعت

در   "زیبا" بررسی می کرد باور دارد چیزی که ما  را تکامل و هنربین فیلسوفی که ارتباط 0دنیس داتون 

چیزی است که بقای ما به عنوان یک گونه تضمین  ا آنریشه دار ما ب رابطه ینتیجه ی در نظر می گیریم 

صورت ب شده به انتخاعناصر ، وقتی از مردم پرسیده شد مناظر زیبا را توصیف کنند او متوجه شد می کند.

ب به این آفضاهای باز پوشیده با کمی علف و درختان پراکنده و اگر این عناصر شامل عمومی یکسان بودند. 

ن منظره بسیار دلنشین می شد. او نتیجه گرفت این منظره ی عمومی تمام عناصری آمناظر اضافه می شد 

 41انگلیس از  Plymouthمحققان دانشگاه  1191در سال می باشد.  که برای بقای انسان الزم است را دارا

 اساسرتبه بندی کنند. بیشترین رتبه ها بر را عکس محیط های شهری و طبیعی 911بزرگسال خواستند 

                                                           
6 - Cortiso 
7 -Edward O. Wilson 
8 - Denis Dutton 
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در پس .دارای خط ساحلی اقیانوس به هاوایی بود مربوط به تصاویر تصاویر سایر مثبت و ترجیح دادن به حال

ب به ما شادی می آب دارند. آانسان ها ارتباط های عاطفی عمیقی به بودن در کنار  ،بآارتباط تکاملی ما با 

موزد. آمی گوید من به دریا نیاز دارم زیرا که به من چیزی می  1بخشد و منبع الهام ماست. پابلو نرودا

ود هیچ می گوید: مرد ماهی گیر می داند که دریا خطرناک و طوفان وحشتناک است اما با این وج 91وگگون

، تایید کرده است که اعمال نوینامروزه علم د. وقت این ها را دالیل کافی برای در ساحل ماندن نمی دان

، تاریخ و ارتباطات )شیمی مغز و اعصاب( افکار و احساسات ما در حقیقت نه تنها توسط ژن ها و نوروشیمی

که به عمق مغز انسان و  ما این امکان را برایاخیرا تکنولوژی . ما شکل می گیرنداطراف  محیط  بلکه توسط 

. با این پیشرفت توانایی ما برای مطالعه و فهم مغز انسان ، فراهم ساخته استاعماق اقیانوس ها برویم

، گسترش یافته است تا جریانی از ایده های جدید درباره ی ادراک، احساسات، همدردی، خالقیت، سالمتی

 ). بسیاری از این الگوهای مغزی و ترجیحات تا کنون کشف شده اند ب را بفهمیم.آبهبود و ارتباط با 

Nichols,2014) 
 گرافیک محیطی و اهداف آن

 گمذر  بما  .اسمت  درک و فهمم  محیطی قابل گرافیک بنام در قالب کلیتی انسان ها محیط و زندگی پیوند بین
پیرامون بمه   در از گرافیک نوعی ایجاد به بیشتر چه هر نیاز ،نشینی شهر رواجو  شهرها شدن صنعتی و زمان

خیابمان   در نشانگر تابلوهای از که گرافیک از شکل این .گرفت شکل محیطی گرافیک قالب در که وجود آمد

 با که است گرافیک هنر های جلوه ترین کاربردی از یکی است وسعت یافته مدرن ساختمانهای طراحی تا ها
 (. در واقمع 9311،) اسمتوار  اسمت  آممده  انسان زندگی فضای خدمت در طراحان و معمارانی متخصص کمک

و تصاویر گوناگون  نقش ها ،رنگ ها ،گرافیک محیطی علمی است که در آن چگونگی استفاده از انواع فرم ها

اطمالع رسمانی و جهمت     ،در جهت بهتر و ساده تر شدن روابط ،اصولی و برنامه ریزی شده ،به روشی ماهرانه

 .(9301 ،)اسداللهی مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد ،یابی و همچنین ساختن زیبایی های محیط عمومی

و در جوامممع بممه اصممطالح  کنممونی اسممتدر روزگممار رسممانی از عوامممل پیممام محیطممی طراحممی گرافیممک  

محیطممی از یممک سممو  گرافیممک .در همممه زمینممه همما و زوایممای زنممدگی حضمموری محسمموس دارد ،پیشممرفته

بخممش مهمممی از محممیط و اشممیای پیرامممون خممود را بممر مبنممای معیارهمما و الگوهممای زیبممایی شممناختی    

بما محمیط و اشمیا و انسمانهای دیگمر       ،بمه واسمطه زبمان گرافیمک     ،گرافیک شکل می دهد و از سموی دیگمر  

 در محیطمی  لمذا ممی تموان گفمت : گرافیمک      (.9309تجویمدی، ) گفتگو کمرده و ارتبماط برقمرار ممی کنمد     
 کمه  فضمایی  یعنمی  مناسمب  محمیط  .مموثردارد  جامعمه نقمش   افمراد  بمرای  دلنشمین  و مطلوب فضایی ایجاد
 همای  خواسمته  از ایمن  و شمود  شمکوفا  کمرده و  رشمد  روانمی  ناخواسمته  فشمارهای  از فارغ بتواند آن در بشر

                                                           
9 -Pablo Neruda  
10- Van gogh  
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 مشخصمی  محمدوه  و ممرز  دارای بسمیار  گسمتردگی  بمدلیل  هنمر  ایمن  .اسمت  جامعمه  همر  منطقی و عقالنی
 گرافیمک  کمه  اسمت  ایمن  مهمم ممی باشمد    آنچمه  ولمی  اسمت  تکاممل  رشمد و  حمال  در دائمما  و باشمد  نممی 

 ممی  اهمداف  پیشمبرد  و بخشمیدن  هویمت  جهمت  در الزم و نشمدنی  ای جمدا  تکمه  حاضمر  عصر در محیطی
اهممداف و ضممرورت هممای گرافیممک محیطممی را مممی  (. بممه گفتممه ویکتوریمما کریمممی 9311 ،باشممد )اسممتوار

 محیطمی  ارائمه  بمرای  بصمری  همای  جاذبمه  محمیط، ایجماد   در نظمم  ایجماد  شرح ذیمل بیمان کمرد :   توان به 
 فرهنگمی، برقمراری   و بمومی  ،اجتمماعی  ارزشمهای  پایمه  بمر  مناسمب  محیطمی  آوردن زیبا، بوجمود  و دلپذیر
محمیط،   بمه  نسمبت  ممردم  حساسمیت  بمردن  محمیط، بماال   یمک  در افمراد  بمین  مناسمب  اجتمماعی  روابمط 

 رسمانی  مکانهما، اطمالع   بمه  دسترسمی  سمریع  همای  راه افمراد، برقمراری   بمه  دادن آراممش  و ایمنمی 
 (.9300 ،بصری )کریمی و روانی سالمت ترافیک، ایجاد حجم کاهش،مناسب

موارد مطرح شمده نشمان ممی دهمدگرافیک محیطمی جنبمه همای مختلفمی دارد کمه ممی تموان آن هما را              

یمک   بمه  نسمبت  هشمدار  و تاکیمد  یما حالمت   و سمانی ر به طور خالصه بدین شرح بیان نمود : جنبمه اطمالع  

 جنبمه  جنبمه آموزشمی،   و... وسمینما  تئماتر  ممورد  در اطمالع رسمانی   ماننمد:  ،جنبمه فرهنگمی   موضموع، 
هنمری   و زیبمایی  شمهر و جنبمه   سمطح  در سمیگار  مصمرف  علیمه  بمر  تبلیغمات  ماننمد:  اجتمماعی  تبلیغاتی و

محیطهمای بسمته)    از اعمم  محیطمی  گرافیمک  محمیط را شمامل ممی شمود. بنمابر ایمن       سمازی  زیبا که صرفا

خیابمان    ،محمیط همای بماز) پمارک هما      و و...( نمایشمگاهها  ،متمرو  ،سماختمانها  کلیمه  مانند: فضاهای داخلی

در تممامی آن هما اهمداف ذکمر شمده       کمه  میگیمرد،  بمر  در را گونماگونی  فضاهای سبز و...( عرصمه همای   ،ها

 (. 9311،قابل تعمیم می باشد )استوار

 تاثیرآب و آبنما درفضای شهری 

چنان که بیان گردید یکی از اهداف و جنبه های گرافیک محیطی چه در فضاهای باز و بسته زیباسازی 

محیط و ایجاد حس آرامش و آسایش برای انسان ها می باشد؛ لذا پارک ها و فضاهای سبز درمحیط شهری 

را به وجود آورده و باعث دلپذیر شدن محیط گردد؛ می تواند با توجه به زیبایی های طبیعت حس مطلوبی 

 یک »عالوه بر آن درختکاری و وجود آبنما ها می تواند برای سالم سازی هوا و رفع آلودگی موثر واقع شود.

کند میزان اکسیژن آزاد شده به وسیله درختان  درخت در سال به طور متوسط دو کیلوگرم اکسیژن تولید می

انسان را تامین نماید همین  91تواند نیاز  کیلوگرم بوده و می 3111تا  1411بین  پهن برگ در یک هکتار

لیتر آب را به صورت  411 -141طور یک درخت در مدت یک سال با انجام عمل تبخیر و تعرق به اندازه 

 کند و این مقدار در گیاهان مختلف متفاوت است به طوری که درختان برگ پهن بخار از خود متصاعد می

 (.downloadnioz.blogsky.com) «ندشو ها موجب افزایش رطوبت هوا می بیش از سوزنی برگ



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                940

آزمایش های متعددی که دانشمندان انجام داده اند نشان می دهد عالوه بر کاشت درختان، بارش باران نیز  

حوض های آب و آبنماها می  ،دریاچه های مصنوعی ،در پاکسازی هوا بسیار موثر است؛ لذا وجود برکه ها

زمانیکه قطرات باران در اتمسفر فرو می . و بوجود آمدن باران کمک نماید آب 99چرخه هیدرولوژیکیتواند به 

را به سطح خود جذب کنند قبل از اینکه به زمین برخورد کنند.  91افتند می توانند صدها ذرات ایروسل

ا جذب می کنند انعقاد نام دارد. انعقاد یک فرایند طبیعی فرایندی که طی آن ذرات باران این ایروسل ها ر

است که می تواند به تمیز شدن هوا از آالینده هایی مثل سولفات یا ذرات آلی کمک کند. شیمی دان های 

مشخص کرده اند که باران تا چه اندازه در پاک سازی  93(MIT )انستیتو تکنولوژی ماساچوست اتمسفری در

اتمسفر موثر است. بسته به اینکه ارتفاع ابر، اندازه ی ذرات باران و قطر  غلظت ایروسل ها چقدر باشد تیم 

محققان تالش کردند تا احتمال اینکه یک قطره باران یک ذره را از اتمسفر بشوید پیش بینی 

  (Ardon-Dryer, 2015).کنند

 انواع آبنما

در تاثیر بسزایی تواند  میآن فنی و ایمنی در طراحی نکات با درنظرگرفتن  آبنماهای بصری   توجه به شاخص

الزم است در طراحی این عنصر جاذب و با توجه بنابر این محیط و ارتقای هویت آن موثر باشد.  زیبا سازی

بینی شود تا  اصول و مبانی طراحی پیشو مبلمان شهری،   زیباسازی شهر ،به نقش آن در مراودات اجتماعی

بتوان در ارتقای جایگاه فرهنگی، هنری و بصری آن در فضای شهری و ارزش نهادن به جایگاه آب در شهر 

نیز تحت تأثیر ها  آبنماهمت گمارد. در معماری معاصر همزمان با مدرنیسم و تحوالت بعد از آن، طراحی 

ها در   انتخاب شاخص در این دورانگیرد.   شود و اشکال جدیدی به خود می  اقع میهای متنوع و  طراحی

و  آبنمابه نقش و ساختار جدید آنها وابسته است. عالوه بر توجه به نوع جا و مکان استقرار  آبنماطراحی 

ب یکی از دهد، توجه به مقیاس انسانی نیز در برقراری ارتباط صمیمی با آ  سطحی که به خود اختصاص می

های آبی به طراحان اجازه داده تا  های تکنیکی در زمینه بازی  ضوابط طراحی خواهد بود. از طرفی پیشرفت

در »اما آنچه اهمیت دارد آن است که (.zibasazi.ir) با طیف وسیعی از انتخاب فرم و شکل مواجه باشند.

ت و فرم آبنماها با توجه به ایده اصلی یک طرح منسجم، اصول کلی طرح بر تمام فضاها و جزئیات حاکم اس

شکل می گیرد. در نظر گرفتن فرم یک آبنما منفک و جدای از سایر اجزا صحیح نمی باشد ؛ هرچند نوع 

که معموالً توسط  آبنما(. بطور کلی 9304) ادیبی و دیگران، «عملکرد فرم های متنوعی را پدید می آورد

                                                           
11

شود، زمانی که بخار آب سرد  کند. این فرایند تبخیر نامیده می زمانیکه آب گرم می شود از مایع به بخار آب )گاز( متغیر می 

 .شود تبدیل می ) باران(به مایع وشود  بود، گاز متراکم می شود، مثل زمانیکه اگر در سطوح باالتر اتمسفر می می
12

 Aerosol 

 منظور از هواپخش، ذرات ی. به طورکلشود یدر گاز اطالق م عیما یها قطره ایذرات جامد  ونیاست که به سوسپانس ینامآیروسل 

 .از هواپخش هستند یهوا، و مه دود امثال یآلودگ ،یانوسیاق زگردیگرد و غبار معلق در هواست. دود، ر  
13

 Massachusetts Institute of Technology  
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شود.   های مختلف به بیرون رانده می  که آب از آن به صورتشود، ساختاری است   یک حوض همراهی می

نیازهای آب و   برای رفعها  آبنماتواند طبیعی و از طریق یک چشمه باشد. نوعی از  می آبنمامنبع آب در یک 

تواند نقش زیبایی   شوند و نوعی دیگر با همین عملکرد می  حفظ و نگهداری باغ و فضاهای سبز استفاده می

های مختلف بسته به نیاز آن دوران و نحوه ارتباط آن با انسان و فضای   در دوره آبنماته باشد. شکل هم داش

سطح با زمین یا   آب جاری همن با توجه به نوع ریزش آب به انواع: توا میها را  آبنماکند.  شهری تغییر می

طبقه بندی و تندیس آبی  ای از آب عمود بر آن، آب در حالت فوران، آب جوشان، آب ساکن، دیواره

  .(zibasazi.ir)نمود

بنماها دارای اشکال و اندازه های مختلفی هستند که متناسب با محل نصب و نوع آالزم به ذکر است، 

که صحبت از آبنما می شود اولین چیزی که به ذهن خطور می کند  هنگامیاستفاده طراحی می شوند. 

؛ اینگونه آبنما امروزه با نورپردازی فواره ها هستند چون قدیمی ترین و پر کاربرد ترین نوع آبنما می باشند

 می بار جوی و آبشار به صورت نوع دیگر( 4های مختلف و به صورت موزیکال بسیار کاربرد دارند.)تصویر

( 1)تصویرجذابیت خاصی برای مردم دارد زیرا برای آنها طبیعت را تداعی می کند. آبنما از نوع این باشد،

پایین ویا در ترکیب با فرم  به باال از ای های مختلف مانند : دیواره صورت به را آب امروزه آبنماهای مدرن

(. neginazinco.com() 0-0و  4-9های انتزاعی و یا مجسمه های گوناگون مورد استفاده هستند )تصاویر

همانطور که قبال نیز بیان گردید هر کدام از انواع آبنما ها با توجه به حرکت آب در آن دارای تاثیرات 

 .لفی می باشد که با توجه به مکان مورد استفاده باید آن تاثیرات را در نظر گرفتمخت

 نتیجه

نه تنها برای رفع نیازها مورد  ،بوده است ها باغدر عنصر اصلی به ویژه  معماری ایرانی یکی از اجزای که آبنما

. آب بعنوان عنصر حیاتی گرفته، بلکه از لحاظ معنوی و روحی نیز تاثیر بسیاری داشته است استفاده قرار می

دلیل تاثیرات مثبت در محیط زیست مورد توجه بوده است و دانشمندان و محققان تالش کردند ب همواره

عملکرد آن را در مغز و روان انسان مورد مطالعه قرار دهند ؛ نتایج حاصل این اندیشمندان نشان از ضرورت 

این مورد انجام شده استفاده بیشتر ازآب در محیط زندگی انسان دارد. تحقیقات و آزمایش های علمی که در 

حاکی از آن است که استفاده از این عنصر حیاتی در فضای زندگی شهری می تواند عالوه بر حس زیبایی و 

بر سالم سازی محیط زیست نیز تاثیر گذارد و قدم مثبتی باشد جهت رفع  ،آرامش و عمکرد بهتر مغز

ن شهرها بسیار تاکید می شود. بنابراین با آلودگی هوا؛ لذا استفاده بیشتر از آن درفضای شهری خصوصا کال

توجه به طراحی و مبلمان شهری و گرافیک محیطی لزوم طراحی تخصصی آبنما ها با توجه به تاثیرات 

توان محدود به   را نمیها  آبنماطراحی متفاوت هرگونه از انواع آن در انسان احساس می شود. گفتنی است 

فضاهای خاصی در شهرها کرد ولی با توجه به خصوصیات و اهمیت حضور آب، فضاهایی در شهر هستند که 

http://www.neginazinco.com/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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گیرند. بعضی از فضاها نیز به صورت  شود و در اولویت قرار می  بیشتر در آنها احساس می آبنماضرورت ایجاد 

از آن در جهت اهداف شهری بهره گرفت. به عنوان مثال،  توان  را دارند که می آبنمابالقوه آمادگی پذیرش 

های  فضاهایی که از نظر بصری و شنوایی به یک عنصر محیطی سرزنده نیازمندند، مانند میادین، بازار و گره

شهری؛ فضاهایی که به دلیل کاربری خاص یا عدم کاربری مناسب در فضاهای مجاورشان، به فضایی مرده و 

تفاوتی از  اند و رهگذران شهری چه پیاده و چه سواره با احساس نامطلوب یا بی  ل شدهساکن در شهرها بد

ای مثل گیاه  زندهکنند، بنابراین برای رونق بخشیدن دوباره به این فضاها به حضور عناصر   کنار آن عبور می

 و آب نیاز است.

 

 آبنمای زیبا در جهانچند نمونه 
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  معلق، اوساکا، ژاپن یآبنما -0ریتصو

 کایامر و،یآبنما، اوها -3ریتصو

 
 ،Metalmorphosis یآبنما -0ریتصو

 کایشارلوت، آمر

 
و  ستالیکر دیتول یکمپان یورود -1 ریتصو

 ایآستر ،یجواهرات سواروسک
 

 یغواصان، دوب یآبنما -91ریتصو
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Environmental Graphics and the Impact of Water and Fountain in 

the Environment 

Maloosak Rahimzadeh Tabrizi 

Abstract 

Today, with the changes in social life and the society’s growth, human dependence on 

the environment for supplying material and spiritual needs, felt more than before. The 

environmental graphics with the approach of setting and urban furniture could be very 

effective in people’s interaction, and it is very efficient to create peace and comfort in a 

living environment. What matters in the way of living is a comfortable and relaxing 

atmosphere that makes a human soul stylized and finally gives a sense of satisfaction 

and peace to the mind. Consequently, the presence of fountain influenced by the human 

spirit and soul in the urban environment, due to the importance of the water element in 

human life, in addition to the beautification of the environment. Considering this 

issue, the current article attempts to explain the aesthetic performance of fountain in the 

urban and biological environment, besides explaining the importance and impact of a 

fountain in the environment. In this regard, they attempt to introduce the necessity of the 

fountain presence in the biological space, by the descriptive method and the use of 

written sources. Achievements show that environmental graphics could be effective in 

environmental setting and create joyful sprit inhuman. In addition, the presence of water 

and fountain has played an important role in inducing a sense of tranquility, delicacy, 

and spirituality in human social life form the past until now. 

Keywords 

Environmental Graphic, Urban Space, Water, Fountain, Urban Space 
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 چکیده

را هدف اصلی کاار خاود اارار داده    پیام آنهنر محیطی از جمله هنرهایی است که حفاظت از محیط و ابالغ 

-های هنر ترمیمی و اکوآرت بررسی مشکالت طبیعت و تالش در رفا  آن از اصالی  است و خصوصا در شاخه

ترین هدف این هنرمندان است. اکوآرت یک جنبش هنری معاصر است که مخاطا  آن موواوتات زی ات    

داری محایط  تاری باه دوسات   غالباً رویکرد بیشمحیطی است و اغل  شامل همکاری و ترمیم کردن است و 

نمایاد.  زی ت دارد پس هنرمند پس از ورود به طبیعت و بررسی مشکالت آن جهت رف  مشکالت اادام مای 

ها را تهدیدی جدی برای آن دیده که اادام جهت کاهش آن های انجام شده زبالهدر این راستا پس از بررسی

ها ظهور کرده لیکن اادر به بازگرداندن کلیه ماواد باه   جهت کاهش زباله ای کهوروری است. بازیافت پدیده 

توان جایگزین مواد درجه یک در تولید محصاوتت  چرخه تولید نی ت این در حالی است که این مواد را می

های وارد شده باه طبیعات غیار    ی دور ریختنیرسد که آیا همهکرد لذا بررسی این نکته وروری به نظر می

  ی مجدد از آن وجود دارد؟مصرفند یا امکان استفاده اابل

نور و روشنایی از دیرباز مورد توجه بوده و با افزایش جمعیت تقاوا برای تولید این محصول نیز افرایش یافته 

با روش توصیفی تحلیلی که اطالتات آن باه   گردد، این مقالهکه این خود باتث افزایش مصرف مواد اولیه می

هاای هنار محیطای    آوری شده سعی بر آن دارد کاه باا توجاه باه آرماان     ای و میدانی جم بخانهصورت کتا

 گیری از مواد دور ریختنی ارائه شود. راهکارهایی جهت تولید روشنایی با بهره

 واژه های کلیدی

 هنر محیطی، اکو آرت، هنر ترمیمی، بازیافت، روشنایی 
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 مقدمه

گاردد. ایان هنار کاه در     کهن که امروزه بیش از پیش به آن توجه مای  ایهنرمحیطی هنری است با پیشینه

هاا هادف اصالی    های متعددی است و در هر یاک از آن ی هنرهای مفهومی ارار دارد دارای زیر شاخهشاخه

هنرمند ابالغ پیام طبیعت به مخاطبان است و این ابالغ پیام در هر یک ب ته به نوع دید به محایط متفااوت   

 است.

ی برخورد آن با محیط است، اکوآرت یاک جنابش   ی این مقاله به اکوآرت گشته نحوهباتث توجه ویژهآنچه 

هنری معاصر است که مخاط  آن موووتات زی ت محیطی است و اغل  شاامل همکااری و تارمیم کاردن     

باه  داری محیط زی ت دارد بادین گوناه کاه هنرمناد پاس از ورود      تری به دوستاست و غالباً رویکرد بیش

زناد، لایکن پاس از بررسای     را بررسی کرده و در راستای رف  آن دست به خلق اثر مای طبیعت مشکالت آن

-ها را تهدیدی ب یار جدی برای آن دیده و جهت رف  آن مشکل سعی بر آن است که باا بهاره  طبیعت زباله

کاتهای جدیاد گاردد کاه     ها جهت ساخت و تولیدی مجدد از زبالهگیری از اهداف اکوآرت اادام به استفاده

دهد، باتوجه به افزایش جعیت و این امر تالوه بر کاهش زباله نیاز به مواد مصرفی درجه اول را نیز کاهش می

گردد متقابال افزایش تقاوا برای کات، استفاده از مواد درجه یک مصرفی نه تنها باتث پایان مناب  طبیعی می

باشاد پاس   ی آن درکوتاه مدت امکان پذیر نمیه طبیعت گشته که تجزیهبلکه باتث ورود انبوهی از زباتت ب

 گردد. استفاده مجدد از این زباتت در امر تولید تالوه بر ذخیره مواد منجر به کاهش چشمگیر زباتت می

ی بازیافت امروزه ب یار مورد توجه ارار گرفته ولیکن ذکر این سوال وروری است که آیاا ایان پدیاده    پدیده

ی تولید است یا خیر؟ به طور یقین بازیافت این تواناایی را نادارد و   ی مواد به چرخهادر به بازگرداندن همها

ی راهکارهاای مناسا  جهات    ب یاری از مواد اابلیت بازیافت را ندارند که در این پژوهش هدف اصلی ارائاه 

ت بخصوص آن دسته از زباتت کاه  رسیدن به طراحی و ساخت روشنایی با استفادده از مواد دور ریختنی اس

ها است نیاز به روشنایی به اابلیت بازیافت ندارند آنچه باتث تمرکز خاص در ساخت روشنایی با دور ریختنی

تاوان در تهیاه و   های داخلی و خارجی بیش از هر تنصر دیگر است لاذا مای  تنوان تنصری اصلی در طراحی

 ها بهره برد.دور ریختنیتولید آن به جای موادتالی و درجه اول از 

 هنر محیطی

های کهن است. در آن زمان که ان اان بادون افازودن یاا کاساتن      هنر محیطی، هنری است که دارای ریشه

ی غارهاا نقوشای   ی اتتقادات مذهبی خود بر دیوارهچیزی در طبیعت و نه به نیت تولید هنر بلکه به واسطه

ها سعی در ایجاد پرستشگاهی بارای خورشاید   و ایجاد استونهنج هانگاشته یا با روی هم ارار دادن سنگمی

 داشت.

هنر محیطی، هنری مفهومی است که در آن هنرمند سعی دارد روابط ان ان و محایط را بهباود بخشایده و    
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های هنری ساعی باه   نقش طبیعت را پر رنگ و نقش خود را کم رنگ کند، هرچند هنرمندان در سایر رشته

ارند لیکن نقش و مهارت طبیعت خودنمایی بیشتری دارد ن بت به طبیعات دارد ایان در   بازنمایی طبیعت د

ی خاود  در حالی است که هنرمند در هنرهای محیطی نقش خود را ب یار کم رنگ کرده و به طبیعت اجازه

سای  کند و گاها وارد طبیعت شده مشکالت آنرا برردهد و به نوتی به تنوان زبان طبیعت تمل مینمایی می

زند. وجه مشترک هنرمندان محیطی موووع، مواد خاام یاا روش   کرده و جهت رف  آن دست به خلق اثر می

 های هنریاز راه کشف خویشتن است.تر از آفرینشها نی ت بلکه تعهدشان به دیدگاهی گ تردهکار آن

مای ماناد، ایان هنار      ی تکس ثبت شده، یا در ذهن باایهنر محیطی معموتآنی و زودگذر بوده و به وسیله

های متعددی است از جمله اکولوژیکال آرت، لند آرت، اکو آرت و... است که با توجه به موواوع  دارای شاخه

 شود. مقاله حاور در اینجا به تشریح اکو آرت پرداخته می

 اکوآرت

طا   اکوآرت یک جنبش هنری معاصر است کاه مخا  یک اصطالح جذاب تر و مخفف اکولوژیکال آرت است.

رویکرد بیشاتری باه    و ترمیم کردن است و غالباً  آن موووتات زی ت محیطی است و اغل  شامل همکاری

داری محیط زی ت دارد و دارای روش شناسی است. این جنبش نه صرفاً اتتراوای اخالاای در برابار    دوست

هاای  ، جناگ ی محیط زی ت بلکه پاسخی بود مضطرب به جهانی شدن فنااوری فرهنگای   غارت همه جانبه

های آلوده، که همگی گویاای آن باود کاه     و رودخانه ای، انفجار جمعیت، ااتصاد راکد بزرگ، تهدیدات ه ته

 (93: 5932)کنیرش،  است.پیشرفت بر باد رفته شهری  ی آرمان ها وتده

 گوید:در فرهنگ اصطالحات هنری در تعریف اکوآرت اینگونه می

-ای زی ت شناختی مای مراوده با نیروهای فیزیکی طبیعت و روند چرخههنری که توجه خود را معطوف به 

کند. از جمله هنرمندان این گارایش  ی تعامل این نیروها و روندها را بازنمایی میکند و هنری است که نحوه

 laدر  5311ی محیطی آنان به ناام منظاره رماان در ساال     هانس هاک و آلن سونف یت بودند که مج مه

Guardia plaza  نیویورک، تالشی بود برای بازسازی جنگل بومیی که در حال اشغال این سایت شهری در

 (551: 5933این اصطالح مورد استفاده ارار گرفت. )مارزونا،   5313بود. از سال آمده

باشاد کاه در زیار باه شارح      اکوآرت خود دارای دو زیر شاخه است که شامل اکوونشن و هنار ترمیمای مای   

 شود:آن پرداخته میمختصری از 

 اکوونشن

ی ، پروژه5333اکوونشن نیز یک واژه ی جدید است. اصطالح اکوونشن )اکولوژی + نوآفرینی(، ابداع شده در 

گیارد را  ای را برای تغییر شکل ظاهر یک اکولوژی محلی به کاار مای  یک خرمند تازه کار که تدبیر مبتکرانه

 (19: 5931)مارزونا،  کند.توصیف می
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هاا در نمایشاگاه و دفتار راهنماای     رسد که این اصطالح بخشی از اکوآرت است. ب یاری از نمونهنظر می به 

بود بنابراین نیاز به تجدید نظر و نظمی دوباره داشت. این تر در دیگر اصطالحات استفاده شدهاکوونشن پیش

 گیرد. خالاانه را در پیش میی هنری با هدف تغییر شکل فیزیکی یک زی ت بوم مشخص راهکاری  شاخه

 هنر ترمیمی

سااازی  شااود کااه بازیااابی و دوبااارهای از هناار اطااال  ماای سااازی بااه شاااخه هناار ترمیماای یااا هناار دوباااره

هاای صادمه خاورده یاا حتای آلاوده را وجاه همات خاود اارار داده و            دیاده و اکوسی اتم   طبیعت آسای  

ویاران را باه حالات نخ ات بازگرداناده و وواعیت        د ایان محایط زی ات تخریا  شاده و نیماه      خواها  مای 

معمااران ایان    ازتخری  آن را اتاده نماید. این هنار شاکلی از هنار باوم شاناختی یاا اکاوآرت اسات.         پیش

 (5_اند.)تصویرهای فراوانی ارائه دادهمنظر در این زمینه طرح

شود هدف کلی هنر محیطی حفظ و احیای طبیعت است، از دیگر توامل ها برداشت میچنانچه از پیش گفته

ها اشاره کرد. با افزایش جمعت، تولید زباله نیز افزایش توان به زبالهی طبیعت میرسان و تهدید کنندهآسی 

-شود. هدف هنرمند در شاخههای جدی به محیط مییابد که این افزایش تولید موج  وارد شدن آسی می

 (93: 5932ها است، )کنیرش، آرت حفظ حیات محیط زی ت از آسی  ی اکو

باشد. ها در طبیعت را داشتههای ناشی از وجود این زبالهتواند نقش به سزایی در ترمیم آسی لذا این هنر می

ی دور ریختنای تغییار   در این شاخه از هنر محیطی هنرمند دید خود را ن بت به زباله به تنوان یاک زائاده  

  1391 خانی، اله کریم جنگل، پرس ،1-تصویر
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 تواند خلق اثر کند. داند که به کمک آن میای میرا پدیدهداده و آن

 مصالح گاه و طبیعی مواد استفاده از با و طبیعی های محیط در هنری اثر هنر خلق از شاخه این مایۀ جان

 رسانه طریق از مخاط  ها، آن بودنِ دورافتاده تلت و به ه تند میرا و ناپایدار آثار این کثر ا .است اثر خاص

 (521: 5331.)ریچارد، کند می برارار ارتباط ها آن با غیره و تکس، ویدئویی، اینترنت، نوارهای چون هایی

را نادارد لاذا وجاود آن در    ی دست بشر که طبیعت توان دف  بعضی از آنها ها مصنوتاتی ه تند ساختهزباله

تولید زباله افزایش جمعیت است زیرا باتث آید، از جمله مهمترین توامل میحط تهدیدی جدی به ح اب می

افزایش تقاوا گشته که این افزایش تقاوا خود تامل اصلی تولید هر چه بیشاتر زبالاه اسات پاس در اینجاا      

یابد، با توجه به آمار به دست آمده از سازمان مدیریت پ اماند اساتان اصافهان    ی بازیافت اهمیت میپدیده

هاای  درصد آنرا پ مان 91تا 91در این استاد تولید شده که از این مقدار  تن زباله 311روزانه چیزی حدود 

ها ه تند زیارا ناه تنهاا زماان زیاادی      ترین آن پالستیکدهد و ازاین درصد آسی  رسانخشک تشکیل می

باشاند بعاد از آن   ها اابل بازیافات مای  شود بلکه درصد بی ار پایینی از آنی آن در طبیعت میصرف تجزیه

باشند)مصااحبه حضاوری ساازمان مادیریت پ اماند اساتان       درصد بازیافت پذیر می31ها ه تند که شیشه

این زبااتت باه تناوان ب اته بنادی در      شوند، اکثر اصفهان( و در نهایت فلزات که به طور کامل بازیافت می

 ست.ی محصوتت مورد استفاده بوده اتروه

 و طبیعت با کنش متقابل و تجربه و زی تن بلکه کنند، نمی ب نده طبیعت نمایش به تنها هنرمندان محیطی

 هنرمندان مشترک وجه .است شده سنتی هنر مالحظات جایگزین بینش این یعنی اند؛ برگزیده را زمین

 از تر گ ترده دیدگاهی به تعهدشان و ها آن تالاه بلکه های کار، روش یا خام مواد و موووع نه محیطی

 ( (Potteiger, &PurintonJ., 1998.است خویشتن راه، کشف این از و هنری، آفرینش

 (نگارنده)تفکیک زباله های شیشه ای 2 _تصویر
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شود یا به صورت تفکیک مواد اابل بازیافت و تبادیل آن باه مااده خاام     تمل بازیافت به دوصورت انجام می 

هاایی وجاود   این دو روش محدودیت ی مجدد از همان مواد که اطعا در هر کدام ازجهت تولید و یا استفاده

% حال کارده بلکاه    511توان گفت که بازیافت مشکالت تخریبی ناشی از وجود زباتت را به طور دارد و نمی

این پدیده فقط بخشی از این آثار زیانبار را کاسته زیرا مراکز بازیافت تنها اادر به بازیافت آن دساته از ماواد   

شود حال آنکه ب یاری از زباتت باه دلیال بای    ها تحویا داده میبه آن آوری شدهه تند که به صورت جم 

توان با تدبیر و تفکار و پیاروی از اکاوآرت و    توجهی مردم در دل طبیعت رها شده این در حالی است که می

امر  تواند کمک ب زایی درتولید وسایل تزیینی از زباتت استفاده کرد زیرا این امر تالوه بر کاهش زباتت می

ها داشته باشد بخصوص اینکه توصیه مراکاز بازیافات   فرهنگ ازی جم  آوری زباتت و کمتر تولید کردن آن

 دانند.هاست و بازیافت را آخرین مرحله مدیریت پ ماند میبه کمتر تولید کردن زباله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان به جای استفاده از مواد تالی و درجه یک از مواد دور ریختنی و بطور مثال در ساخت یک روشنایی می 

زباله استفاده کرد زیرا روشنایی از مهمترین تناصر در طراحی فضاهای باز و ب ته است و این تنصر است که 

م که ب اته بنادی خاود از مهمتارین توامال در      دانیدهد.میمیزان اهمیت دیگر اجزا را کاسته یا فزایش می

باشاد خوشابختانه   ی افزایش تولید زبالاه مای  ی محصوتت است و اهمیت یافتن ب ته بندی به منزلهتروه

سب  کاهش استفاده از پالستیک در برخی موارد گشته و همچنین سب  باات رفاتن مرغوبیات ماواد ماورد      

 تر و با اطمینان بیشتر باشد.ها سادهی مجدد از آندهاستفاده در ب ته بندی باتث شده که استفا

های بارزی که دارند مانند در دسترس بودن بارای تماوم ماردم، ایمنای،     خاطر مزیتهای الکتریکی بهتمپ

است تقریبا های دور دست تولید شدهپاکیزگی در مصرف انرژی، و مصرف و تمل کردن با انرژی که در مکان

شاده باه   های سااخته های نور مصنوتی برای روشنایی بخشیدن به محیطاع دیگر چشمهی انوجایگزین همه

 )آرشیو مجید ویایی( 5933ماهی شیشه ای، احمد نادتلیان، جزیره اشم،  9_تصویر
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های نور مصنوتی برای تولیاد ناور از منااب  طبیعای     اند. با این وجود، از آنجایی که چشمهدست ان ان شده

 (5931:59های نور طبیعی بهره برد. )کارل. کنند باید تا حد ممکن از چشمهاستفاده می

 

بدیهی است که بدون نور ان ان اادر نخواهد بود که به درک واوحی از محیط پیرامون خود دست یابد با در 

تاوان  محصوتت جدید مینظر گرفتن این نکته که مناب  طبیعی رو به پایان بوده و افزایش تقاوا برای تولید 

% مواد مورد نیااز، ماواد درجاه    511این سوال را مطرح نمود که آیا وروری است که در تولید یک روشنایی 

 یک باشد یا امکان جایگزینی آن با مواد دیگر وجود دارد؟

ری باشد بخصوص آنکه ب ایا ی محصوتت وروری نمیبه طور حتم استفاده از مواد درجه اول در تولید همه

ی تزئینی دارند نه مصرفی پس نیاز به استفاده از ماواد تاالی در تولیاد آن تناصار چنادان      از تولیدات جنبه

توان در تولید آن مواد دور رسد، روشنایی نیز جز آن دسته از تناصر تزئینی است که میوروری به نظر نمی

های های جدید از بطریستفاده از شیشهریختنی را جایگرین مواد درجه اول نمود به این صورت که به جای ا

های سوخته و غیر اابل مصرف اساتفاده  ی دور ریخته شده و یا حتی از تمپهای شک تهای یا شیشهشیشه

ی آن در طبیعت نیازمند زماانی  کرد چرا که این مواد اابلیت بازیافت به صورت صد درصد را نداشته و تجزیه

های به جای استفاده از فلز در طراحی و ساخت این محصول از اوطی توانچن صد ساله است، همچنین می

% باا بازیافات باه    511توان به طاور  کن رو یا آهن آتت غیر اابل مصرف استفاده نمود، هرچند فلزات را می

، دانشگاه هنر اسالمی 5931تیتینگ با وایعات دور ریختنی ، فریبا رستمیان:   4 _تصویر

 تبریز
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چرخه تولید بازگرداند لیکن این تمل خود نیازمند صرف وات و انرژی زیادی است و چه ب ا استفاده مجدد 

 تری باشد.تواند راه مناس میاز آن 

 فضاهای با سنتی های خانه در توان می را ایرانی معماری طبیعی در نورپردازی بازی خوب های نمونه از یکی

این ادتاست.)طاهباز و  شاهد معماری نوع این سقفی در و دیواری متنوع بازشوهای یافت. وجود آن متفاوت

 (14: 5934همکاران، 

توان به جای استفاده از چوب این تنصر مهم گرم و ح اس در ساخت و تولیاد روشانایی از   و در نهایت می 

های چوب مثل پنجره های چوبی دور ریخته شده و ارسی های هایی که دیگر با ساختمان های دور ریتخنی

را برای های درجه یک مدرن سازگار نی تند، استفاده کرد این ب یار مهم و وروری است که استفاده ازچوب

تولید محصوتت تزئینی کم کنیم زیرا جنگل ها بیش از هر منب  طبیعی دیگر در خطر نابودی ارار دارناد و  

تواناد باه ایان منبا  ح ااس      های دور ریختنی و وسایل چوبی بال استفاده در امر تولید میاستفاده از چوب

روشنایی به دلیل نورپردازی ساب  توجاه   ی حیات و بقای بیشتری داد. استفادهاز این مواد در ساخت اجازه

ها موثر باشد و این احتماال وجاود   ها ن بت به زبالهتواند در تغییر دید آنبیشتر مخاطبین به آن شده و می

 ها در موارد مختلف شوند. ی مجدد از دور ریختنیدارد که مخاطبین تشویق به استفاده

 نتیجه گیری

مخربی برای محیط زی ت به همراه داشته زیرا با افزایش جمعیت باتث افزایش جمعیت همواره پیامدهای 

-ی این مصرف گرایی باتث ویرانی کره زمین میگردد که ادامهافزایش تولیدات و در نتیجه افزایش زباله می

 گردد.

ت های تجزیه ناپذیر اابلیتوان گفت بیش از نیمی از زبالههای انجام شده در این پژوهش میطی بررسی

باشند و گاها اابلیت ها اابلیت تبدیل به اثری هنری را دارا میمصرف مجدد را دارند و حتی ب یاری از آن

جایگزینی به جای مواد درجه یک را در امر تولید دارند که این خود باتث کاهش استفاده از مناب  طبیعی 

 است و در پی آن شاهد کاهش تولید زباله نیز خواهیم بود. 

به به این امر که با کوچک شدن منازل توجه به چیدمان بیش از گذشته افزایش یافته در این میان  با توجه

روشنایی نیز جایگاهی خاص دارد در نتیجه تولید روشنایی از موادد درجه یک همان پیامد خاص افزایش 

د برای ساخت دهی حاصل از این پژوهش نشان میمصرف و زباله را به دنبال خواهد داشته که نتیجه

محصوتت تزئنی باتخصروشنایی استفاده از مواد درجه یک لزومی نداشته وو میتوان با استفاده از مواد دور 

 ریختنی این نیاز را رف  نمود. 
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL ART AND OFFERING 

SOLUTIONS FOR LIGHTING PRODUCTION BY USING RECYCLED 

MATERIALS ACCORDING TO ECO ART 

Fariba Rostamian. Omid Shekh Baglou 

 

 

 

Abstract 

Environmental art is among the arts that has made environmental protection and 

notifying its messages as its main objectives, and analyzing the nature problems as well 

as attempts to eliminate them are among the main aims of the artists in the fields of 

restoration art and eco-art. Eco-art is a contemporary art movement addressing 

environmental subjects, often including collaboration and restoration, and it mainly has 

a more considerable approach towards environmental fondness. Therefore, after 

entering the nature and analyzing the problems, the artists try to do necessary actions to 

eliminate the problems. In this regard and after the required investigations, garbage has 

been considered as a serious threat, and trying to reduce it is essential. Recycling is a 

phenomenon that has been emerged to reduce the waste materials, but it cannot return 

all the materials to the production cycle, while those materials can replace quality 

materials in production. Thus, it seems necessary to assess whether all the disposable 

materials in the nature cannot be consumed or there is the possibility for them to be 

reused. 

Light and lighting have been considered from old ages, and the demand for generating 

this phenomenon is enhanced by increasing the population, causing the increase in the 

consumption of raw materials. With the descriptive-analytical approach and through 

collection of its required data by desk and field studies, this article tries with regards to 

the environmental art to provide the required solutions for light generation by using the 

disposable materials. 

Key words 

Environmental art, Eco-art, Restoration art, Recycling, Lighting   
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طراحی برای تغییر الگوی رفتار استفاده گران در برابر محیط زیست به عنوان انگیزه ای 

 برای نوآوریهای پایدار

 1پروانه رضاخانلی

 

 :چکیده

راهکارهای موجود در جهت حل بسیاری از طراحی برای تغییر رفتار امروزه به عنوان یکی از موثرترین 

مشکالت زندگی بشری در نظر قرار دارد. علیرغم توانایی بسیار زیاد حرفه ی طراحی در تاثیرگذاری بر 

روی رفتار انسانها این توانایی همچنان ناشناخته باقی مانده است. و از طرف جوامع تخصصی و افراد عادی 

 تردید و تضعیف قرار گرفته اند. جامعه این توانایی ها همواره مورد

: هدف اصلی در این پژوهش عبارت است از: مشخص نمودن چالشها ی موجود در حیطه ی هدف

 تخصصی طراحی صنعتی در درک، دسترسی و کاربرد طراحی در تغییر رفتارهای زیست محیطی.

روزافزون به عنوان یک  در دهه های گذشته طراحی برای تغییر رفتار انسانها به گونه ایبیان مسئله: 

استراتژی قدرتمند جهت تغییرات اجتماعی شناخته شده است. با این وجود هنوز از درک کافی از قدرت 

 و تاثیرات آن در بخشهای خصوصی و دولتی فاصله ی زیادی وجود دارد.

فرضیه: با ایجاد آگاهی و درک کافی در مورد تاثیرات رفتار های زیست محیطی در افراد فعال در حرفه 

 به تغییرات خوبی در طراحی رفتار استفاده گران دست یافت.طراحی میتوان 

در مسیراین پژوهش ابتدا با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مبانی روانشناسانه و روش پژوهش: 

شناسانه بحث استخراج گشته و سپس به نظرسنجی از طریق پرسشنامه و مصاحبه با فعاالن  جامعه

حیطه طراحی در بخشهای خصوصی و دولتی پرداخته شد. سپس گروه های مرتبط در بخشهای خصوصی 

و دولتی بر اساس اطالعاتشان از تاثیرات طراحی در تغییر رفتارهای زیست محیطی مورد پرسش و بررسی 

گرفته اند. نتایج حاصله نشان دادند که بین دانش و درک موجود از قابلیتهای کاربرد طراحی در  قرار

تغییر رفتار با واقعیتهای موجود در حیطه ی تخصصی فاصله ی زیادی وجود دارد. از مهمترین دالیل 

م همکاریهای موثر در این مشکل میتوان از فقدان آگاهی و زبان مشترک، روشهای ارزیابی و همچنین عد

بینا رشته ای را نام برد. در نهایت پیشنهاداتی ارائه شده اند تا درک بیشتر و کاربردی جلمع تر از طراحی 

 در تغییر رفتار استفاده گران فراهم گردند.

 

طراحی برای تغییر رفتار، نوآوریهای پایدار، رفتارهای زیست محیطی، همکاریهای بینا  واژگان کلیدی:

 رشته ای

                                                           
 ایران دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه علم و صنعت 1
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 مه:مقد

2طراحی برای تغییر رفتار 
DfBC توان یک روش قوی برای مقابله با برخی از مسائل عمده در دنیای  را می

رسد راهکارهای منحصر به فرد تأثیرات زیادی دارند و طراحان را  امروز معرفی کرد. در حال حاضر به نظر می

، کمیسیون 2252، 3)برانگارت و مکدونوگکنند  قادر به بازیابی و دستیابی به الگویهای رفتاری جدیدی می

( تا بتوان از انرژی به طور موثرتری استفاده کرد 2252؛ آژانس محیط زیست اروپایی، 2256، (EC)اروپایی 

ها  ( تا بتوان با ایمنی کامل از جاده2223، 6، وود و نیوبروگ2252و همکاران  1، استفانسون2226، 2)داربی

و  8( تا بتوان الگوهای آزمایشی خود را افزایش دهیم )براواتا2252همکاران، و  7عبور کرد )کارن داچاروک

( و روش تفکر در مورد تعامالت 2226و همکاران،  52، هلث2252و همکاران، 9، فانینگ 2227همکاران، 

سان هایی در طراحی وجود دارند که بر رفتار ان (. با وجود اینکه قابلیت2227، 55اجتماعی را تغییر داد )نیدر

های و  هنوز به طور کامل درک نشده است. چارچوب DfBCی  گذارند، اما به طور کلی زمینه اثر می

 ای و عمومی وجود دارند. های حرفه ساختارهای محدود و معدودی برای پیاده سازی موثر در زمینه

ف نیستند و هستند شفا DfBCهای موفقیت آمیز  ها الهام بخشی با وجود اینکه از نمونه این چارچوب

توان مورد  را چگونه می DfBCهای  توان فهمید که روش شوند و نمی ای منجر نمی بنابراین به درک یکپارچه

کند تا اثار  های موثر رسید. چنین درکی بسیار مهم است و به طراحان کمک می حل استفاده قرار داد تا به راه

به طور عمدی یا غیرعمدی بر تغییرات رفتاری اثر  تواند و نتایج طراحی را افزایش دهند، زیرا طراحی می

  بگذارد. در واقع تغییرات غیرعمدی رفتار با طراحی و نتایج حاصله از طراحی بسیار رایج هستند. طراحی

ای نسبت به اهداف  محصوالت عمدتا با تمرکز دقیق و خاصی انجام میگردند و عملکرد حمایت گرانه

دهند. برای مثال ارتقای شرایط سفر و  انسان را در رفتارهای موجودش ارتقا می های ها دارند تا قابلیت طراحی

یا ارتباط از راه دور. در چنین مواردی، هیچ قصد صریحی برای تغییر رفتار وجود ندارد و هیچ پیش بینی 

ا شود که نتایج عوارض جانبی آن چیست. با این حال ممکن است به طور تصادفی این معیاره انجام نمی

ها تأثیر مثبت  باعث ایجاد تغییرات رفتاری عمده با عواقب مثبت و منفی شوند. برای مثال از یک سو، ماشین

عمیقی بر افزایش تحرک هر فرد دارند؛ در حالیکه از سوی دیگر ممکن است کیفیت زندگی را در شهرها 

ند. به طور مشابه کامپیوترها و کاهش دهند و به افزایش تقاضای منابع و آلودگی بیشتر هوای شهر منجر شو
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اند. با  های مورد استفاده برای برقراری ارتباط را تغییر داده های همراه، سرعت، ابزار اجتماعی و رسانه تلفن

وجود اینکه ارتقای برقراری ارتباط یک عنصر مثبت در نظر گرفته شده است اما به خوبی مشخص است که 

 52دهد و اثرات وسیعی بر سالمتی افراد دارد )ایستد و هجلم، ش میسطح استرس را در میان افراد افزای

شود )برای مثال صحبت کردن با تلفن همراه در جمع( و یک خطر  ( همچنین باعث ناراحتی می2223

 (.2221، 53امنیتی دیگر نیز به همراه دارد ) برای مثال پیامک دادن در هنگام رانندگی، اسریواستاوا

( توصیه میکند که طراحان باید مسئولیت پذیری اخالقی زیادی برای نتایج 2226) 52در این زمینه جلسما

این مسئولیت را  DfBCعملیات خود داشته باشند که منتج از تعامالت انسانی با محصوالت است. تخصص 

هایی بوجود آمده و در آنها تالش شده است که  ها طراحی شناسد و بر اساس این زمینه به رسمیت می

 Ecoredesignیک طرح ابتکاری  51رات مثبتی ایجاد شوند. برای مثال کتری برقی کامبروک اکسیستغیی

بود که در طراحی و تولید شد و از شاخص عایق و دما برای استفاده از روش جوشاندن دوگانه آب استفاده 

باره روشن شود و کرد. در این روش نشانگرهای حرارت به کاربر نشان میدهد که کتری گرم است و نباید دو

توان مصرف انرژی را کاهش داد. به طور مشابه پلتفرم جدید و متفاوت  با یک تغییر رفتار کوچک می

توان مثالی از طراحی برای تغییر رفتار دانست که به این  را می IDEOدوچرخه طراحی شده توسط شرکت 

حده دیگر دوچرخه سواری نمیکنند. با ای از جمعیت بزرگساالن ایاالت مت پردازد که بخش عمده واقعیت می

های  وجود اینکه این جمعیت خاطرات دوست داشتنی از دوچرخه سواری دارند، به دلیل پیچیدگی دوچرخه

های جدید، دوچرخه سواری را به اصول اولیه برگردانده  اند. طراحی مدرن دوچرخه سواری را کنار گذاشته

د تا بخش زیادی از جمعیت را تشویق کند دوباره دوچرخه است و بر سادگی دوچرخه سواری تأکید میکن

های تغییرات رفتاری در دو مثال فوق نشده  ی صریحی به مدل (. هیچ اشاره2228، 56سواری کنند )موگریج

های پیچیدگی،  به وضوح موانع دوچرخه سواری را در زمینه IDEOاست با این حال فرآیندهای طراحی 

به آنها پرداخته شده است تا تغییرات رفتاری را ب مجددها د که با طراحیکنن ایمنی و فروش معرفی می

 تسهیل کنند.

های طراحی بیشتر بر بینش تغییر رفتاری از دیدگاه  این یک الگوی معمول و رایج است. در حالیکه پژوهش

، 2223مثال فوگ، ها تمرکز کرده است تا به صراحت تغییر رفتار را بیان کند )برای  روانشناسی و سایر رشته

ای برای تغییر رفتار به  های حرفه ای از طراحی ( و بخش عمده2252، 58، هریسون و استانسون57الکتون

های خود را مفهوم  شود تا طراحی ها استفاده می کنند که چه اصولی توسط سازمان وضوح مشخص نمی
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ت اندکی اثر طراحی را بر رفتار سازی کنند ) برای مثال تئوری، ابزار اگر وجود داشته باشد(. مطالعا

هایی است  یکی از معدود نمونه« نظریه سرگرمی»( جدای از مجموعه 2229اند. ولکواگن ) گیری کرده اندازه

ی جهان  ترین سطل زباله های ارائه شده عبارتند از عمیق دهد. مثال که نتایج طراحی تغییر رفتار را نشان می

رم زباله در هر روز جمع آوری شود و یا یک پله پیاپی پیانو که باعث کیلوگ 25کند بیش از  که تشویق می

% از مردم تشویق شوند تا از پله به جای پله برقی استفاده کنند. این کمبود مطالعات موردی 66شود  می

کند و یک  سازی را با کمیت باال بیان می است که رویکردی برای اصول وجود دارد و نتایج پیاده نشان داده

ها و ابزارهایی به کار  دهد. این پژوهش ارائه شده برای درک بهتر نظریه صل کلیدی برای این مقاله ارائه میا

ها چگونه  دهد که این نظریه در حال ظهور هستند و اطمینانی بدست می DfBCرفته است که در زمینه ی 

 و تغییراتی را ایجاد کنند.شوند تا نوآوری پایدار  ها و بخش خصوصی و دولتی اجرا می توسط سازمان

این مقاله در ابتدا به صورت خالصه به مباحث نظری میپردازد که چگونه طراحی و تغییر رفتار به هم ارتباط 

چه هستند. در طی پژوهش یک نظرسنجی وسیع آنالین انجام  DfBCکنند و رویکردهای فعلی در  پیدا می

در میان استفاده گران محصوالت بررسی کند. عالوه بر این  های فعلی را گردید تا میزان درک، نیاز و فرصت

سازی طراحی ها، با دو گروه استفاده گران از بخش  برای کشف و تدوین راهکارهای موثر همکاری و پیاده

دانشگاهی و غیردانشگاهی داشتند به صورت مستقیم ارتباط برقرار گردید. بر اساس نتایج هر دو بررسی 

سازی مستمر از  ای و پیاده مورد نظرسنجی مستقیم، در مقاله در مورد درک حرفه های آنالین و گروه

های فعلی در ارتباط هستند. همراستای با  ها و مدل ها در جهت تغییر رفتار بحث میشود که با نظریه طراحی

نطرسنجی  هایی را مورد بررسی قرار میدهد که توسط شرکت کنندگان گروه رویکرد انتخابی، این مقاله مثال

کنند. در نهایت رویکردهای تغییر  سازی ایده اصلی پژوهش تمرکز می مستقیم بیان شدند و بر انطباق و پیاده

شوند. با توجه مباحث صورت گرفته مجموعه ای از  رفتار به عنوان مبانی زیر بنایی در نظر گرفته می

ای ارائه می گردند که  های حرفه زی در محیطسا اند و پیشنهاداتی برای پیاده گیری آمده ها در نتیجه توصیه

 های آینده مفید میباشند. برای پژوهش

 نوآوری در طراحی به عنوان محرکی برای تغییر پایدار

های اقتصادی، اجتماعی، سالمت و محیطی زیادی روبرو شده اند که  بسیاری از کشوریهاردر جهان با چالش

ها برای  تغییرات آب و هوا، پیری، چاقی، امنیت اجتماعی. دولت به اقدامات قابل توجهی نیاز دارد، مانند

( و 2228)کراون،  2212ای تا سال  گاز گلخانه انتشار% کاهش در 82تغییرات اهدافی را بیان کردند مانند 

(. به منظور Change4Life ،2252%( افراد بالغ )وب سایت 6513یا کاهش نرخ چاقی )درحال حاضر 

تعیین شده به اقداماتی به صورت نوآوری پایدار نیاز است تا میزان تغییرات ارتقا داده  دستیابی به اهداف

ها، خدمات و محصوالتی  ی سیاست ی پیشرونده ( با نوآوری پایدار به توسعه2252ی چیک ) شود. به گفته

 دهند. های اجتماعی و سالمت، اکولوژی و اقتصادی امروز پاسخ توانند به چالش اشاره داریم که می
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های مختلف  شود، نیاز فوری به طیف وسیعی از بخش زمانی که نوآوری پایدار به یک اولویت اصلی تبدیل می

ها پاسخ دهند )برای مثال  جامعه وجود دارد مانند ارائه دهندگان خدمات و کسب و کار تا به این چالش

وری عناصر سازگاری نیستند (. با این حال پایداری و نوآ2223، مگ الوری، 5999، 59کوک و ویلیز

ی نوآوری پایدار  های بسیاری در حوزه (. در حالیکه پیشرفت2229، 25، پارهالد و رانگاسوامی22)نیدمولو

های مربوط به پایداری را از بین ببرد  دهد تا نگرانی صورت گرفته است، اما این امر با سرعت کافی رخ نمی

 (.2253، 22)کراکر و لهمان

رسد این  های غالب هستند. به نظر می د اقتصادی و مدیریت ریسک همچنان پارادایمرسد رش به نظر می

دهند که مبتنی بر نوآوری هستند و از این میان  های بسیاری رخ می ها و محرک رویکردها با وجود محدودیت

 توان به رشد اقتصادی، مدیریت ریسک، فرآیندهای مرحله بندی و مالحظات دیگری اشاره کرد که می

(. چنین 2228، 22، جراد و برانز و رید5992، 23شوند )کوپر معموالً در یک کسب و کار انباشته می

هایی مشکل خود نوآوری نیستند که بتوان آنها را کاربرد یک ایده، شیوه و یا هدف جدید دانست  ناسازگاری

پایداری اجتماعی و رسد که این مسئله ریشه در درک  (. در عوض به نظر می2252)نیدر و همکاران، 

ها هستند و برخی از  شود. چنین باورهایی مبتنی بر پژوهش اکولوژی دارد که در نهایت به نوآوری منجر می

های کسب و کار استفاده کرد )  توان برای افزایش قابلیت اند که پایدرای را می های مهم نشان داده گزارش

 (.2229، استرن، 2229برای مثال، نیدملو و همکاران، 

به منظور بیان این تمایز و اینکه نوآوری و پایداری مکمل هم هستند، به اقدامات دیگری نیاز است. به دلیل 

های زندگی و قابلیت و مسئولیت آن برای تسهیل روند تغییر  حضور همه جانبه ی طراحی در تمام زمینه

وآوری و پیوند این دو عنصر داشته ( طراحی باید نقش مهمی در ارتقای تغییرات پایدار و ن2226)جلسما، 

 باشد.

که این رابطه باید برای ) 21،2222ی درونی با هم دارند )بروس و باسانت بنابراین نوآوری و طراحی یک رابطه

ی تولیدکنندگان و طرحان محصوالت و کاربران  تسهیل تغییرات پایدار، فعال شود. مسئولیت تغییربر عهده

ها  ان ضروری است که طرح تولیدی آنها با آگاهی از فرآیندها و مسئولیتآنان است. برای تولید کنندگ

کنند. در میان کاربران برای  ها را برای چه کسی تولید می صورت گیرد و همچنین مشخص شود این طرح

م ی مرد نوآوری پایداری که با نیازهای کاربران مطابقت داشته باشد، باید باعث ایجاد تغییری در رفتار روزمره

توان به این هدف دست یافت مانند  های متعدد می (. با استفاده از مکانیزیم2253شود ) کراکر و لهمان، 

                                                           
19 Cooke & Willis 
20 Nidumolu 
21 Prahalad, & Rangaswami 
22 Crocker & Lehman 
23 Cooper 
24 Jerrard, Barnes, & Reid 
25 Bruce & Bessant 



 زیست محیط رویکرد با ایران تجسمی هنرهای نظری مبانی المللی بین همایشاولین                                  572

ها در  (. همچنین نوآوری2255، ترامپ و همکاران، 2252انگیزه، آموزش، تجویز) الکتون و همکاران، 

جاد رفتار و نوآوری پایدار از ی پژوهش، اینترنت و نشریات در حال افزایش است که همگی به دنبال ای زمینه

 ها هستند.  طریق طرح

 مرور اجمالی بر رویکرد طراحی برای تغییر رفتار

های  های اصلی این رویکرد شامل پایداری، سالمت و رفاه، ایمنی و پیشگیری از جرم و همچنین زمینه حوزه

و رفتارهای نتیجه اثر بگذارند،  توانند بر تعامالت انسان شوند. برای درک بهتر عناصری که می اجتماعی می

اند )نیدر و همکاران،  ها و دستورات خاص در مورد تغییر رفتاری بوجود آمده ها با نظریه بسیاری از طرح

ای است که ابتدا به مرور نظریات  به گونه DfBC(. بررسی انجام شده در این مقاله بر روی رویکرد 2252

ا از این طریق مفاهیم الزم برای نظرسنجی ها فراهم گردد.. به منظور موجود در مورد این رویکرد میپردازد ت

بررسی موثر رویکردهای موجود، بسیار مهم است که دیدگاهی خاص را انتخاب کنیم که رویکردها را تحت 

 گیریم. بررسی دقیق قرار دهیم. برای این بررسی، دو دیدگاه تکمیلی در نظر می

نامیده میشود و « پیوستگی سازمانی»یا « تقسیم سازمانی»که در اینجا است « دیدگاه افقی»دیدگاه اول 

های  دهد. این دیدگاه ها را مورد بحث و بررسی قرار می ی رویکردهای در دسترس این استراتژی دامنه

ی در طیف آگاهی شناختی با هم ترکیب  ی گسترده سازمانی، رویکردهای مختلف را با توجه به دو دسته

ای تقسیم کرد که  ی اول به گونه کند که رویکردها را در وهله (. کالرک پیشنهاد می2252رک، کنند )کال می

های  های اجتماعی بپردازد. عالوه بر این نظریه ی دیگر به زمینه یک دسته برای شناخت فردی بوده و دسته

وستگی بین مفاهیم دارند و پی« ی مشترک زمینه»توان به کار گرفت که  مختلف را برای روند تقسیم می

 کنند.  ایجاد می

با این حال این تقسیم صورت گرفته برای متمایز کردن رویکردهایی مفید است که به دنبال تغییر رفتار 

فردی هستند )به معنای شناخت/نگرش( در حالیکه سایر رویکردها بدنبال تغییر رفتار هستند ) به معنای 

دهند مانند سیاست و یا محیط زیست  پارامترهای خارجی انجام میعمل( و این تغییر رفتار را عمدتاً با 

 ساخت.

کند. در این رابطه، سه سطح گسترده  است که سطح مفهومی رویکرد را متمایز می« عمودی»دیدگاه دوم 

های پایه(  های سطح میانی، نظریه اند: دانش سطح نظری )برای مثال مفاهیم، نظریه معموالً شناخته شده

های طراحی، راهنمایی و ابزار( و دانش عملی )برای مثال مصنوعات،  میانی )برای مثال روش دانش سطح

(. دیدگاه دانش برای تمایز قائل شدن بین سطوح مختلف 2253، الگرن، 5999ی مستقیم( )فاکت،  تجربه

ر حالیکه شود د شود و برای این منظور سطح دانش و کاربرد آن در نظر گرفته می رویکردها استفاده می

 تمرکز اصلی در این بخش مبتنی بر دانش سطح میانی و نظری است.

ها و ابزارهای مختلف  است و برای این منظور نظریه در اولین نمونه ارائه شده DfBCای از رویکردهای  خالصه

اند تا  (. جدول بررسی کلی و ادبیات موضوعی تولید شده5اند )جدول  با توجه به تقسیم سازمانی ارائه شده
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ی اصلی طراحی و تخصصی پایداری  های مستقل را با رویکردهای موجود ترکیب کنند و از پنج حوزه دیدگاه

نزدیک شوند. این نمای کلی از بحث قبلی جامع  DfBCمحیطی، ایمنی، سالمت، رفاه و طراحی اجتماعی به 

ر و همکاران ارائه شده است در مورد چارچوب سازمانی، رویکردهای نظری و طبقه بندی آنها توسط نید

اند که دو دیدگاه  های انتخابی در یک نمودار پراکنده آمده ی روش (. نمای فوق به دنبال ارائه2252، 2252)

کند )دیدگاه سازمانی، دیدگاه دانش( و از وابستگی فردی به عنوان دیدگاه سوم استفاده  را با هم ترکیب می

 کند. می

( مشاهدات زیادی تولید کرده اند. این 5رح تقسیم سازمانی خود )جدول گروه رویکردهای مختلف با ط

( و نمودارهای پراکنده را 5اند )شکل  اند که در نمودارهای پراکنده ارائه شده تر شده مشاهدات زمانی واضح

 های مختلف آنها را گروه توان روشی منسجم برای درک رویکردهای مختلف دانست که با توجه به دیدگاه می

 کند.: بندی می

فعلی و ابزارهای آن به خود فرد  DfBCهای  دهد که اکثریت نظریه ی اول بررسی کلی نشان می در وهله

کنند  ی سازمانی تالش می ی میانی برای برقراری ارتباط و یکی کردن دو حوزه پردازند. رویکردهای زمینه می

اند که نشان  ا و ابزارهایی مورد بررسی قرار گرفتهه اند. در مقابل، نظریه تر شده های اخیر قوی که در سال

دهد که  دهند. دوماً این بررسی جامع نشان می ها چگونه بوده و محیط را چگونه تغییر می دهند طراحی می

ها مربوط به  در سطح فردی، تعداد زیادی از رویکردها به پایداری محیطی اختصاص دارند و چند مورد آن

های اجتماعی یا امنیت ارتباط دارند. همچنین تعدادی از  کمی از آنها به زمینهسالمت هستند و تعداد 

ی  بوده و به طور خاص به هیچ یک از موضوعات اختصاص ندارند اما در عوض به جنبه« عمومی»ها  روش

ین های مختلف استفاده شوند. عالوه بر ا عاطفی تعامل محصول با انسان اشاره دارند که ممکن است در زمینه

اند مانند طراحی کاربر محور، طراحی تجربه و یا  های طراحی موجود بوجود آمده رویکردهای مختلف از روش

های گوناگون مربوط به سطوح دانش  سوماً این نمودار، نظریه را از سایر ابزارها و دستورالعمل سنتز عملی.

ها و  دهند و همچنین دستورالعمل هایی که درک کلی را بدست می کند مانند نظریه مختلف متمایز می

نش سطح باالتر( کمتری ) دا DfBCهای  دهند. نظریه ها را به طور مستقیم ارتقا می ابزارهایی که برنامه

ها و ابزارها بیشتر  ها و ابزارها وجود دارند )دانش سطح میانی( زیرا دستورالعمل نسبت به دستورالعمل

ی  ای بوده و نشاندهنده تفاوت موجود حاشیه+کاربردی هستند و باید خاص و متنوع باشند. با این حال 

 ی در حال ظهور است. زمینه

به بعد ایجاد  2222یکردهای شناسایی شده نسبتاً جدید هستند و از سال توان گفت تمامی رو در نهایت می

اند و اکثریت آنها به رویکردهای منحصر به فرد )کاربر(  بوجود آمده 2228اند اما بیشتر آنها بعد از سال  شده

های  ورد پژوهشی کلی در م اند. این مرور کلی، زمینه تر که اخیراً بوجود آمده اند تا رویکردهای جامع پرداخته

 است.   کند که در ادامه آمده ارائه می DfBCتجربی 
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 رفتار رییتغ یبرا یطراح یکردهایرو: 5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های طرحی برای تغییر رفتار مدل سازمان

( مربوط به این است که عملکرد رفتار هدف و یا پاسخ 2223های قابل اطمینان )فاگ،  فناوری- فردی-شناختی

های اخیر تحت تأثیر قرار  های محاسباتی و یا طراحی استفاده از فناوری اجتماعی چگونه با

 (.2252کند )هرمسن و همکاران،  گیرد و یا تغییر می می

هایی  ( از مکانیزیم2229؛ لیلی 2228) برای مثال بهاراما،لیلی، تانگ،  Loughboroughمدل -

 کنند. رهای پایدار فردی استفاده میها و یا امکاناتی برای ارتقای رفتا چون بازخورد، محدودیت

در طراحی معیار رفتار سالم به مراحل مختلف تصمیم گیری پرداخته شده است که به طور -

 (2252، 5مستمر رفتار سالمت انسانی را از طریق مداخالت داخلی تغییر دهد )لودن و هکرت

دانیم و در این  مول میهای محصوالت اخالقی، محصوالت را یه محرک برای اقدامات مع در مدل-

کنیم  های شناختی( و سناریوهای موجود را به فرآیند طراحی وارد می ها منطق کاربر ) مدل مدل

 (.2226تا فرآیندی طراحی کنیم که تعامل مطلوب با محصوالت را ایجاد و هدایت کند )جلسما، 

زی برای طراحان وب های ذهنی اندرسون یک مرجع مبتنی بر کارت و ابزار طوفان مغ یادداشت-

دیدگاه مختلف از علم روانشناسی ارائه شده است که در  12های او بیش از  است. در یادداشت

مورد تحریک تغییر رفتار از طریق تعامالت مثبت و لذت بخش با محیط و اشیا است )اندرسون، 

2255.) 

بخش صنعت را تشویق ای است که  های مبتنی بر محتوا برای رفتارهای پایدار به گونه طراحی-

تری منجر شوند  ی محیطی می کنند تا محصوالتی را طراحی کنند که به رفتارهای کاربر دوستانه

 (.2228، 5)وور، وان کویجک، بوکز

یا  Loss Aversionهای رفتاری مانند  مغز، ابزارهای طراحی و رفتاری یک مجموعه گرایش-

ها می توان به آنها دست  ا توجه به طراحیدهند که ب خطای پیش بینی احتمالی را نشان می

 (2252، 5یافت )پفار و جئورجی

ای داشته باشد و  کنند تا عمل و یا انتخاب مسئوالنه های ذهنی که کاربر را تشویق می طراحی- ی میانی زمینه

های موجود در یک وضعیت افزایش دهد  برای این منظور باید آگاهی انتقادی خود را از گزینه

 (.2252، 2253، 2227، )نیدر

کنند تا رفتار مطلوب  ی اجتماعی تجربیات کاربر مورد نظر را استفاده می های مسئوالنه طراحی-

 (2255و همکاران،  5را تشویق کنند )ترامپ

کند تا به انگیزه بخشی و  را با هم ترکیب می  طراحی با ابزارهای مناسب، چندین ابزار و روش-

( و بر این منظور 2252رفتار مطلوب منجر شوند )الکتون و همکاران، تشویق عملکرد مناسب و 

گیرد )الکتون، هریسون، کین، سانتون و جنیز،  هر دو عنصر شناخت و زمینه را در نظر می

2253.) 

ها و حذف  ها، هنجارها و انگیزه های طراحی به رویه بازاریابی اجتماعی مبتنی بر جامعه با مدل-

 (.2252تا روند تغییرات را تسهیل کند )کلون،  کند موانع تمرکز می

اند مانند سیستم  ابزار تأثیر محصول برای ارزیابی اثر محصوالت فنی بر رفتار کاربر طراحی شده- زمینه

 (2252، 5)دورستیجن RFIDپرداخت الکترونیکی برای حمل و نقل عمومی هلند به نام 

اند و برای این منظور به  از جرائم بوجود آمدههای معماری علیه جرائم با هدف پیشگیری  طرح-

، 5کنند )کراون کنند و رفتارهای انسانی را در آن لحاظ می محیط و مدیریت آن بازنگری می

2222) 
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 هشوروش پژ

در مسیراین پژوهش ابتدا با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مبانی روانشناسانه و جامعه شناسانه بحث 

نظرسنجی از طریق پرسشنامه و مصاحبه با فعاالن حیطه طراحی در بخشهای استخراج گشته و سپس به 

خصوصی و دولتی پرداخته شد. سپس گروه های مرتبط در بخشهای خصوصی و دولتی بر اساس اطالعاتشان 

از تاثیرات طراحی در تغییر رفتارهای زیست محیطی مورد پرسش و بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصله 

که بین دانش و درک موجود از قابلیتهای کاربرد طراحی در تغییر رفتار با واقعیتهای موجود در نشان دادند 

حیطه ی تخصصی فاصله ی زیادی وجود دارد. از مهمترین دالیل موثر در این مشکل میتوان از فقدان 

. در نهایت آگاهی و زبان مشترک، روشهای ارزیابی و همچنین عدم همکاریهای بینا رشته ای را نام برد

پیشنهاداتی ارائه شده اند تا درک بیشتر و کاربردی جلمع تر از طراحی در تغییر رفتار استفاده گران فراهم 

 گردند.

 

 

 

 

 تئوری

 طراحی مراقبتی

 CBSMطراحی و 

 جامعه محور طراحی

 طراحی احساسگرا محصول طراحی

 طراحی اخالقگرا

 زمینه شناخت

 وضعیت انتقالی

طراحی برای 

 رفتار سالم

فناوری متقاعد 

 کننده

 شبکه رفتارها

 فضای ذهنی

 ذهنیتذکرات 

 اثر ابزاری محصوالت

طراحی کاربرمحور برای 

 اخالق زیست محیطی

اخالق ذهنی و 

 طراحی

ضد ارزشها در 

 طراحی

طراحی با نیات 

 خاص

ابعاد تغییرات 

طراحی برای  رفتاری

 مفاهیم اخالقی

 ساختار گزینه ها

 طراحی ضد جرم

 ابزارها و راهنماها

 پایداری امنیت/جرم اجتماعی سالمتی عمومی

 های تقسیم سازمانی، سطح دانش و رویکرد موضوعیها و مدل: مرور کلی بر نظریه5شکل 
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 نظرات طراحان -نظرسنجی آنالین 

 نظرسنجی آنالین به گونه ای است که: 

 دهد و  درک خوبی ار روابط بین نوآوری و تغییر رفتار به دست می -5

توسط  DfBCها و رویکردهای  دهد که کدامیک از نظریه در این رابطه ارائه می بررسی هایی  -2

 شوند و متخصصین غیرآکادمیک استفاده می

های مختلف را پیاده  توان دسترسی داشته و ابزارها و نظریه مشخص شود به کدامیک از موانع می -3

ها و  های جاری را جمع آوری کرد تا متخصصین غیرآکادمیک بتوانند از نظریه سازی کرد و مثال

 استفاده کنند. DfBCابزارهای 

اند. این  پاسخگو جمع آوری شدههای  همچنین اطالعات اضافی در مورد ماهیت و دموگرافی سازمان

های چندگزینه ای در چهار بخش تشکیل شده بود و با یک سوال نهایی به  سوال با پاسخ 22نظرسنجی از 

های متمرکز مشارکت داشته  این صورت خاتمه یافت که آیا پاسخ دهندگان دوست دارند دریکی از گروه

 .دهد هار بخش نشان میهای نمونه را برای هر یک از چ سوال 2باشند. جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام شد. در این زمان  96در بهار و تابستان  surveymonkey® onlineنظرسنجی آنالین از طریق سایت 

 52تا  5پاسخ دهنده تکمیل شد و تقریباً یک سوم آنها کسب و کارهای کوچک ) 535نظرسنجی توسط 

های بزرگ  کارمند( و شرکت 522تا  12و 29تا  55متوسط )و های کوچک  کارمند( و همچنین شرکت

های هدف را نیز ارائه کرد که برای مقایسه  ی گروه رهکارمند( بودند. این نظرسنجی گست 522)بیش از 

توان آنها را با هم مقایسه کرد.  شود که هم از نظر اندازه و هم از نظر ماهیت سازمان می استفاده می

 هایی از سواالت پرسیده شده در نظرسنجی آنالین در هر بخش : نمونه2جدول 

 

 های نمونه سوال بخش

 ی سازمان شما چیست؟ محصول یا خدمات اولیه در مورد سازمان و خودتان -5

 های رایج در سازمان شما چیست؟ انواع نوآوری نوآوری -2

 کند؟ نوآوری را تسهیل میسازمان شما چگونه روند 

های آن  و ابزارها و شیوه DfBCآیا سازمان شما از دستورات  تسهیل تغییر رفتار -3

 کند؟ استفاده می

در زمان طراحی تغییر رفتار، چه کسی در سازمان شماتالش 

 کند که بیشتر تأثیرگذار باشد؟ می

برای طرح تغییر رفتاری خود را توانید اطالعات مربوط  چگونه می دسترسی و موانع دانش -2

 تولید کرده و یا به آن دسترسی یابید؟
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هایی که بیشترین تأثیر را داشتند  ها را ارائه کردند. بخش های پاسخ دهنده، طیف وسیعی از بخش سازمان

های ویژه، دیجیتال و بخش خالقیت، محصوالت مصرفی، مشاوره و  خش بهداشت و مراقبتعبارت بودند از: ب

%( 32%( و پس از آن بر محصوالت خالقانه و دیجیتالی )13ها بر خدمات ) ی سازمان آموزش. محصوالت اولیه

سنجی های پاسخ دهنده به نظر % از سازمان82%( تمرکز کردند. از نظر موقعیت 27و محصوالت دو بعدی )

 % از آنها در سایر مناطق کشور واقع شده بودند.56در تهران واقع شده بودند و ً 

 26های کانونی گروه

های کانونی این است که مشخص کنند کدامیک از مسائل مطرح شده در بخشهای حرفه  هدف اصلی گروه

 DfBCهای  ای و تخصصی طراحی محصول و خدمات مربوط به درک، دریافت و انطباق و اجرای استراتژی

یبی از روش های کانونی ترک توان برای تحریک نوآوری از آنها بهره گرفت. برای گروه هستند و چگونه می

( انتخاب و توسعه داده شده است که جنبه های روش کارگاه 2222) Caseyو  Kruegerگروه کانونی 

(. هدف از این بررسی این بود که 2252طراحی مشارکتی را نیز دربر بگیرد )ساندرز، برادنت و بیندر، 

د تا نظرات خود رابه طراحان های طراحی مختلف ارائه شوند و به شرکت کنندگان این امکان داده شو شیوه

ارائه نموده و این نظرات را به سمت فضای حل مشکل هدایت کنند، به جای آنکه تنها به دنبال انتخاب 

های کانونی همچنین بگونه ای سازماندهی شدند تا  گزینه ها باشند )نقش سنتی یک گروه کانونی(. گروه

های طراحی برای تغییر رفتار بدست  فاده از شیوهبینش عمیقتری در مورد درک مشارکت کنندگان و است

ی نظرسنجی آنالین برای ایجاد یک چهارچوب نیمه ساختار یافته استفاده شد تا بحث را  آورند. نتایج اولیه

 هدایت کرد و در طی جلسات ارتقا دهد.

 5در دانشگاه  (FG1) 5نفر در گروه کانونی 52شرکت کننده برگزار شدند:  56دو گروه کانونی با مجموع 

)علم و صنعت ایران( شرکت  2در دانشگاه  (FG2)نفر در گروه کانونی دوم  6)الزهرا( شرکت کردند و 

 کردند.

های کانونی در سه بخش تعاملی با زیروظایف خاص برگزار شدند تا مشارکت کنندگان را قادر سازند بر  گروه

: معرفی شرکت کنندگان به 5ها عبارت بودند از  خشبحث غلبه کنند و تجربیات خود را افزایش دهند. این ب

ها و موانع موجود در  ها و چالش ایجاد درک مشترک از طراحی برای تغییر رفتار، مزیت-2یکدیگر و 

 های پیش رو.  کشف روش-3سازی آن ) از جمله تمرین طراحی سریع( و  پیاده

از گروه کانونی و روند کاری آنها توسط اعضای های کانونی تقریباً جلسات سه ساعته داشتند. سه بخش  گروه

های کانونی تشویق شدند تا بحث باز و جاری داخل گروه و بین  مختلف تیم پروژه تسهیل شدند. گروه

شرکت کنندگان و محققان داشته باشند. هر دو گروه کانونی و عملکرد آنها ثبت شده و به طور صریح و 

                                                           
26 Focus Groups
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ها نیز توسط اعضای پروژه انجام شد و در روند تحلیل گنجانده شد دقیق رونویسی شد. یادداشت های بحث 

به  NVIVO 10آنها کمک کند. نتایج با استفاده از نرم افزار   ها و مفهومی سازی تا به بیان دقیق رونوشت

صورت موضوعی تحلیل شدند و یک ترکیبی از رویکردهای کدنویسی استنتاجی و القایی پیشنهاد شد تا 

 (.5998، 27های اصلی داخل داده را استخراج کنند )استرائوس و کوربین و دسته بندی عناصر کلیدی

 نتایج و بحث

 ی اصلی برای آنها مشخص شده است: نتایج نظرسنجی آنالین و گروه کانونی تجزیه و تحلیل و چهار حوزه

 آگاهی و درک از طراحی برای تغییر رفتار -

 ادهمورد استف DfBCابزارها و راهنماهای  -

 ی آن با نوآوری چیست؟ شود و رابطه استفاده می DfbCکدام  -

 سازی طرح برای تغییر رفتار مزایا و موانع پیاده -

های  در هر بخش، نتایج نظرسنجی مدون گردید. و در نهایت یک بحث به صورت خالصه در مورد روش

 گیری از این بخش منجر شد. به نتیجه DfBCممکن برای 

 طراحی برای تغییر رفتار آگاهی و درک از

% از 93در میان پاسخ دهندگان وجود دارد و  DfBCنظرسنجی آنالین نشان داد که آگاهی عمومی کافی از 

 DfBCرا ببینید(. اینکه تا چه میزان  2پاسخ دهندگان آگاهی داشتند )بسیار آگاه، آگاه، کمی آگاه، شکل 

های  ( پیش بینی شده است و زمانی که شیوه%86باعث پیشبرد نوآوری شده است به میزان کمی )

% از پاسخ دهندگان گزارش کردند که کار آنها 17یابد: تنها  گیرند کاهش می سازی مورد سوال قرار می پیاده

ها مشخص  های خاص طراحی برای تغییر رفتار بوده است. نکته ای که از این نمونه مبتنی بر اصول یا شیوه

اند. این تغییرات توسط  داشته DfBCهای متنوعی از  نندگان نظرسنجی درکشود این است که شرکت ک می

ها نشان داد که تفسیرهای مختلفی از تغییر رفتار وجود  گروه های کانونی مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ

 دارد.

متفاوت است و برخی « تغییر رفتار»و « طراحی»بین دو پارامتر  DfBCاین تصور وجود داشت که مفهوم 

ی در پس زمینه ی  های فیزیولوژیکی و روانشناسانه احساس کردند که به عنوان طراح نیاز است محرک

توان آنها را در طراحیهای خود لحاظ و برای موارد مورد نیاز افراد  رفتارها را درک کنند و بعد از آن می

 کنند: های تغییر رفتار تمرکز می ها و عامل در حالیکه سایرین بیشتر در مورد طراحی (FG1)طراحی کرد 
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زنم که تعریف من از  برای من تغییر رفتار از طریق طراحی امکان پذیر است. من حدس می -

طراحی بسیار گسترده است و ممکن است طرحی برای سرویس، طراحی محصول، طراحی 

 .(FG1)از روش طراحی باشد گرافیکی یا تنها استفاده 

های تغییر رفتار وجود ندارد. اما برخی به تغییر رفتار یک نیاز سطح باالی فردی را  هیچ تغییری در طراحی

کند و به  دانند که از اصول طراحی استفاده می در حالیکه سایرین آن را یک شیوه می (FG2)کنند ارائه می

 اند: ت کنندگان از تغییرات رفتاری به طور کامل فاصله گرفتهدنبال تغییر رفتار است. با این حال شرک

ی رفتار بیرون بیایم و برای تغییر بیشتر مایل هستم از  از دیدگاه رفتاری مایل هستم از حوزه -

 .(FG1)ی کامالً توصیفی و فردی است  طراحی خاصی استفاده کنم. رفتار برای من یک واژه

به عنوان ابزاری  DfBCاخالقی برای طراحی و تغییر رفتار از درک  ها در درک نقش ترین موقعیت افراطی

دهد و آن را یک عمل اخالقی به  ارتقا می DfBCبدست آمده است که موفقیت کسب و کار را به سمت 

ی انتخاب آزاد در برابر  ی داوری اخالقی نیز بحث برانگیز است. برای مثال جنبه آورد. جنبه حساب می

گیرد در اینجا ظاهر شده است و  ای که به طور منظم در مورد تغییر رفتاری مورد بحث قرار می نسخه

ال قرار داده است و مشخص میکند که چه چیزی مطلوب است و پیامدهای اخالقی و تجاری را مورد سو

 برای چه کسی:

کنید در کجا هستید و به  ترین کلمه... تغییر است و با آن شما درک می کنم کلیدی من فکر می -

کجا خواهید رفت بنابر این قبل از اینکه بتوانید طراحی هر محصول یا خدمات جدیدی را آغاز 

 .(FG2)هدف شما برای این کار چیست  کنید باید درک کنید که

کند که به سختی  ماهیت چالش برانگیز ان را مشخص می DfBCبه طور خالصه بحث در مورد درک 

توان  های آن اشاره کرد به خصوص ارتباط بین تغییرات موثر و طراحی. به سختی می توان به پیچیدگی می

 ست تغییر کند یا خیر.تعیین کرد که آیا رفتار یک طراح و یا شرکت ممکن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پاسخ دهندگان(: آگاهی )چپ( و استفاده )راست( طراحی برای تغییر رفتار )همه2شکل 
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 شود ها و ابزارهای تغییر رفتار استفاده می چگونه از طراحی برای نظریه

های منحصر به فرد جدید و یا در حال  پاسخ دهندگان نظریهدر نظرسنجی ها مشخص نگردید که چگونه 

های مختلفی که از طریق آنها  کنند. با این حال گروه کانونی نشان داد که روش ی خود را معرفی می استفاده

اند شامل مطالعات دانشگاه، کار با محققان طراحی و یا شرکت  ای های طراحی از آنها آگاهی پیدا کرده حرفه

 شوند. های پژوهش طراحی می اهدر کارگ

های متعدد بود، مانند  های برای تغییر رفتار که توسط شرکت کنندگان ارائه شدند شامل نمونه طراحی

های خود را مسواک  مسواک تعاملی برای کودکان برای اینکه به آنها کمک کنیم تا یاد بگیرند چطور دندان»

 .(FG2)« بزنند و به صورت سرگرم کننده مسواک بزنند

ی  دهند به جای تغییر رفتار تنها کلمه همانطور که در بخش قبلی نشان داده شد برخی از افراد ترجیح می

تر بودند و  های مورد استفاده در طراحی برای تغییر کلی ها و دستورالعمل را در نظر بگیرند. روش« تغییر»

طراحی کاربر محور و فرآیندهای دابل فرآیندهای طراحی تکراری و رویکردهایی مانند همکاری مشترک، 

 های قوم نگاری را لحاظ کردند دایاموندز و پژوهش

شود هنوز کامالً مشخص نیست و ممکن است علت  اینکه چرا برای تغییرات رفتاری از طراحی استفاده می

ه ی جوان است و وابستگی بیشتری به رویکردهای ایجاد شد آن باشد که پژوهش طراحی هنوز یک حوزه

های علوم اجتماعی و درک  مانند علوم اجتماعی دارد. همچنین در میان درک تغییرات رفتاری از طریق مدل

های کانونی نشان  ها و گروه شود تفاوتی وجود دارد. بررسی اینکه چرا از طراحی برای کمک به آن استفاده می

ر در مورد تغییر اولویت دارد. یکی دیگر دادند که به روش دوم بیشتر نیاز است اما برخی نشان دادند که تفک

خورد ممکن است کمبود دانش در مورد  های اولیه در مورد نوآوری پیوند می هایی که به بحث از جنبه

ی طراحی باشد. این دو جنبه ممکن است توضیح  های خارج از حرفه طراحی باشد و یا شاید ناشی از طراحی

کنند برای مثال در سطح  ها دخالتی نمی صمیم گیری در شرکتدهند که چرا طراحان در سطوح باالتر ت

 مدیریتی.

 هایی برای تغییر رفتار دارای کاربرد بوده و رابطه آنها با نوآوری چیست؟ چه طراحی

این نظرسنجی ابتدا به صورت عمومی مقوله نوآوری را مورد پرسش قرار میدهد و سپس به روابط تغییر 

تایج نشان داد که نوآوری به خوبی درک شده و با توجه به خدمات، فرآیند و اندازد. ن رفتاری نگاهی می

نوآوری محصول به خوبی استفاده شده است و این نوآوری توسط طراحان ایجاد شده و توسط مهندسین و 

 های بازار منجر شده و معیارهای مختلف دیگری برای آن لحاظ شده است. محققان به پژوهش

کنند به  های تغییر رفتار استفاده می هایی که از طراحی برای نوآوری ای هدف سازمانه با توجه به زمینه

خواهند بر سالمت و رفاه اثرگذار باشند که پس از آن بر پایداری اجتماعی، پایداری محیطی و  شدت می
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را به وجود های کمتری  گذارند در حالیکه تحرک، امنیت و پیشگیری از جرم نگرانی پایداری اقتصادی اثر می

های تغییر رفتار بیشتر  دهد که نگرانی (. در مقایسه با دالیل نوآوری، این روند نشان می3اند )شکل  آورده

 های اخالقی را مورد توجه قرار داده است.  نگرانی

ها تعجب آور نبودند و نشان دادند که تغییرات بلند مدت  از نظر مخاطبان هدف و تغییرات رفتاری، پاسخ

%( 18%( و عموم )68%( بودند. تأثیرگذاری بر مشتریان )52بیشترین رتبه را داشتند و تغییر ناگهانی ) %(78)

 ها تأکید شدند. %( داشتند و بر عموم مردم بر وضعیت عمومی سازمان29اولویت بیشتری نسبت به کارکنان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کانونی انجام شدند و طیف وسیعی از کاربردها  از طریق نظرسنجی و گروه DfBCهای بسیاری از  نمونه

های سیاسی برای حقوق  را از جمله مسواک زدن برای کودکان تا طراحی برای سالمت ذهنی و تصمیم گیری

مثال  31مورد از  59شدند. مهم این است که دخالت آنها در این حوزه  بدهی مالی را شامل می بازنشستگی و

 های کوچک ارائه شدند. در نظرسنجی توسط شرکت

 سازی طراحی برای تغییر رفتار مزایا و موانع پیاده

فتار عبارتند کند که موانع دسترسی یا اعمال طراح برای تغییر ر از نظر مشارکتی این نظرسنجی مشخص می

%( و هر دو ارتباط نزدیکی دارند زیرا درک کمبود زمان را 35%( و شواهد موجود )29از: کمبود زمان )

 

 تغییر رفتار در های طراحی برای نوآورینگرانیهای : حوزه3شکل 
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ای از عدم اولویت دانست که به دلیل عدم شناخت مزایای طراحی برای تغییر رفتار هستند. در  توان نشانه می

های بزرگ را گزارش  قه و اعتقاد به شرکتهای کانونی و نظرسنجی کمبود آگاهی، عال واقع هر دوی گروه

 کردند و همچنین عدم تمایل مشتریان به ویژه برای سازمان های کوچک را بیان کردند.

 DfBCبه منظور بهبود تعامل، بخش مهم این پروژه )افزایش درک و آگاهی( مسئله این بود که به اطالعات 

سازی آن چه موانعی وجود دارند. نظرسنجی نشان  توان دسترسی داشت و برای دستیابی و پیاده چگونه می

%( ارائه کرد که با 61های آکادمی در دسترس عموم ) توان از طریق پژوهش را می DfBCداد که اطالعات 

های کسب و کار و  ه% شبک17اند و  های غیرآکادمیک در دسترس ارائه شده های عمومی و پژوهش پژوهش

 دهند  %( را به خود اختصاص می13های اجتماعی ) رسانه

 طراحی برای تغییرات رفتاری: روش نوآورانه

این بررسی به وضوح اهمیت طراحی را در نوآوری نشان می دهد. عالوه بر این نتایج نشان داد که 

اطالعات بیشتری داشتند و به آن ارزش  DfBCتر از  تر نسبت به سازمانهای بزرگ های کوچک سازمان

 اند. بیشتری می دادند اگرچه در دسترسی به اطالعات مشکالت بیشتری را گزارش کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های طراحی برای تغییر رفتار مشخص شده در نظرسنجی : نمونه3جدول 

طرح مقوله ی فضاهای عمومی در مباحث قانونگذاری برای کاهش استرس و آرام - محیط زیست

 ردن شهروندانک

 های شهری عمومی و در دسترسبرای افراد مسن و کم نوان ی محیط ایجاد و توسعه-

های زیست برای اثرگذاری بر رفتارهای افرادی که مشکالت اوتیسم،  طراحی محیط-

 ی مغزی دارند مشکالت یادگیری و ضربه

 مسواک زدن برای کودکان- سالمتی

 تر خوردن سالم-

 ترک سیگارکمک به زنان برای -

مدیریت سالمت مربوط به فعالیت فیزیکی، مدیریت دیابت، پایبندی به دارو، سالمت -

های اسکیزوفرنیا، کاهش وزن،  ذهنی )اضطراب و افسردگی( و پایبندی به درمان

 مربیگری بهداشت و درمان

 ندتر با مصرف کمتر از طریق زندگی تبلتهای هوشم مشارکت در یک زندگی فعال- سبک زندگی

ارتباطات گرافیکی پایدار در زمبنه ایجاد ارتباطات اجتماعی و کمک به افراد برای -

 ایجاد روابط خوب و مزایای یک دنیای متحد

 ارائه خدمات مختلف خودکار به بازنشستگان- سیاست

طراحی بهتر خدمات اعتباری برای جلوگیری از ایجاد بدهی هاب ناخواسته برای -

 مصرف کنندگان
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 نتیجه گیری

این پژوهش درک روندهای طراحی و تغییر رفتار را از موضع دانشگاهی تفکیک کرده است که برای آن از 

ای با بررسی ادبیات موضوعی و نظرسنجی آنالین و گروه کانونی استفاده کرده است. برای  ذینفعان حرفه

شده از دو دیدگاه مختلف استفاده شده است. یعنی  بررسی و تحلیل ادبیات موضوعی که به طور کلی ارائه

های شناخت فردی  دیدگاه سازمانی و دیدگاه تخصصی. تحلیل دیدگاه سازمانی نشان داد که وزنی برای مدل

اند. رویکرد دوم با بحث و  ی مفهومی آن پرداخته های معدودی به جنبه تغییرات رفتاری وجود دارد و مدل

ط ذینفعان مفهوم سازی شد که به طور بالقوه سودمند بوده و از موضع اخالقی کمتر های ارائه شده توس مثال

بحث برانگیز است و حداقل مبتنی بر رویکرد مشارکتی است. تحلیل دیدگاه تخصصی و اطالعات کسب شده 

اعی های تغییر رفتار علوم اجتم های کانونی و نظرسنجی نشان دادند در حالیکه طراحان از نظریه از گروه

کنند احتمال بیشتری وجود دارد که از رویکردهای تخصصی با سطح میانی در قالب  استفاده می

های طراحی(. که علت آن کامالً مشخص نیست: البته  ها و ابزارها استفاده کنند )به جای تئوری دستورالعمل

شدند و بنابراین  ده میهای علوم اجتماعی استفا های طراحی قبل از نظریه ممکن است این باشد که نظریه

ای با  اند و ممکن است نتایج در دسترس تری داشته و ارتقای آنها در محافل حرفه هنوز به بازار نفوذ نکرده

ی غنی از اطالعات  های کانونی یک مجموعه ها و گروه سهولت بیشتری امکانپذیر باشد. نظرسنجی و بررسی

گیری مهم این  بسیار قابلیت کاربرد دارند. سه نتیجه DfBCز ارائه کردند که در رابطه با درک و استفاده ا

 مقاله عبارتند از:

های اجتماعی و  را نشان دادند که زمینه DfBCای در گروه کانونی یک درک متغیر و غنی از  طراحان حرفه-

 استفاده شود و DfBCتواند برای ادبیات موضوعی در مورد  گیرد و می محیطی و فردی را در نظر می

 های اجتماعی و محیطی را لحاظ کند. زمینه

اند تمایل زیادی به استفاده  ی کوچکی از طراحان که بخشی از این مطالعه را به خود اختصاص داده نمونه -

 اند که به نوآوری پایدار منجر شوند. داشته DfBCها و ابزار  از نظریه

پژوهش آکادمیکی نهفته است و همچنین  ای به دنبال منافع خود هستند که در همچنین طراحان حرفه-

 تری برای کار خویش نیاز دارند. تر و ساده معیارهای سریع

های  های آینده باید به شناسایی، تسهیل و تولید نمونه گردد که در پژوهش ها پیشنهاد می بر اساس این یافته

پشتیبانی از ادغام دانش مبتنی توانند به  هایی می اولویت داده شود. چنین فعالیت DfBCمبتنی بر شواهد 

کند و چشم  ی علمی، به ایجاد تفکر جدید کمک می بر شواهد در سه سطح دانشی کمک کنند: در زمینه

 انداز نظری فعلی را گسترش میدهد.
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Design to change the pattern of consumer behavior towards the 

environment as an incentive for sustainable innovation 
 

Parvane Rezakhanli  
 

Abstract 
Design for behaviour change (DfBC) is seen as a potent way to tackle some of the 

biggest problems in the world around us. However, despite design's ability to influence 

human behaviour, overall the field of DfBC is still insufficiently understood. It is 

fragmented, and limited frameworks exist for its effective implementation in 

professional and public contexts. The main objective of this research is to identify the 

challenges in the field of industrial design in understanding, access and application of 

design in changing environmental behaviors. Inspiring as some of the successful 

examples of DfBC may be, they are not transparent, and therefore have not led to a 

coherent understanding of how DfBC methods can be used to lead to effective 

solutions. Such an understanding is important to help designers influence management 

and improve the influence of design, since design can affect behaviour change both 

intentionally and unintentionally. 

Hypothesis 

By creating awareness and understanding of the environmental impacts of the people 

involved in the design profession, significant changes can be made in designing the 

behaviors of the users. 

Methods: 
Following the literature review that identified the above DfBC approaches, an online 

survey was completed to gain a broad understanding of industries position within the 

public and private sector, followed by the completion of two focus groups to gain in 

depth insight into the current understanding of design for behavioural change from self-

declared practitioners. The results showed that there is a great deal between the existing 

knowledge and perception of design application capabilities in changing the behavior 

with the realities in the specialty field. One of the most important reasons for this 

problem is the lack of common knowledge and language, evaluation methods, as well as 

lack of Multi-disciplinary collaboration. The results of this research project can offer 

guidance for behaviour change inspired innovation projects in the private and public 

sectors. This project also offers concrete directions for future research efforts to make 

design for behaviour change tools and theory more accessible to design practice. 

Keywords 

 Design for Behaviour Change, Sustainable Innovation, Environmental behaviors, 

Multi-disciplinary collaboration, behaviour change. 
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   C2Cريزي فضايي به روش  نقش هنر محيطي در برنامه

 

 1نفيسه سيده

 

 چکيده
محيطي امروزه بسيار مورد توجه  مسائل زيستو  زيست به يک مسئله جهاني تبديل شده محيط تخريب

دم توجه به محيط زيست دهد که ع نتايج مطالعات محققين بسياري نشان مياست.   قرار گرفتهمحافل علمي 

بشر خواهد داشت. رفع تهديدات  هاي آن پيامدهاي بسيار وخيمي براي آينده زمين و نسل هو چرخ

هاي مختلف از  پذير نيست و همکاري توامان رشته محيطي توسط يک دانش و تخصص خاص امکان زيست

عنوان روشي نوين و آرماني از دل اين  به C2C  طلبد. و شهرسازان را مي جمله هنرمندان، طراحان

با طبيعت از  انسانبرخاسته و بر اينکه چگونه  ،هاي زيستي ويژه به چرخه  و توجه محيطي هاي زيست دغدغه

ار در آميز داشته باشد، تأکيد دارد. اين روش که براي اولين ب زيستي مسالمت ريزي هم برنامه طريق طراحي و

مايکل "دان آلماني  توسط شيمي 'سازيم : دوباره ساختن راهي که چيزها را مي گهواره به گهواره'کتابي به نام 

ا مطرح شده است، در واقع به تقليد از فراينده 2002در سال  "دنو ويليام مک"و معمار آمريکايي  "برانگارت

طبيعي در طراحي محصوالت، معماري و فضاها معتقد است. چندين پروژه بر  هاي وسازهاي چرخه و سوخت

انجام شده است که موفقيت آنها صددرصد ارزيابي نشده  و شهري  اساس اصول اين روش در طراحي فضايي

بخش براي دستيابي به اهداف  اما اين روش همچنان توسط طراحان و محققان به عنوان روشي الهام ،است

هاي  هنرمندان محيطي که در افزايش آگاهي دار مورد توجه است. از طرف ديگر و با وجود اينکهتوسعه پاي

ها از طبيعت و اجزاي آن براي خلق آثار خود براي به تصوير کشيدن  سال و نقش مهمي دارند محيطي زيست

، در مباني اين روش دان محيطي به مردم الهام گرفته هاي زيست رابطه انسان و طبيعت و همچنين انتقال پيام

اين نوشتار ضمن معرفي و توضيح اصول اين روش و چگونگي شناخته شدن آن به اند.  ناديده گرفته شده

کوشد تا  و مي کردهريزي، تأثير آن را در معماري و ورود آن را به طراحي فضايي بازگو  عنوان يک ابزار برنامه

اين  .بيان کند C2C براي دستيابي به اهدافو اين روش  اصول نقش مهم و ناديده انواع هنر محيطي را در

. نتايج اين مطالعه از تأثير بازيابي نقش پردازد ميپژوهش با روش تحقيق کيفي به اثبات فرضيه تحقيق 

تواند به  حکايت دارد که مي C2Cهاي فرهنگي و اجتماعي طراحي فضايي به روش  ناديده هنر در اليه

 روندان منجر شود.محيطي شه هاي زيست آموزش

 واژگان کليدي

 C2C ريزي راحي پايدار ، هنر محيطي، طراحي فضايي، برنامهمحيط زيست، ط

 

                                                           
1
 کارشناسي ارشد معماري منظر، دانشگاه تهران 
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 مقدمه

دان  که توسط شيمي 2سازيم گهواره به گهواره: دوباره ساختن راهي که چيزها را مياز کتاب   C2Cمفهوم 

نوشته شده برآمده است. اين  2002در سال   "دنو  ويليام مک"و معمار آمريکايي  "مايکل برانگارت"آلماني 

کتاب معتقد است که در انقالب صنعتي روند توليد ومصرف محصوالت  راهي يک طرفه است و اين مسير را 

کند که در آن زباله را  کند. و به جاي آن مسير گهواره به گهواره را پيشنهاد مي به گهواره تا گور تشبيه مي

در اصل به طراحي محصوالت و معماري  C2Cمفهوم  .(Chang & lee, 2011)داند  مساوي با غذا مي

کوشد ضمن معرفي اين  اين نوشتار مي  کند. مربوط است، رويکردي بنيادين به مفاهيم پايداري را فراهم مي

ف روش و اصول آن ارتباط آن با پايداري و تأثير انواع هنر را در تحقق اهداف اين روش براي دستيابي به اهدا

 توسعه پايدار را مشخص کند. 

 C2Cاصول 

همه مشکالت پايداري در واقع  ،(2002در کتاب گهواره به گهواره ) دنو مکو  برانگارتبر اساس نظريات 

گونه که طبيعت  مشکل طراحي هستند. بنابراين براي حل مشکالت پايداري بايستي فهمي عميق بين آن

طراحي شده است، به وجود آيد. چرا که طبيعت در يک چرخه تولد گونه که تمدن مدرن  کند و آن عمل مي

کند.  هاي احياشونده کار مي و تولد دوباره، آب و مواد معدني و غذايي  جريان فيزيکي پايدار بر اساس چرخه

ها تا کنون تداوم داشته است. اما با گسترش مدرنيته اين  زندگي بشر بر کره زمين با وجود اين چرخه

به الگوي بگير، بساز و دور بريز تبديل شده و تعامل با طبيعت را تغيير داده و آن را به يک مسير ها  چرخه

پاسخي  C2C  اي بر سالمت محيط طبيعي دارد. دهخطي تبديل کرده است. اين الگوي خطي تأثيرات فزاين

گهواره تا گور( )گهواره به گهواره( و جامعه صنعتي مدرن )به اين ناهماهنگي بنيادين بين سيستم طبيعي 

 C2Cاست. اين ايراد ينيادين مانعي بر سر راه تفکر در مورد پايداري در يک مسير معنادار است. مفهوم 

هاي طبيعي باشد. به  بايد شکل توليد محصوالت شبيه به چرخهي کامل، داريپا گويد براي دستيابي به مي

را به قوانين  و آنتعريف از طبيعت را شناسايي کرده دنو سه مشخصه قابل  رت و مکاين منظور برانگا

 : )Diercks(2011 ,اند  طراحي تبديل کرده

خواهيم با آن کار کنيم قبال فراهم شده است. اين به آن معني است در يک  هر آنچه که ما مي -5

د. يعني در طبيعت مفهوم زباله شون هاي حياتي ديگري غذا محسوب مي چرخه، دورريزها براي سيستم

 باله؛ز .معنايي ندارد. )مثال: درخت(

 شود؛ منبع دائمي خورشيد تأمين ميانرژي از خارج اين سيستم و از  -2
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 &McDonough) شود تنوع زيستي باعث پايداري اين سيستم پيچيده و پربازده متابوليسم مي -3

Braungart, 2010  ). 

شود اينست که هر جامعه به طور ذاتي بخشي از طبيعت است پس بايد بر  آنچه از اين اصول دريافت مي

هاي بسته مادي بر اساس اين سه اصل طراحي  به وجود آوردن چرخه اساس اين اصول طبيعي طراحي شود 

فکر شود. امروزه بسياري معتقدند که نظريات پايداري هنوز  C2Cده در مورد کند که به طور سازن کمک مي

ها هم  بر اساس يک فرايند خطي اشتباه هستند که در آن زباله انتهاي اين مسير خطي است. بازيافت زباله

 هدف ما را C2C(. در عوض Diercks  ،2055تر نيست. ) کيفيت شتر از تبديل آنها به محصوالت کمچيزي بي

کند تا براي  دهد و تالش مي ر مي( و حذف کامل زباله تغيي5333به بهيافت محصوالت )منصوري و سيده، 

است، پاسخي  "از گهواره تا گور"يا الگوي  "بگير، بساز و دور بريز"مشکالت پايداري که ناشي از روش خطي 

 ده به بهيافت موثر تغيير يابدشود تا بازيافت پرباز هاي بسته باعث مي بيايد. اين روش با ايجاد چرخه

که به جاي کند  کند که به طراحان کمک مي مي رويکردي را پيشنهاد . با يک نگاه فلسفي اين روش(5)شکل

و اين يعني چگونه  )De Pauw, 2013 (بسازند، محصوالتي سودبخش بسازند"کمتر بد"اينکه محصوالتي 

،  Diercks) بزرگتر داشته باشد و بر ارزش آن بيفزايدتواند تأثيري مثبت بر يک سيستم  يک فرايند مي

تر است. در واقع  مهم 4از پربازده بودن  3کنند موثر بودن دنو و برانگارت مطرح مي (. در آنچه مک2055

تواند با کاهش تأثير انسان بر زمين به دست آيد. مشکل اينست  که پايداري مي به اين معناستپربازده بودن 

کند و معتقد است که بايد مقدار آن تا حد  اي خطي استوار است، زباله را بد تلقي مي ايده که اين فکر بر

توليد کنيم مخالف است و به  -و نه خوب-اين تفکر را که بايد چيزها را کمتر بد C2Cممکن کاهش يابد.  

ثر بودنشان اشان بلکه بر اساس مؤ اساس بازده موثر بودن معتقد است که در آن محصوالت و فرايندها نه بر

تا مطمئن باشند که همه فرايند طراحي محصول با هدف ايجاد غذا براي ، شوند گذاري مي ارزش

مثالي بر اين  .(2002دنو،  گيرد )برانگارت و مک وسازي فني يا بيولوژيکي سيستم ديگري صورت مي سوخت

آلودگي توليد کند ماشيني است که در هنگام حرکت هوا را  موضوع ماشيني است که به جاي اينکه کمتر

 (.Diercks  ،2055) پاکيزه کند

 

 

 

                                                           
3
 eco-effectiveness 

4
 eco-efficiency 

 (Ponderplanes, 2011 ): چرخه فني و بيولوژيکي  5شکل  



 محيطزيست رويکرد با ايران تجسمي هنرهاي نظري مباني المللي بين همايشاولين                                 588

C2C ريزي به عنوان يک ابزار برنامه 

تواند به طراحان براي ارتقاي محصوالت با  استفاده از طبيعت به عنوان مدلي براي طراحي محصوالت مي

است که محصوالت بعد از پايان عمر مفيدشان غذا براي  C2Cايده اصلي مفهوم  . اينچرخه بسته کمک کند

محصوالت جديد باشند. در تئوري استفاده از چنين ابزاري رويکردي يکپارچه را در به عملکردهاي فضايي 

هاي  هاي موجود در فضا و زمان با در نظر گرفتن اليه کند که چرخه آورد و تالش مي مختلف به وجود مي

هاي  و اليه 1ندي بين عناصر استفاده از زمينهاي سودم باشند. به اين ترتيب حلقه هايي بسته مختلف چرخه

شود. در سال  هاي مختلف )آب، انرژي، هوا و غذا( و عملکردهاي اجتماعي فضا ايجاد مي جريان فيزيکي،

در هلند شد . نتيجه آن  C2Cيک مستند هلندي به نام زباله مساوي غذاست، موجب جنبش واقعي  2001

اين بود که در کنار طراحي صنعتي و معماري، چهار شهرداري اين ايده را به عنوان يک روش طراحي فضا 

براي  اين روش کههاي ارزشمندي  فرصت بهريزان  استفاده کردند. بعد از آن بسياري از مديران و برنامه

 (.Diercks, 2011) مند شدند عالقهدهد  پايداري در اختيار مي

تنها در طراحي صنعتي کاربرد ندارد و  C2Cدنو معتقدند که مفهوم  اره شد برانگارت و مکهمانطور که اش

است و   C2Cتواند مورد استفاده قرار گيرد. اولين قدم اين مسير معماري  هاي انساني مي در همه سيستم

د آب و هوا را فلسفه آن اين است که يک ساختمان بايد مانند يک درخت باشد. به اين معناکه ساختمان باي

المللي از معماران  يک گروه بين 2003(. در سال ibid) دتميز کند، انرژي توليد کرده و خاک را حفظ کن

دنو منتشر کردند با اين مانيفست اين گروه  را با هماهنگي برانگارت و مک "در معماري C2C"مانيفست 

را شناسايي کنند. هدف غايي آنها اين بود که  C2Cهاي يک محيط ساخته شده  تالش کردند که ويژگي

نتايج آن را در منشور ساختمان کنند که هاي قابل محاسبه مجزا جدا  را به بخشيت مالحظات معمارانه کلل

C2C  به طور خالصه يک ساختمان شدمنتشر .C2C کند که به محيط ارزش اضافه  عناصري را مشخص مي

شمرد. افزايش کيفيت مصالح، تنوع زيستي، آب و هوا منابع  م ميوري را محتر کرده و خالقيت و بهره

نفعان  خورشيدي، قابل واسازي و بازيافت بودن و ايجاد عملکردهاي متنوع که کيفيت زندگي را براي ذي

 .(Stouthuysen and Roy, 2010)دهند  افزايش مي

 طراحي فضايي

افتد و معموال منجر به ايجاد يک  للي اتفاق ميالم اي، ملي و بين طراحي فضايي در مقياس محلي، منطقه

 :  شود تعاريف گوناگوني براي طراحي فضايي آورده شده است که به دو مورد اشاره مي شود. طرح فضايي مي

 ؛تطراحي فضايي تفکري انتقادي نسبت به فضا و مکان به عنوان مباني براي دخالت و عمل اس -5

 (.Kunzmann, 2004 : 384–385گري فضا ) ساختن مکان با ميانجي -2

                                                           
5
 Landsue 
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ريزي فضايي استراتژيک در بسياري از کشورهاي غربي با سيستمي از  برنامه 5310و 5310در دهه 

از  5380هاي منسجم در در سطوح مختلف اجرايي و مديريتي تکامل يافت. در دهه  ريزي برنامه

کاران نوين بلکه توسط  محافظه نشيني صورت گرفت که نه تنها توسط هاي استراتژيک عقب ريزي برنامه

شد که هر دو تمايل داشتند که توسعه را به عنوان چيزي بنگرند که  گرايان پست مدرنيست حمايت مي شک

به خصوص ها  ريزي شهري و فضايي بر پروژه به جاي آن برنامهکه  ريزي نيست فاق بيفتد قابل برنامهاگر ات

يک  5330و قوانين استفاده از زمين حاکم شد. در دهه  شده شهر و منطقه هاي کوچک براي احياي بخش

هاي مختلف رايج شد و به طور فزاينده، اين طور تصور  رويکرد استراتژيک به سازماندهي فضا در مقياس

مدت  هاي استراتژيک با اقدامات کوتاه هاي مشکالت پيچيده به توانايي ترکيب بينش حل شد که راه مي

 (. Albrechts 2016: 743بستگي دارد )

از طراحي محصوالت و معماري آغاز شد اما امروزه به طراحي فضاها هم وارد شده  C2Cرويکرد با اينکه 

هاي جديد بشري بر اساس چرخه بسته مواد ساخته خواهند شد. الگوي اين  گاه است و طبق آن سکونت

توسط آزانس توسعه مشترک هلند  2003هاي مختلف در سال  هاي بسته در اليه رويکرد يکپارچه از چرخه

(GOB  معرفي شد. هرچند هنوز به طور کامل عملي نشده است اما به عنوان يک روش الهام )به هلندي

هاي انساني،  در همه سيستم C2Cقدم بعدي براي استفاده از بخش در طراحي مورد توجه  بوده است. 

درخت طراحي کنيم شهر بايد مانند جتگل  گسترش آن به مقياس شهر است در اين صورت اگر ساختمان را

در طراحي صنعتي و معماري به يک ابزار طراحي  C2Cطراحي شود. که اين نيازمند ترجمه قوانين طراحي 

در  2001در سال  C2Cهمانطور که اشاره شد بعد از جنبش  (. Diercks, 2011)در توسعه فضايي است 

توسعه فضاهاي شهري عالقه مند شدند که براي رسيدن به هلند چهار شهرداري هلندي به اين روش براي 

به  GOBاين هدف يک ابزار طراحي خاص نياز بود. به عنوان پاسخ به اين نياز آژانس مشترک توسعه )

 بزار طراحي فضايي تهيه شد. که تااي در باره اين روش طراحي به عنوان ا هلندي( در دولت مرکزي جزوه

ها به عنوان منبع الهام مورد استفاده بوده است. اين ابزار طراحي بر اساس  اريکنون توسط بسياري از شهرد

که در ابتدا عنوان شد معرفي شده است. همچنين آنها به نقاط مشترک اين روش و C2Cسه اصل طراحي 

که نهايتا يک توصيف نظري از اين ابزار طراحي ارائه (GOB, 2009)  هاي ديگر توجه زيادي کردند روش

 دهد :  که سه مفهوم اصلي اين ابزار را توضيح مي شده

 ؛رويکرد يکپارچه .5

 ؛هاي بسته چرخه  .2

  هاي مختلف. اليه  .3
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هاي بزرگتر گسترش دهد  کند که اين ايده را در مقياس تالش مي C2C: طراحي فضايي  رويکرد يکپارچه

هاي  هاي بسته جريان ( که بسيار شبيه ايده جنگل است جايي که تعداد زيادي اکوسيستم با چرخه2)شکل

کنند.  هاي درختان وجود دارد که به درختان و سپس به اکوسيستم جنگل گسترش پيدا مي مواد در برگ

بايد  نزمي هاي مختلف از استفادهطراحي يک شهر شبيه جنگل عالوه بر تمرکز بر تأثيرات نامطلوب بين 

گذارند، بررسي شود. اين نگاه متفاوت بايد نقطه شروع همه  اينکه آنها چگونه به صورت مثبت بر هم تأثير مي

يابي به  هاي مختلف توسعه باشد. هرچند بسيار مهم است که بدانيم که الزم است که منظور دست برنامه

اي قانوني و الگوهاي مالي آن بايد تغيير کند. ه حالت پايدار اصلي در جامعه اين تمرينات مشترک و چارچوب

C2C توان بخشي از اين تغيير باشد. پس بهتر است که  ريزي مي به عنوان يک ابزار برنامهC2C  به عنوان

 .) (Diercks, 2011 ريزي و فرايندي انقالبي در توسعه پايدار فضايي در نظر گرفته شود يک ابزار برنامه

ريزي ممکن است.  يعني زباله مساوي غذا به يک رويکرد يکپارچه برنامه C2Cاصل اولين  : هاي بسته چرخه

ونقل( در يک  هاي موجود )مصالح، انرژي، آب، حمل اين به آن معني است که که بايستي همه جريان

هاي بسته را شکل  محدوده را شناسايي کرده و آنها را طوري طراحي کنيم که با حذف مفهوم زباله چرخه

هاي مختلفي صورت گيرد به طوري که در معماري  ها بايد در مقياس . بستن چرخه(GOB, 2009)دهند

C2C گيرد. در مقياس ساختمان صورت مي 

 

 

 

 

 

 

 

کند بسيار مهم  هاي بسته مصالح در نواحي مختلف فضايي جريان پيدا مي وقتي چرخه : هاي مختلف اليه

هاي مختلف دارد. اين چهار اليه همانطور که در شکل  است که به ياد داشته باشيم که يک ناحيه فضايي اليه

 ,GOBهستند  اند اليه فيزيکي، اليه خاک، اليه استفاده از زمين، و اليه تعامالت اجتماعي نشان داده شده

 

 C2C (GOB, 2009) ريزي به روش ماتريکس برنامه: 2شکل
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ها بايد  هاي مختلف ناحيه با در نظر گرفتن هريک از اين اليه ن (.  يک تحقيق جامع درمورد جريا (2009

هاست.  هاي مختلف شناسايي سرعت در هر يک از اليه صورت گيرد. عنصر جالب ديگر براي شناسايي اليه

ريزان را قادر  ها برنامه از اليه هاي مختلف است و رويکرد هريک زمان عامل مهمي در شناسايي جريان

 ها را هم در فضا و هم در زمان بسته نگاه دارند را شناسايي کنند. تواند اين چرخه هايي که مي سازد که راه مي

(ibid, 2009.) کند از منابع  ريزان را مجبور مي اي اينست که برنامه مهمترين دستاورد اين رويکرد اليه

يعني گوناگوني ارتباط دارد  C2Cموجود مردم، مناظر و منابع استفاده کنند که با سومين قانون 

(Stouthuysen and Roy 2010). (.3)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعني استفاده از منابع خورشيدي در باال شرح داده نشد زيرا به طور مستقيم از عناصر  C2Cدومين قانون 

ريزي فضايي نيست. با اينکه ممکن است انرژي يک شهر نيز از انرژي خورشيدي تأمين شود اما در  برنامه

مساوي غذا  يعني گوناگوني وزباله C2Cمحدوده اين نوشتار نيست. اين نوشتار بيشتر به دو قانون ديگر  

افتد به تأثيرات مثبت بر محيط زيست ،  مانند آنچه در طراحي صنعتي اتفاق مي C2Cپردازد. استراتژي  مي

پردازد. نقطه شروع  اقتصاد و عدالت به جاي کم کردن تعامالت منفي بين مردم کره زمين و منافع آنها مي

تواند به ارزش نوع ديگر استفاده از زمين  مي که چگونه يک نوع استفاده از زمينآن پاسخ به اين سوال است 

بيفزايد و بر آن تأثير مثبتي داشته باشد به جاي اينکه براي کاهش تأثيرات منفي آن تالش شود. يعني بر 

 شود. استفاده از زمين موثر به جاي استفاده از زمين پربازده تأکيد مي

 

 (GOB, 2009هاي مختلف ) هاي مختلف با سرعت : اليه 3شکل
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 هنر و مفاهيم پايداري

ها و اقدامتشان مورد انتقاد قرار  مفاهيم پايداري را به علت خطي بودن روش C2Cر که اشاره شد وهمانط

هاي زيست محيطي و اجتماعي  ها به ارتباط توسعه پايدار با چالش دهد با اين حال و  با وجود اين کاستي مي

در تقريبا سي  .(Soini, 2014: 213)علم و سياست به خود جلب کرده است روزافزون توجه زيادي را در 

هاي هنري که با اين موضوع مرتبط  هاي عمومي وجود داشته است، فعاليت سالي که پايداري در گفتمان

رويکردي بنيادين به مفاهيم پايداري را فراهم که  C2Cاز طرفي  (.Kaye, 2013)است افزايش داشته است 

 بيشتر مباحث پايداري توجه اندکي در کند بايستي در اصول خود از نقش هنر بهره ببرد. با اينکه  مي

به نقش هنر چه هنر بصري چه هنر نمايشي و يا ادبيات شده است. دو استثنا در اين ميان معماري و طراحي 

کنند، در ساختشان مصالح و مواد  ها فضا اشغال مي هستند که ارتباط روشني با پايداري دارند. ساختمان

شود.  برداري و نگهداري از آنها صرف مي زيادي انرژي در بهره شود، و همچنين مقادير بسياري مصرف مي

معماري سبز و معماري اکولوژي يا معماري آرام بازتابي از اين موضوع است. نگراني ساخت و طراحي به 

صورتي که کمترين مواد را مصرف کند يا از مصالح بازيافتي استفاده کند، از لحاظ انرژي پربازده بوده و 

کاگان  (.Clammer, 2014) باشد، از نور طبيعي استفاده کنند و خودشان را گرم کنند.  ها سادهنگهداري آن

ها و عرف  در بخش پاياني کتاب خود بر نقش بالقوه هنرمندان به عنوان کارآفرينان فرهنگي که قادرند سنت

( او همچنين در يکي از مقاالت Barthel-Bouchier, 2012: 685) کند را مورد سوال قرار دهند تأکيد مي

برد.. طراحي اشيا کاربردي و زيبا نه فقط براي ثروتمندان بلکه  خود از طراحي اجتماعي به عنوان هنر نام مي

کنند، سيستمي که آب  هايي که با انرژي خورشيدي کار مي ها کاربردي اين شامل اجاق براي افراد فقير. مثال

را بخشي از  C2Cکند. همچنين طراحي   از انرژي قابل آشاميدن مي کثيف را به سادگي بدون استفاده

ايده طراحي اکولوژيکي يا طراحي با طبيعت و تقليد از طبيعت را هم و اين  کند طراحي اجتماعي معرفي مي

داند. او همچنين  هاي انساني پربازده، بدون زباله و يکپارچه مفيد مي  سکونتگاه براي ساخت اشيا و هم

شود. )فرايند جستجو، تحقيق، يادگيري و  ي که با استفاده از آن اقدامات فرهنگي و هنري انجام ميفرايند

زمينه ديگري که در آن  (.Kagan, 2010: 1099) کار( به طور ويژه با زيبايي شناختي پايداري مرتبط است

تبديل کردن محالت تواند در جهت تحقق اهداف پايداري نقش مهمي ايفا کند  هنر در طراحي فضايي مي

فقير به متوسط است. چهار مرحله اين فرايند و ارتباط آن به هنر و هنرمندان کمتر از دولت است اما به 

عنوان ابزاري براي درک اين مراحل الزم است. در فاز اول کوچ کساني که به محالتي که هنوز تثبيت 

هاي خودگردان، ساکن شدن در  ند. با کالبکنندگان باش توانند زير مجموعه کوچ اند هنرمندان مي نشده

ها يا  هاي خودگردان هنرمندان، گالري هاي غيراقتصادي ديگر. به عنوان تعاوني هاي زير شيرواني، و پروژه اتاق

اي که  شکنانه بسياري از هنرمندان جوان با منطقه شهري فضاهاي نمايش. شرايط زندگي پرمخاطره و سنت
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هاي هنري، استوديوي هنرمندان،  ز دوم معتبرسازي سمبليک يک منطقه، گالريهمچنان ارزان است . در فا

دهد. در  العاده تغيير مي اي سيماي محله را به يک مکان فوق هاي هنري به همراه کمئين رسمي رسانه مغازه

و پايتخت ها  ها و سرمايه مغازه گذاري شده است با تغيير زيرساخت هايي که در آنها سرمايه مرحله بعد، زمين

شود.  کنش مدارهاي اقتصادي و فرهنگي، با پايتخت واقعي فرهنگي جايگزين مي فرهنگي سمبليک، در برهم

شود و خريداران ثروتمند و  موج اصلي هجوم ثروتمندان با سکونت طوالني مدت فقيران جايگزين مي

 پردازند بديل شده ميالعاده ت مستأجران اجاره هاي بيشتري را براي جايي که اکنون به محلي فوق

(Kirchberg, 2013:140 .)هاي مختلف زماني و مکاني و  اين روش که به عنوان روشي پايدار که اليه

شود و     در بعد ديگر خود به نوعي باعث يکپارچگي فضاهاي شهري مي ،کند اجتماعي را به يکديگر مرتبط مي

هاي هنر در سودمندي در روش  ند. يکي ديگر از نقشک نقش هنر را در ساماندهي فضاهاي شهري تثبيت مي

C2C تأثير آن در ايجاد گوناگوني فرهنگي در فضاهاي شهري هم از بعد کالبدي و هم از بعد فرهنگي و ،

اجتماعي است که از اصول اوليه اين روش است. براي درک معني گوناگوني فرهنگي الزم است در ابتدا 

اي از هنر، تفکر، و  ترين تعريف فرهنگ اين است: سامانه . محبوبه باشددرکي از واژه فرهنگ وجود داشت

هاي جامعه اعتقادات و همه محصوالت انسان که در زمان مشخصي توليد شده است. درک فرهنگ،  سنت

ها دارد و با  چرخد، فيلم و موسيقي، معماري و طراحي، فرهنگ ريشه در تاريخ  و هويت مکان حول هنر مي

معموال اصطالحي در رابطه با که پايداري رود که  اهميت فرهنگ تا جايي پيش ميته است. آن شکل گرف

هاي اجتماعي(.  هاي فرهنگي، زبان، بنيان )سنت يابد ، بعدي فرهنگي ميشود محيط زيست شناخته مي

(Clammer, 2014 در حوزه سياست .)، فرهنگ به عنوان يک جنبه از پايداري اجتماعي عنوان شده است ،

و کمتر به تنهايي به عنوان يک محور از پايداري شناخته شده است اما در دهه فرهنگ و توسعه، ارتباط 

دوسويه بين فرهنگ و توسعه بررسي شده است. از آن زمان، ارتباط بين توسعه پايدار و فرهنگ در 

اعي ، گوناگوني يابي به پذيرش اجتم براي دست .المللي مورد توجه قرار گرفت بين هاي ديگر سياست

اي بايد در نظر گرفته شود. گوناگوني به خودي خود، يک ارزش مهم  هاي فرهنگي در هر فعاليت توسعه ارزش

هاي آموزشي براي پايدار  ريزي و برنامه هاي گوناگون برنامه است. بنابراين اين موضوع نيازمند مشارکت روش

. شکست در در درنظر Soini, 2014: 217)  (هاي اقليت است هاي مختلف بومي و گروه کردن فرهنگ

گرفتن بعد فرهنگي پايداري شکست در تغيير ساختار فکري جهاني  است. در واقع، فرايند جستجوي 

سوالي که مطرح است اينست که   (Kagan, 2010 :1095).پايداري در واقع جستجوي فرهنگ پايداريست

هاي اقدامات طراحي در  ها و نااميدي در مورد موفقيت طراحان در مورد فرهنگ چه چيز بايد بدانند؟ آنها

 توانند ابعاد فرهنگي طراحي فضايي را يکپارچه کرده و ارتقا بخشند؟ گذشته بايد بدانند؟ چگونه مي
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فرهنگ براي ارتقاي چهره و حفظ هويت شهرهاُ براي بازآفريني شهري، براي توسعه اقتصادي محلي و 

هاي طراحي و  هاي حلقه توانيم بر اين چالش به عنوان طراحان چگونه مي هاي خالق ضروري است. ما دولت

توانيم  گيري تأثيرگذار باشيم؟ ما بايد از ارتقاي فرهنگ حمايت کنيم. در طول زندگي روزمره ما مي تصميم

گذشته مقاومت فرهنگ در  دههدانش فرهنگي خود را هنگام ساخت مکان و فضا اهدا کنيم. در طول دو 

بسياري از محققين بر اين باورند که هنر و فرهنگ ارتباط انداز نويني آغاز شده است.  شهري با چشم توسعه

استاد برجسته و رئيس دانشکده طراحي  1هاروي پرلف 5385در سالمحکمي با يکديگر دارند. بر اين اساس 

براي ارتقاي نقش هنر در توسعه و  1هنرها در زندگي اقتصادي شهرو دانشکاه کاليفرنيا، مطالعاتي را با عنوان 

کند : فراهم کردن اطالعات اصلي در مورد  در اين مطالعه نيازهايي را پيشنهاد مي شهري منتشر کرده است.

تر،  تر و وسيع هايي براي استفاده عمومي منعطف هاي هنري و مردمي که با آن درگيرند، طراحي نقشه فعاليت

هايي که  هاي هنر تجربي و تحصيالت تجربي، جستجوي راه ، گروههاي هنري تسهيالت خصوصي براي فعاليت

 (.1981Perloff ,)خورد  فهم به کارگيري هنر گره ميتواند به خدمات مختلف عمومي براي گسترش  هنر مي

 و هنر    C2Cروش

راهگشاي هاي نوع نگاه به رابطه بين انسان و طبيعت زيربناي هرگونه تفکر فلسفه محيطي و بيانگر قابليت

را براي دستيابي به  روشي  C2C(. 5335 صبري، سيروس) توجه به مسائل محيطي در دنياي امروز است

توان نوعي از آن را  کند که در برگيرنده نگاهي ويژه به رابطه انسان و طبيعت است که مي پايداري معرفي مي

رابطه بين در هنر محيطي جستجو کرد. بنابر تعاريفي که از هنر محيطي وجود دارد و با توجه به اينکه 

اين نوع از هنر ت )همان(، يط و  هنر در حال تغيير اسهمواره به اين دليل ماهيت پوياي مح محيط و هنر

هنر   را که از اصول طراحي فضايي به اين روش است را توضيح دهد.   C2C رويکرد يکپارچهتواند  مي

کنند که  خلق مي بعدي سهي آکسفورد فرمي هنري است که در آن هنرمندان فضايي  نامه در لغت، محيطي

آورِ بصري، شنيداري، حرکتي، لمسي، و حتي  چندين حسِ برانگيزاننده و هيجانتواند در آن با  تماشاگر مي

نر محيطي به عنوان يک جريان به شکل رسمي در اواخر دهه ه بويايي، به شکلي درگيرانه مواجه شود.

هنر محيطي اين چنين تعريف  8در فرهنگ جين ترنر. شود شکوفا مي 5310ميالدي آغاز و در دهه  5310

فرمي هنري براساسِ اين پيش فرض که يک اثر هنري بايد بر تماميت معماري اطراف آن غلبه   : مي شود

ي آويخته به ديوار يا چيزي قرار  کند و به صورت يک فضاي کامل در نظر گرفته شود، نه اينکه به يک ابژه

وني را شامل شدت ناهمگ هاي بصريِ به داده شده در درون يک فضا تقليل پيدا کند. هنر محيطي جنبه

گيرد. اين ايده  کند که فضاي اطراف خود را در بر مي ي آن ابژه طوري امتداد پيدا مي شود که در نتيجه مي
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شان آنان را جزيي از خود کند در  کردن کنندگان بتوانند وارد نقاشي يا مجسمه شوند و اثر با احاطه که بازديد

ي ديگر به عنوان يک عامل مؤثر و فراگير ايفاي  اشناسانهي دوم قرن بيستم بيش از هر فرمول زيب هنر نيمه

هاي گسترده آفريننده در جوامع پيش از  هنرمندان محيطي معاصر معتقد بودند که فعاليت .نقش کرده است

اي  هاي زندگي مدرن به گونه هنوز الگوي هنري به جايي است و مي تواند در ميان بسياري از جنبه صنعت،

انواع تازه فضاها براي  گسترش دهد. کند، از اين راه نقشي را که هنر در جهان ايفا مي و مؤثر عمل کند

دربرداشتن و بيان اين ديدگاه وسعت يافته هنر و زندگي الزم بود تا بتواند به طريقي تازه، سازمان و راز فوق 

کار بازگشت به طبيعت را اين  پيش از هر چيز، العاده جهان و نحوه تأثيرگذاري ما را بر جهان تجربه کند.

بلکه ديدگاهي گسترش يافته از محيط و  نهطبيعت روستايي و ايده ال شده قرن گذشته، نشان مي دهد،

 زيستي در حيات ما دارند و فرهنگي رواني، آگاهي نسبت به نقشي که قواي اقتصادي،

 به طبيعت دارد.   C2Cمانند رويکرد استراتژيکي که روش  (384،ص5385)اسماگوال،

تا جنبه  پردازد به جنبه هنري کارها مي بيشتر،"هنرمحيطي"مدير موزه سبز امريکا معتقد است که 

بوده و استفاده از مواد طبيعي را پاس  اصلي آن،رويکرد ارتباط انسان و طبيعت شناختي اما دغدغه محيط

شمار ، هنرمندان را برآن داشته تا بيشتر محيطي بي هاي زيست در عصر حاضر به دليل وجود بحران. دارد مي

در هنر محيطي  .آن شناسي توجه داشته تا وجوه زيبايي در مکتب هنر محيطي محيطي هاي زيست به جنبه

زيست در  کنند که به محيط برخي از هنرمندان بيش از آنکه بخواهند هنر خود را به تصوير بکشند، سعي مي

رود و ضمن توجه دادن مردم به  مي زيست اين روش به کمک محيط شهويت بدهند. هنرمند با همه ابعاد

نچه اين هنرمندان در آن آ. کشد زيست را نيز به تصوير مي هاي حفظ و بقاي محيط يک اثر هنري، راه

هاي کار، بلکه عالقه آنها و تعهدشان به ديدگاهي گسترده تر از  مواد خام يا روش نه موضوع، اند، شريک

رواني و  فضاهايي شخصي، هاي متقابل اين عناصر، بر اثر کنش از اين راه کشف خود است.آفرينش هنري و 

 (. 381)همان،ص  جسماني آفريده شده است که همانند هنرمندان سازنده آنها منحصر به فردند

طالعه اند. با م ريزان بيش از هرچيز به مفهوم بازيافت پرداخته در روند مصرفي شدن جوامع، برنامه : بهيافت

يابيم، در اين فرايند، پسماندهاي بازيافت شده، نسبت به مواد اوليه  تعاريف موجود، براي واژه بازيافت در مي

هاي مخصوص و با  تري دارند و از طرف ديگر بازيافت، فرايندي است که در کارخانه کيفيت و قيمت پايين

تر از چرخه مصالح اوليه  هايي پايين ه چرخهشود. بنابراين چنين فرايندي مصالح را ب صرف انرژي ممکن مي

براي اولين  3رسد. رينر پيلز کند. نتيجه اينکه لفظ بازيافت براي اقداماتي چنين صحيح به نظر نمي روانه مي

  downcyclingاي مشابه، اقدام به معرفي واژگاني در اين مورد کرده است. او چنين فرايندي را  بار با دغدغه

ها در آن  برد که کاالهاي مصرف شده و يا دورريختني را براي فرايندي به کار مي  upcycling ناميده و لفظ 
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نمايد  (. براي چنين اقدامي کلمه بهيافت جايگزيني مناسب ميKay,1994 :14کنند ) ارزش باالتري پيدا مي

د که در آن زباله کن را تبعيت مي  C2Cهاي بسته روش  (.  بهيافت که در واقع چرخه50: 5332) اميني، 

تعمير و استفاده مجدد از دور مساوي غذاست به عامل مهمي ديگر که همان هنر و خالقيت است نياز دارد. 

محيطي اين عمل باعث  است. از نظر زيست C2Cترين نحوه برخورد با آنها در روش  آل ها ايده ريختني

ها عالوه بر  رتفع شود. نخوه استفاده از دورريختنيشود عالوه بر تمديد عمر ماده، نياز به کاالي جايگزين م مي

هاي اخير ادبيات مربوط  (. در سال5332مواد اوليه نيازمند اتفاق ديگريست و آن جوهره هنر است )اميني، 

خالقيت،  جه زيادي را به خود جلب کرده است و تعاريف گوناگوني براي آن ارائه شده است :به خالقيت تو

چيزهاي جديد و اصيل. خالقيت يک عمل يا محصول است که يک محدوده ايجاد  ها و توانايي توليد ايده

هاي جديد در جامعه  چالش تکنولوژيکند.  را به محدوده جديدي تبديل مي ندهد و يا آ شده را تغيير مي

فنون  ها و ها و مکانيسم طلبد. به اين ترتيب تحقيقاتي در رابطه با بنيان جهاني دانش خالقانه اي را مي

 ريزي نيز خالقيت تواند تفکر عمل و نوشتار خالقه را رونق بخشد. در حوزه برنامه خالقيت انجام شده که مي

در سوئد يکي از اولين طراحانيست که خالقيت را در شهرها  50اندرسوناک شود،  اي مهم محسوب مي زمينه

استکهلم، بر اساس شهر ينده سناريويي براي آ 55خود با نام خالقيت  دهد. او در کتاب گسترش مي

کند، ترسيم  تبيين مي توسعه اقتصاد شهري درقانه را خالقيت و اقدامات خال نقشقوانين که اي از  مجموعه

اي از  هاي خالقيت شهري را که آميخته ريشه 53 ها شهرها در تمدندر کتاب خود نيز  52. پيتر هالاست کرده

چارلز  ( Hall, 1998ضدبورژوا را ردگيري کرده است. ) شهري و نهضت هاي فرهنگي، محيط جهان بنيان

بررسي کرده نقش فرهنگ را به عنوان يک حرکت خالقانه در توسعه شهري   54 شهر خالقلندري در کتاب 

 است.

آيد. چرا که فضاها همچون  تر هنر زميني تکنيک مناسبي براي بهيافت فضاها به نظر مي در مقياسي بزرگ 

هاي  دهد فضا و کاال با وجود تفاوت شوند و  اين نکته نشان مي کاالهاي مصرفي، امروزه به دور انداخته مي

ند. براي اين منظور ا غير قابل انکار در اين نکته که قابليت رها شدن و دور انداخته شدن را دارند، مشترک

رسد. چرا که هنر محيطي در دهه بروز خود آگاهي مردم را نسبت به  هنر زميني تکنيک مناسبي به نظر مي

يکي از فعاالن هنر زميني با تالش در احياي 51اسميتسونرابرت محيطي افزايش داد.  مسائل زيست

شناسي و فرهنگي آن جلب  اريخي، زمينبين را به ابعاد فضايي، تطاندازهاي صنعتي متروک، توجه مخا چشم
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ها و رودهاي آلوده بسياري وجود دارد که يک  هاي متروک، درياچه کرد. به گفته او در سرتاسر آمريکا معدن

تواند به عنوان واسطه  گيري از هنر زميني است. هنر مي برداري از اين اماکن مخروبه، بهره راه عملي براي بهره

)منصوري و سيده،  گر را بپذيرد کند و تمام مسائل فراروي اکولوژيست و صنعت گر عمل شناس و صنعت بوم

داند که هنر  ترين تأثير هنر زميني در بهيافت محوطه معادن در اين مي مهم 51رابرت موريس(. 5333

 بخش بار را به شرايط الهام وضعيت اسفبايد اين  تکنولوژي را پاک کند و هنرمندان تواند و بايد گناه مي

 (. 5335تبديل کنند )سيروس صبري 

 بندي جمع

C2C هايي که بر طبق اصول آن طراحي  ريزي شهري است و هنوز موفقيتش در پروژ روش جديد در برنامه

تحت چه شرايطي   C2Cدر تحقيقاتي که تاکنون درباره پاسخ به سوال اين که  اند قابل ترديد است. شده

طراحي تلقي شود نيزکامال مثبت نبوده است. هرچند اين روش راهي  ريزي و تواند ابزاري براي برنامه مي

هاي خرد و کالن شهري دارد اما چيزي که واضح است بدون نگاهي جامع  گيري در برنامه طوالني براي نتيجه

گيرد ممکن نيست. هنر و اشکال مختلف هنر محيطي در اين جانبه را در بر عاد يک طراحي همهکه همه اب

هاي مختلف در طراحي راه را براي موفقيت اين  توانند به طور پويا بين مقياس گاهي ظريف ميميان  با ن

سازند. هنر محيطي گوناگوني فرهنگي و نفوذ در  روش در توسعه فضايي و دستيابي به شهرهاي پايدار ممکن 

محيطي شامل  تهاي مختلف زماني و مکاني ابعاد مختلف اين روش را از فرهنگي و اجتماعي و زيس اليه

هاي بسته را در مقياس خرد و کالن در طراحي فضايي به دست  شود. بهيافت با استفاده از هنر چرخه مي

توانند موثر واقع  دهد و انواع ديگر هنر در يکدست کردن فضاي طبقاتي جامعه از لحاظ اقتصادي مي مي

 شوند. 
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The role of Environmental art in spatial design with C2C method 

Nafise Seyede 

 

Abstract 

Environment destruction caused by humans is a global problem and environmental 

issues are now of great obsession to the scientific community. The results of numerous 

studies by researchers suggest that the lack of attention to the environment and its cycles 

will have very serious consequences for the future of the earth and the human. 

Elimination of environmental threats is not possible by a specific knowledge and 

specialization, and it requires collaborations between different disciplines, including 

artists, designers and planners. Cradle to cradle design is almost a new concept which 

arises out of these environmental obsessions and has been examined to be practicable in 

spatial development and planning. This method can be traced to the 2002 publication 

of Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, a book by architect and 

chemist William McDonough and Michael Braungart proposing the idea that 

manufacturers were practicing a 'cradle-to-grave' production approach, which recycling 

just wasn't good enough to counteract. There are projects mostly in Netherlands, in 

which an actual attempt was made to apply C2C principles to spatial development. C2C 

principles in the planning stage of these projects are very valuable, even though 100 

percent C2C spatial planning could not be achieved. Although environmental artists and 

designers has been inspired by nature for many years, using natural elements and nature 

as a context to depict the relation between human and nature and to convey 

environmental messages to people, the role of them in these principals were not 

carefully considered.  This survey sought to introduce this method as a new planning 

tool to achieve sustainability and relates the pivotal role of environmental arts in this 

trajectory. This research, by qualitative research method, adopts a case study method to 

prove the research hypothesis. The results of this study substantiate the effect of 

restoring the neglected role of art in the cultural and social layers of spatial design by 

the C2C method, which can lead to environmental education for citizens. 

Keywords 

Environment, Sustainable design, Environmental art, Spatial design, C2C planning. 
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بازشناسی نقش هنرهای تجسمی در فضاهای شهری، با تکیه بر مولفه های زیبایی 

 شناختی به کار رفته در بدنه ابنیه و اثاثیه شهری
 1شروین میرشاهزاده، 2علی شیخ الحکمایی محمد

 

 چکیده

زندگی روزمره در فضاهای شهری به نظر می رسد که چگونگیِ فضا، می تواند بر کیفیت با نگاهی گذرا به 

زندگی مردم در شهرها تاثیر گذار باشد و هنرهای تجسمی به واسطه وجوه زیبایی شناختیشان می توانند 

 این تاثیر را دوچندان کنند.

 لحظه هر در ند  فضا را برای ناظرهنرهای تجسمی در فضاهای شهری این است که می توا ترین ویژگیاصلی

دگرگون سازد. این دگرگونی می تواند احساسی از تازگی و سرزندگی را به مخاطب خود  محیط پیمایش از

 تعددی امروزه برای آن وجود دارد.القا نماید. نکته ای که نمونه های موفق م

های شهری از یکسو و کار رفته در بدنهی حاضر با مروری بر نمونه هایی از هنر تجسمی به از این رو مقاله

های تاثیر گذار آنها را بازشناسد. های شهری سعی دارد با نگاهی تحلیلی مؤلفهبررسی نمودهای آن در اثاثیه

های تجربی زیبایی شناختی هستند که شامل های فضایی و مؤلفهها شامل مؤلفه های فرمی، مؤلفهاین مؤلفه

ها و هنرهای تجسمی دارند در خوانایی و هستند. تاثیر متقابلی که این مؤلفههای متعددی نیز ویژگی

شخصیت بصری، ادراک حس زمان، غنای حسی و رنگ تعلق نماهای ساختمانی و بدنه های شهری مشاهده 

می شوند. همچنین این مؤلفه ها که توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مطرح شده است نیز در تایید رابطه 

های تجسمی و اثاثیه های شهری شاهدی بر این امر است. از بررسی های صورت گرفته رابطه هنرهای هنر

بندی می توان نمود. نخست تأثیر نگرش تندیسگون به معماری )که تجسمی و معماری را به دو صورت طبقه

از گذشته تا به امروز در آن بنا ظاهری تندیس گون دارد( و دوم استفاده از آثار تجسمی در نمای ابنیه که 

نمودهای فراوانی از هر دو رویکرد برجا مانده است. این جمع بندی در نهایت نشان داد که موقعیت اثر، 

مقیاس آن در ارتباط با فضا و عابرپیاده، فرم اثر، وزن اثر، تعامل اثر با محیط معنادار بودن و رویت پذیری اثر 

 یبایی شناختی محیط را به کمک هنرهای تجسمی دو چندان سازند. از عواملی هستند که می توانند تاثیر ز



 هنرهای تجسمی، نماهای ساختمانی، مؤلفه های زیبایی شناسی، اثاثیه های شهریواژگان کلیدی: 
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 عناصر تجربه نشان داده است که .دارد دیرین بس یسابقه فضای شهری، با تجسمی هنرهای یرابطه

 از مردم ذهنی تصویر گیری شکل در توانند می ساختمان و یا فضاهای شهری نمای دربه کار رفته  تجسمی

 عنوان به نوعی به نتیجه در و شود سپرده خاطر کمک نمایند تا فضا به واسطه آنها به و بوده موثر محیط

شته گرچه بهره گیری از آثار هنر تجسمی در معماری امروز با گذ. شوند شناخته محیط بخش هویت عناصر

بهره می برد ولیکن به نظر می رسد، نقش هویت  ایپیچیده بیانی تفاوتهای بنیادینی دارد و از ابزارهای

 بخش آن همچنان پایدار مانده است.

از سوی دیگر تجربه نشان داده است که فضاهای شهری خوب را می توان از دو ویژگی پایداری و رونق 

مفهوم ماندگاری و حضور متداوم در جریان زندگی عمومی مردم در به « پایداری»اجتماعی آن باز شناخت. 

به مفهوم برخورداری از اقبال عمومی و عالقه و توجه شهروندان است « رونق اجتماعی»محیط شهریست و 

که خود می تواند حاصل وجود سایر مولفه های کیفی فضا از جمله مولفه های زیبایی شناختی به ویژه 

شهری و آثار تجسمی نیز می توانند همچون سایر مولفه های بصری  شد. از این رو اثاثیهمولفه های بصری با

به واسطه نقش زیبایی شناختی شان بر غنای حسی فضا افزوده و با برقراری رابطه با شهروندان بر رونق 

 اجتماعی فضا تاثیر گذار باشند.  

 فضاهای شهریبکارگیری هنرهای تجسمی در  پیشینه

ای دیرینه برخوردار است، بطوری که اولین زمینه ی هنرهای تجسمی در فضاهای شهری از سابقهقرارگیر

باشد و اطالعات کامل و دقیقی در دست های حضور اینگونه هنرها در فضاهای شهری تقریباً نامعلوم می

نسبت داد. اصلی  نیست، ولی شاید بتوان اولین نمونه های حضور آنرا به صورت آیینی به دوران مصر باستان

ای که در فضاهای باز )همچون ابوالهول( و یا در مقابل ی این نمونه در مجسمه های عظیم الجثهترین گونه

 گرفتند متجلی شده است.فضاهای مقدس )همچون ابوسمبل( قرار می

متفاوت  النهرین حضور هنرهای تجسمی در فضاهای شهری بشکل کامالًهای دیگر نظیر ایران و بیندر تمدن

گیری ها بدلیل نوع شکلهای ورودی شهری قابل مشاهده است. در این تمدنهای آن در دروازهبود. نمونه

گرفته است. یکی از این نقاط، شهرها در حصار و بستری معلوم، فضای شهری در نقاط معینی شکل می

د و به عنوان فضای ترددی مردمی به آوردنهای ورودی بودند که رابطه بین داخل و خارج را فراهم میدروازه

های حیوانی و یا دارای کتیبه و های عظیم در هیبت، شامل مجسمهاند که به دو صورتآمدهحساب می

ی شیران در بغازکوی ترکیه )کتیبه توان دروازههای بجا مانده را میترین نمونهاند. کهننقوش و لعابدار بوده

ی ایشتار در ی ارگ سارگون در خراساباد )دو شیر در هیبت نگهبان(، دروازهازهدو شیر در باالی دروازه(، درو

 بابل )منقوش به نقوش جانوری و لعابدار( بیان کرد.
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از طرف دیگر به دلیل حمالت مکرر به ایران )حمله یونانیان و بعدها حمله اعراب( الگوهای هنر تجسمی به 

هایی خاص را شاید بتوان جز این الگوها بر شمرد. دالیل اعتقادی اگر هم وجود داشته از بین رفته ولی نمونه

شاپور اول درون غار شاپور شهرستان کازرون که هنوز عملکرد این غار به طور دقیق معلوم نیست ی مجسمه

. از سوی دیگر از دیدگاه شهری در مرکزی ترین فضای شهری که 2ی خسروپرویز در کرمانشاهو نیز مجسمه

مرکزی منار این شهر را به در شهر کامالً مدور گور در نزدیکی فیروزآباد قرار دارد شاید بتوان عملکرد اِلمان 

 عنوان نوعی جسمیت بخشیدن عنصری در مرکز فضای شهری دانست.

 

 

 

                                                           
 و دیده بستان طاق در را مجسمه این المهلهل معربن میالدی دهم قرن در دهخدا اکبر علی گفتۀ به- 3

 در و کشند می بیرون آب از را آن نوزدهم قرن در و افتاده بستان طاق دریاچۀ داخل به مجسمه آن از بعد

است  شده زیادی خسارت دچار انسانی و طبیعی عوامل اثر بر مجسمه این کنند، می نصب سد باالی

 (.33: 6331آریان پور، )ماخذ: 

  

. دروازه ارگ سارگون تصویر شده در 2 تصویر

 موزه لوور پاریس )ماخذ: نگارنده(. –آیینه 

موزه  ی اجرا شده از دروازه ایشتار در. نمونه1تصویر 

 (.12پرگامون برلین در آلمان )ماخذ 
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در مواردی خاص فضاهای شهری پیرامون مکانی خاص به وجود آمده است. کوه بیستون که مملو از 

شود. این اند مشاهده میها و نقوش برجسته شاهان است و توسط افرادی که از آنجا گذری کردهحجاری

ی نقش خوزستان( و هخامنشی )مجموعهالگوها در تمدن ایالمی )مجموعه نقوش شهرستان ایذه در استان 

هایی چون تنگ چوگان کازرون و طاق بستان کرمانشاه( نیز رستم( وجود داشته و تا دوران ساسانی )نمونه

 تکرار شده است.

ای نیز های اژههای ورودی در تمدنبکارگیری هنرهای تجسمی در فضاهای شهری به ویژه در کالبد دروازه

ای دیگر از این هنرها در ی شیران بجا مانده از تمدن میسن نیز نمونهای که دروازهشود. به گونهدیده می

تری هنرهای های متنوعنقش فضاهای ترددی شهری است. در یونان باستان هنرهای تجسمی به شکل

ی آتنای مقدس ی مقدس آکروپلیس )با قرارگیری مجسمههای شهرها شده است. از تپهتجسمی وارد عرصه

-ها و کتیبهستون -وار ارختیوم( گرفته تا مجسمههای تندیسمرکز مجموعه فضای باز معابد و یا ستوندر 

ی مذبح زئوس در پرگامون، در همه این موارد به های بدنههای نمای معبد آپولون در شهر دلفی و یا کتیبه

-وارد هنر مجسمه سازی و تندیستوان حضور مؤثر این نوع از هنرها را )که شاید بتوان در اغلب منوعی می

 گرایی دانست( در زندگی شهری مشاهده کرد.

  

. بقایای باقیمانده از نیم 2تصویر 

تنه خسرو پرویز در موزه سنگ 

طاق بستان کرمانشاه )ماخذ 

12.) 

ی عظیم . مجسمه شاهپور ساسانی، تنها مجسمه2تصویر 

 )ماخذ: نگارنده(.باقی مانده در ایران باستان 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/e/ee/Khosrow_II.jpg
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ها این نوع نگرش در بکارگیری عناصر و الگوها تا تمدن رُم باستان غالباً در فضاهای مقدس شهری و کاخ

د یابد. ماننهای عمومی میکرده که بعدها در تمدن رُم باستان قدرت بروز بیشتری در عرصهتجلی پیدا می

های ای که در فضاهای ورزشی، اسب سواران به دورشان حرکت کرده و یا نمونهالجثهمجسمه های عظیم

هایی دیگری از هنرهای شهری در فضای باز تحت عنوان های بعدی گونهدیگری در فروم های رُمی. در دوره

کردند. دو را حجاری میهای پیروزی پادشاهان گیرند که بر روی آنها داستانهای پیروزی شکل میطاق

ترین آنها طاق نصرت تیتوس و طاق کنستانتین در رُم است. همچنین این گونه هنرها نمونه از شناخته شده

ها )مانند ستون تروژان در رُم( نیز تجلی یافته بود که این تجلی ستون های دیگری چون کتیبهدر شکل

 های این چنینی دارد.ها یا سایر نمونهسکهای نمادین مقدس اُبلیای از ستونریشه در گونه

هایی در یونان( و ها )همچون نمونههایی که از الههبارزترین نمود هنرهای تجسمی مجدداً در نقش مجسمه

کند. از مجسمه سوار بر اسب در میدان شد بروز پیدا مییا افراد شاخص در فضاهای شهری ساخته می

ی رمانسک و گوتیک و یا در دوران رنسانس عدی که در قرون وسطی و دورههای بکامپیدولیو گرفته تا نمونه

و مجسمه سوار بر اسب اثر  2شود. همچون مجسمه سوار بر اسب میدان سنت آنتوان در پادوادیده می

ها و فضاهای شهری که در هایی که در میداندر ونیز و یا مجسمه 6در میدان سن جووانی سن پائولو 2وروکیو

شود. این رویکرد در ر میکل آنژ )مجسمه داوود در فلورانس و میدان کامپیدولیو در رُم( دیده میآن آثا

کشورهای غربی از آن زمان تا به امروز ادامه یافته و البته در دوران معاصر تأثیر زیادی بر توجه به این امر در 

 ایران گذاشته است. 

-ها در بدنه کلیساها نیز مشاهده میها و مجسمه، تندیسدر قرون وسطی به کارگیری از آثار برجسته هنری

ای برخوردار بود، از این رو شود. این امر به سبب محوری بودن فضای مقابل ورودی کلیساها از اهمیت ویژه

 های تورات و انجیل.یافت. نظیر تندیس قدیسان مسیحی و یا داستانعمدتاً مضامینی دینی می

گرش را در آثار آرت نوو و هنرمند معماری چون آنتونی گائودی بتوان دید که در شاید آخرین رد پای این ن

ها است. در آثار دیگر نظیر پارک گوئل بدنه و نماهای کلیسای مشهور ساگرافاملیا مملو از این گونه تندیس

ها به مهسازد که در آن فضاهای متنوع همچون چشنیز به نوعی تجلی متفاوتی از این هنرها را متجلی می

ها (. نهایتاً در نخستین آثار مطرح پست مدرن222: 2222وار طراحی شده است )فلدمن، شکلی تندیس

هایی بجای میتوان به میدان ایتالیا در  نیواورلئان اثر چارلز مور که داری فضایی تندیس گونه و سردیس

ها و فضاهای است که این میدان(. البته الزم به یادآوری 222: 2222هاست، اشاره کرد )همان، چشمه

                                                           
4
 -Saint Anthony of Padua 

5
 -Andrea del Verrocchio 

6
 -Campo SS Giovanni e Paolo in Venice  
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اند ولی هدف اصلی ما بیان شهری در نمونه های دیگر و فراوانی در این سده اخیر طراحی و ساخته شده

 نمونه های اولیه و تاثیر گذار آنهاست.

نماها در اغلب نماهای بناهای مقدس هند باستان در  -از سوی دیگر در جهان شرق نیز استفاده از مجسمه

شود. مضامین آنها گیرد( مشاهده میی معابد که در اطراف آن فضای مردمی شکل میباز شهری )بدنهفضای 

ها و خدایان مقدس خود بوده های مصر، یونان و حتی قرون وسطی به پیروی از نمایش الهههمچون تمدن

 است.

ای که در تفکر پیش از اسالم در مجدداً در خاورمیانه و ایران، بعد از ظهور اسالم به دالیل اعتقادی و سابقه

شد. در نتیجه اعراب جاهلیت وجود داشته هنرهای تجسمی شامل مجسمه و نقاشی غالباً مذموم انگاشته می

های بناها پیدا کرد. هنر خوشنویسی و هنر ای برای بیان شدن در نماها و بدنهای دیگر از هنرها عرصهگونه

های فضای شهری تجلی پیدا های متفاوتی در بدنهعد از اسالم به گونهگچبری با تنوع نقوش خود در دوران ب

های ورودی بناهای عمومی جستجو کرد )همچون های آنها را در بدنهترین نمونهکردند. که شاید بتوان قوی

ی ابریشم قرار داشته و محل اسکان و در های ورودی رباط شرف در سرخس که در سر شاهراه جادهکتیبه

 آن مکان تعامالت مردمی بوده است(. مقابل

در دوران بعدی که ثبات حکومتی محکمی مجدداً در ایران تثبیت شده فضاهای شهری تحت عنوان میدان 

ای بسیار فاخر و متفاوت ظهور یافت )همچون میدان نقش جهان اصفهان( که هنرهای در ایران به گونه

ای که خود بناها وار تجلی یافتند. به گونهی تندیستجسمی دیگر نه به شکل مجسمه بلکه به شکل فضای

گرفتند. شاید بتوان علت اینکه بنای عالوه بر دارا بودن نقش عملکردی در جایگاه اثری هنری نیز قرار می

کردند اینگونه دریافت که این بنا ای از معماری سوپر مدرن در زمان خود تلقی میشیخ لطف اهلل را گونه

د مذهبی و عملکردی خود تلفیقی از انواع هنرهای اسالمی فاخر زمان خود شامل هنر کاشی عالوه بر کارکر

باشد کاری و لعاب، هنر خطاطی و نقوش، هنر هندسه و ریاضی، هنر فرم پردازی و هنر بیان در ظرافت می

ر جایگاه های هنرهای تجسمی تلقی شوند که دتواند جز سازنده ای از مجموعهکه همگی به زبان خود می

ارکان فضای شهری مقابل خود قرار گرفته است )به همین ترتیب در عناصر سه وجه دیگر این میدان 

 ای متفاوت(.ی خود به گونههرکدام به نوبه

ی ایران با هند همین تاثیر های زمان صفویه و رابطهاز سوی دیگر توجه به این امر که بدلیل مراودات دولت 

محل ظاهر گشته و بنای اصلی آرامگاه در فضای مقابل خود که به مثابه یک بنای تاج در اثر معمار شیرازی

کند )سلطانزاده، در فضایی شهری عملکرد دارد، همچون تندیسی از جنس سنگ خودنمایی می پارک

2222.) 
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ای برای ژهمتأسفانه این رویکردها بعدها در ایران تداوم جدی پیدا نکرد ولی در تمدن های غربی جایگاه وی

هایی نظیر سالن اپرای سیدنی اثر یورن اوتزن که خود بنا خود پیدا کرده است. همچون واضح ترین نمونه

کند و وار در فضای باز و عمومی مقابل خود و در بستر بندر سیدنی خود نمایی میای تندیسکامال به گونه

ای مدرن در فرانک گهری که او نیز مانند مجسمهی گوگنهایم بیلبائو اثر ی دیگری چون بنای موزهیا نمونه

 کند.گری میفضای مقابل خود جلوه

گیری و بهسازی مراکزی شهری می باشد را یادآور شد. در آخر باید رویکردهای امروزی که در حال شکل 

فضاهای ی جدیدی که در شهر تهران و در میدان امام حسین در حال تکمیل است نمونه ای از این نمونه

 خورد.های متفاوتی در آن بچشم میها و قالبمردمی است که هنرهای تجسمی در شکل

 محیطانواع هنرهای تجسمی در 

ی هنرهای تجسمی در فضاهای شهری دسته بندی زیر ارائه می گردد که پیش با بررسی سیر تحول و سابقه

 پردازیم:ت میاز آن به شرح هشت الگویی که از موارد باال استخراج گشته اس

متر( چه در فضای شهری 10: منظور آثاری است که بدلیل عظمت خود )باال الجثههای عظیممجسمه -

بودا و یا مجسمه  معبد بهار متری 222)مانند ابوالهول( و چه در فضایی نزدیک به شهر )همچون مجسمه 

  سازند.متری مسیح در ریودوژانیرو( در مقابل خود فضایی عمومی را می 20

 

 

 

 

 

 

 

: این گونه از آثار شاید یک هنر تجسمی مستقل به حساب نیایند، ولی همچون سایر هادروازه -مجسمه -

یافتند که ها ظهور میهای ورودی شهرها و یا کاخدروازهها در ها برای نشان دادن شکوه و قدرت تمدننمونه

 
 (.12الجثه دنیا  در سمت راست مجسمه داوود قرار دارد )ماخذ مجسمه های عظیم . نموداری از 2تصویر 
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آیند این دروازه ها تنها مدخل تردد مردم به حساب می آمده و یک فضای عمومی شهری به حساب می

 های ایشتار و سارگون(.)مانند دروازه

دی بیشتر ها شکل یافته و عملکرای دیگر از هنرهای تجسمی که برروی ستون: گونههای شهریستون -

گرفتند های شهری هستند که در مراکز شهری یا مدخل های ورودی شهر قرار مینمادین دارد ستون

 های مصری یا ستون تراژان در رُم(.)همچون اُبلیسک

ها غالباً بدون عملکرد بوده و صرفاً عملکردی نمادین داشته و در مراکز شهری : این طاقهای شهریطاق -

 ها نقش می بسته است.برروی آنها معموالً مضامین پیروزی شده است کهنصب می

شده، در ایران باستان های که از هنر حجاری برای ثبت تاریخ استفاده می: این کتیبههای شهریکتیبه -

های پر تجمع شهری ایجاد شده اند )همچون تنگ چوگان ها در مکانکاربردی فراوان داشته است. این کتیبه

 کازرون(.

-: معموالً به منظور گرامیداشت اشخاص و یا رویدادهای مهم تاریخی ساخته میهای میدانیمجسمه -

 شوند.

 

 

 

 

 

بناهای عمومی که غالباً کارکرد مذهبی هایی از ترین نمود این نوع آثار را برروی بدنه: وسیعنما -مجسمه -

توان مشاهده کرد. بدلیل خاصیت آیینی بناهای مقدس )مانند معابد یونانی و هندی و بخصوص دارند می

گیرد. از این رو بر کلیساها قرون وسطی و بعد از آن( در فضاهای عمومی و شهری در مقابلشان شکل می

 ها )غالباً با مضامین دینی( نقش می بستند.و حجاری هاهای همجوار بناهای مقدس، مجسمهبدنه

های دیواری در شوند، عبارتند از نقاشی: سایر هنرهای شهری که امروزه دیده میسایر هنرهای شهری -

های خالی ابنیه(، دگرگون ها و...(، مکمل فضا )روی بدنههای گوناگون اعم از تزئینی )حاشیه اتوباننقش

های سه بعدی معابر(، استفاده از هنرهای دیجیتال بر فیک(، تعمیق کننده فضا )نقاشیکننده فضا )آنامور

توانند بر جذابیت، تنوع و زیبایی های دیگر که هر کدام میهای شهری، هنر نورپردازی شبانه و نمونهبدنه

 ای داشته باشند.فضا نقش عمده

  
 (.20)کریستف کلمب و همراهانش( در لیسبون پرتغال )ماخذ  2. یادمان اکتشاف2و  6تصویر 
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های ساختمانی ها(، و خلق گرافیکآبنماها )فوارهها، گیری قوی به سمت هنر، نظیر استفاده از مجسمهجهت

های اصلی تمایز دهنده مرکز شهر باشد. در جهت حمایت از هویت مرکز شهر، تواند یکی از ساختمایهمی

تواند حس شعف و تواند به انسانی کردن محیط کمک نماید. بکارگیری چنین هنری میهنر جمعی می

اهمیت تاریخی یک مکان، برای جلب توجه مردم و معنا دادن به تجربه  شادمانی داشته باشد و یا تأکید بر

شهری آنها مؤثر واقع گردد. هنگامی که هنر با حفظ یکپارچگی در تمامیت طراحی یک فضای جمعی و یا 

 (.22: 2222تر عمل کند )پامیر، یک میدانچه، پارک و یا پیاده رو گنجانده شود، خواهد توانست موفق

شود و وجود هنرهای تجسمی در فضاهای شهری باعث ایجاد تنوع و سرزندگی در محیط می از سوی دیگر

کنندگان فضا در طول تاریخ بوجود خواهد آورد. که  احساس خاطره انگیز را در محیط برای عابران و استفاده

نطور که به نحوی خود عاملی برای هویت بخشیدن به فضا و ایجاد حس نوستالژی افراد خواهد شد. هما

بخشند و در صورت حذف، فقدان آن واضح است آثار قوی هنری، با ماندگاری خود در فضا به آن هویت می

یی که روید دیگر مجسمهشود. تصور کنید یک روز صبح که به محل کار همیشگی خود میهمواره حس می

و حس ناامنی به فرد منتقل خواهد هویتی کردید را نبینید. همین اتفاق نوعی بیهر روز از کنار آن عبور می

ی آن تاثیر خواهد گذاشت. برای مقابله با چنین اتفاقی بعضاً در کرد، که خود به خود در روند زندگی روزانه

سال قدمت دارد، کمترین تغییر برروی آثار  200کشور های اروپایی که آثار شهری موجود در آنها نزدیک به 

های اکسید ن مثال در شهر پراگِ لهستان این دیدگاه وجود دارد که مجسمهبا ممنوعیت همراه است. به عنوا

شده و یا حتی سیاه شده در اثر عوارض محیطی را نباید شست، زیرا آن اکسید و حتی گرد و غبار روی آن 

 هاست که با این تصویر در ذهن افراد ثبت شده است.ی فردی و جمعی نقش بسته و سالنیز در خاطره

 های تجسمی در مولفه های کیفی فضای شهرینقش هنر

آنچه که به عنوان کیفیات یک فضای شهری خوب مطرح است، کیفیاتی است که نظریه پردازان بر آن    

(  جمع بندی نظریات نظریه پردازان شهری را در این ارتباط می توان به سه دسته 2متفق هستند. )جدول 

: 2220تقسیم کرد )گلکار،« زیست محیطی»و « بایی شناختیزی –تجربی»، «عملکردی»های کالن مؤلفه

زیبایی شناختی خود شامل عواملی نظیر خوانایی، شخصیت بصری،  –( که دسته مولفه های تجربی 222

ها بسته به نوع فضا و بستر و زمینه آن حس زمان، غنای حسی، رنگ تعلق و آموزندگی است. این مؤلفه

 ن پیدا می کنند. هایی در ظهور و بروزشاتفاوت

چنانچه همه عواملی که بر خوانایی محیط و شخصیت بصری آن نقش دارند را از عوامل فرمی بدانیم و سایر 

 -عواملی که بر ادراک حس زمان، غنای حسی، رنگ تعلق و آموزندگی نقش دارند را عوامل فضایی و تجربی

هنرهای تجسمی در آن نقش دارند را به سه دسته زیر زیبایی شناختی بدانیم، می توان مولفه هایی که آثار 

 تقسیم نمود و نمودهایشان را در نماها و اثاثیه شهری بازشناخت:
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 مولفه های فرمی –الف 

 مولفه های فضایی -ب

 زیبایی شناختی –مولفه های تجربی  -ج 

 هنر های تجسمی در نماهای ساختمانی و بدنه های شهری

 خوانایی و شخصیت بصری 

ون شک یکی از ویژگیهای اصلی آثار تجسمی ویژگی بصری آنهاست. ولیکن اینکه چگونه به کارگیری هنر بد

تجسمی می تواند موجب خوانایی و شخصیت بصری محیط شود موضوع بررسی است. بررسی نشان می دهد 

نی قابل تشخیص اند. نماهایی که در آنها از نمادها و نشانه ها استفاده شده به راحتی از ساختمانهای پیرامو

 این موضوع در مصادیق مختلف در هر دو مقیاس  کلی و جزئی قابل بررسی است.

 در مقیاس کل بنا 

گاه هیبت کلی بعضی از ساختمانها به واسطه ویژگی فرمال خود نقش نمادین پیدا می کند. نظیر میل ها  -

و مناره ها در گذشته به واسطه شکل و بلندایشان به مثابه یک نشانه شهری از فاصله دور عمل می کردند. 

 یا بقاع متبرکه به واسطه فرم گنبد گون شان، ... . 

ی فرمهای شمایلی در هیبت کلی ساختمان از خود موضوع در وضعیتی خارج از مقیاس گاه با به کارگیر -

معمول برای جذابیت بصری و تداعی معانی کارکردی فضا بهره برده اند. نظیراستفاده ازفرم کلی بدن انسان 

درموزه جسم درهلند. یا طراحی فرم کلی کلیسای رنشان به کمک شمایل حضرت مریم و مسیح. 



 

 

 

 

 

 

  

از نمای پشتی  هلند در جسم موزه . ساختمان2تصویر 

 (نگارندگان ماخذ:)

.ساختمان موزه جسم در هلند 2تصویر 

 (22ماخذ )
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این نگاه به طراحی حجم و فرم کلی بنا به معماری وجهی تندیسگون می دهد، و در بسیاری از مواردی که 

طرح شمایلی استفاده شده در بنا رابطه ای با موضوع به ویژه در یکی دو دهه اخیر طراحی شده است، 

کارکردی و شخصیتی اثر برقرار نمی نماید. ولیکن بنا به واسطه طراحی تندیسگون خود فارغ از زمینه 

 ، 2مندلسون اریک ،2سارینن اِرو چون شهری وجهی شاخص، متمایز و به یاد ماندنی می یابد. ازمعمارانی

 افرادی از بیستم و قرن پایان در و 2اوتزن یورن

می توان نام برد.  گرایشی چنین در دهه های اخیر با 20کاالتراوا سانتیاگو چون















 

 *در مقیاس جزء

گاه نمای ساختمان ها به واسطه استفاده مکرر از اشکال مشخص به صورت نشانه مشخصی برای عملکرد  -

بخصوصی درآمده است. نظیر به کارگیری اشکال خاص در نمای بانکها، شعب مختلف فروشگاه هاو ... . که به 

 واسطه تکرار در ابنیه مشابه به صورت نشانه در آمده است. 

ستفاده از بعضی نشانه ها در نما موجب خوانایی شخصیت اجتماعی بنا می شود. نظیر به گاه به واسطه ا -

کار گیری نشان اهورامزدا بر باالی نمای بنای متعلق به زرتشتیان .
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 - Eero Saarinen 

8
 - Erich Mendelsohn 

9
 - Jørn Utzon 

10
 - Santiago Calatrava 

 
 احمد از کاری آن روی بر آزاد طرحی و اسلیمی های گره نمای ترکیب با لورآل شرکت . ساختمان20تصویر 

 (21ماخذ ) استکهلم در 2السیوفی
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 الهه شهر در کلوپی مانند) نیز هست. دوبعدی نما به صورتی سطوح بر تجسمی هنرهای تجلی امروزه

  22وازرلی ویکتور 21آرت-آپ آثار از اقتباسی بتوان شاید که .(الهی نجات خیابان در ملت بانک یا و 22هلند

  .دانست شودمی حاصل پرو خالی کاغذ فضای در خطوط ضخامت تغییر با که

 . ادراک حس زمان 1

به واسطه تکرار و توالی شان در بدنه های عناصر هنر تجسمی می توانند ضمن پاسخ به نیاز زیبایی شناختی 

کنند. نظیر استفاده از نقش برجسته شهری حس زمان ناشی از گام های پیمودنی فضا را به مخاطب منتقل 

ها و مجسمه ها بر باالی دهانه ها و ستونهای تکرار شونده نما.
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 - Holland Casino 
12

 - Op-Art 
13

 - Victor Vasarely 

   
 . چهره22تصویر 

 ویکتور اثر هنرمند

ماخذ: )وازرلی 

 (102 ،2222حلیمی،

 (نگارندگانماخذ: ) الهه شهر در هلند . کلوپ21تصویر 

 

 ملت بانک .ساختمان22تصویر 

ماخذ: ) الهی نجات خیابان در

 (نگارندگان

 

  
. کتیبه سردر وردی مدرسه فیروزبهرام در خیابان 22تصویر 

 تهران )ماخذ: نگارندگان( –سی تیر 

–. نمای خانه ای مسکونی در بافت شهری 22تصویر 

 نگارندگان( خیابان جمهوری تهران )ماخذ:

  

 . نمای بدنه پاساژی در خیابان ناصر خسرو تهران )ماخذ: نگارندگان(22و  26تصویر 
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 . غنای حسی و رنگ تعلق 2

عناصر هنر تجسمی می توانند به واسطه روایت رویدادهای تاریخی، مذهبی و اسطوره ای جوامع محلی 

فرانسه، که سه مجوس  در  22استراسبورگ جامع کلیسایکتیبه  موجب پیوند اجتماعی مردم شوند. نظیر

.ایرانی را در حال تقدیم هدیه به حضرت مریم به خاطر تولد حضرت مسیح نشان می دهد





















 

 

 های شهریهنرهای تجسمی در اثاثیه -ب

شهری از لوازم کاربردی و بعضا غیر کاربردی در فضاهای شهری به شمار می روند. ولیکن  اثاثیه و مبلمان   

نحوه طراحی آنها می تواند به گونه ای باشد که در ترکیب با فضا نقش زیبایی شناختی محیط را دو چندان 

ساخت که هایی را مطرح کند. نظریات بررسی شده در رابطه با مولفه های کیفی فضاهای شهری، مؤلفه

 تواند در ایجاد فضاهای شهری مطلوب کمک شایانی کند. های شهری میها با اثاثیهتطبیق این مؤلفه

مراتب،  هسته، سلسله های مرکزیت،های فضایی شامل مؤلفهها عبارتند از: ویژگی، این مؤلفه2طبق جدول 

های تجربی شامل پیچیدگی و ویژگیریتم،  و بصری. مولفه های فرمی شامل: هارمونی فضا، نیروهای توالی

تواند ها در فضاهای شهر، میمداری وسرزندگی، هویت و اصالت و معنی. استقرار اثاثیه انسانی، پیاده مقیاس

شناسی تاثیر گذار بر طراحی شهری به جهت تقویت فضاهای شهر و عجین های زیباییگیری از مؤلفهبا بهره

ت پذیرد. شدن آن با زندگی روزمره مردم صور

در جمع بندی نمونه هایی از اثاثیه شهری ارائه شده که دربه وجودآمدن فضاهای شهری مطلوب به 

کارگرفته شده اند. به عنوان مثال قرارگیری اثر در موقعیتهای مرکزی نظیر میادین، تکرار و ریتم آنها 
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 - Strasbourg 

   

 مجوس . سه22تصویر 

 کلیسای–ایرانی

  استراسبورگ

 (.22ماخذ )

 کلیسای نمای از . بخشی22تصویر 

 گائودی آنتونی اثر 2مقدس خانواده

 (.22 ماخذ)

 یک نمای از . بخشی10تصویر 

 (.22ماخذ ) بارسلون در بازیلیکا
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حاظ فضای تجربی دگرگون راسته های محوری، و متناسب با ضرباهنگ فضا می تواند محیط را به لدر

(.1سازد.)جدول



 



































 های زیبایی شناختی فضا )ماخذ: نگارندگان(. مؤلفه1جدول 

 تصویر معرفی مؤلفه تصویر معرفی مؤلفه

مرکز

یت/ 

 هسته

های شهری که اثاثیه

بیشتر در نقش هنرهای 

-تجسمی نمود پیدا می

-کنند باعث ایجاد هسته

های مرکزی در فضاهای 

 شود.شهری می

 خوانایی 

عناصر دیگر شهری در 

خوانش محیط و فضای 

شهری نقش بسزایی ایفا 

 کنند.می

 

 (26یادمان قو در شهر فیالدلفیا )ماخذ: 

Swann Memorial Fountain 

دروازه ابر اثری از آنیش کاپور در پارک 

 (22هزاره )ماخذ: 

Sculpture Anish kapoor Cloud 

Gate in Millennium Park 

سلس

 له

مرات

 ب/

توالی 

 فضا

های شهری توالی اثاثیه

در نقش عناصر فضاساز و 

شکل دهنده به فضایی 

های متعدد شهری در الیه

تواند در شکل دهی به می

فضای شهری نقش 

 مؤثری داشته باشند.

 
 نیروهای

 بصری

-های شهری در نقشاثاثیه

توانند در های متفاوت می

جهت دادن به فضاها مؤثر 

 واقع شوند.

 

 ,Langمیدان ایتالیا در نیواورلئان )ماخذ: 

2005, 78) 

Plaza Italia, New Orleans in 

pristine state. 

دیس کفسازی خیابان اثری از میسو و بوف

 (22)ماخذ: 

Storytelling Street Art - Miso 

and BUFFdiss 

هارمو

 و نی

 ریتم

کمک به ایجاد ریتم و یا 

هارمونی در فضاهای 

به راحتی با شهری 

های استفاده از اثاثیه

تواند ایجاد شهری می

 شود.

 

 مقیاس

 انسانی

های شهری تنوعی از اثاثیه

در کنار هم با رعایت 

تواند های انسانی میمقیاس

در ایجاد امنیت خاطر برای 

 شهروندان مؤثر واقع شوند.
 

پارک گوئل در بارسلون، اثر آنتونی گائودی، 

 ,Zerbestهای ایمنی گرد بتنی )ماخذ: نرده

1987 : 146) 

Park Guell in Barcelona 

بازار النگ مارکت در کیپ تاون آفریقای 

: 2226جنوبی )ماخذ: گیبونز و اوبرهولزر، 

102) 

Long Market in Cape Town 

ویژگ

 ی

 بصری

تنوع پذیری در مصالح، 

رنگ و یا اشکال متنوعی 

که باعث عدم یکنواختی 

محیط بصورت ظریف 

تواند در شوند میمی

ایجاد فضای شهری نقش 

 بسزایی داشته باشد.

 
 پویایی

توجه به مصرف کنندگان 

ترین نکات فضا از اصلی

طراحی است. این توجه 

های متنوع تواند به شکلمی

و جدیدی ظاهر شود. 

های نرم و معلق پوشش

برای پیاده روها آرامش 

 خاطر شهروندان را افزایش

 دهد.می

 

تسوکوبا، ژاپن. از عیب گرانیت که تغییر 

)ماخذ: کند حیرت انگیز مصالح را ایجاد می

 (26: 2226گیبونز و اوبرهولزر، 

Tsukuba in Japan 

سایبان بخشی از پیاده راه پارک دوالویلت 

 (22پاریس اثر برنارد چومی )ماخذ: 

Park de la villette in Paris by 
Bernard Tschumi 

پیچی

 دگی

پیچیدگی در فضاهای 

تواند توسط شهری می

های متفاوتی چون اثاثیه

کف سازی و یا فرم های 

ها و مواردی دیگر چراغ

 شکل گیرد.

 

 

سرزندگ

 ی

های ها و تکنولوژیالمان

نوین در ترکیب با آب به 

سرزندگی فضاهای شهری 

 افزایند.می
 

شهری )ماخذ: صندلی عابران پیاده در فضای 

20) 

Urban Adapter by Rocker-Lange 
Architects 

های تعبیه شده در بوستان آب و آتش فواره

 (22در تهران )ماخذ: 

Water & Fire Park in Tehran 
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ی شهری نقش بسیار مؤثری در شکل دهی به یک فضای شهری بررسی نمونه ها نشان می دهد که اثاثیه

تواند بر رضایت کمک به طراحی بهینه و قرارگیری کلیدی این عناصر در فضاهای شهری میسرزنده دارند. 

کار رفته در فضاهای شهری نشان داد که استفاده از آنها تجزیه و تحلیل آثار تجسمی به شهروندان بیافزایند.

مل تأثیر گذار بر توان شناختی محیط را دو چندان کند. عواها، تأثیر زیباییتواند در کنار سایر مؤلفهمی

شناختی آثار هنرهای تجسمی در فضای شهری به شرح زیر است:زیبایی

























 

 







 (.22: 2221. جمع بندی تجزیه و تحلیل آثار )ماخذ: شیخ الحکمایی،2جدول 

 تأثیرگذاری های مؤثرویژگی عوامل

 موقعیت اثر

 کندموقعیت طراحی شده تأثیر آثار هنری را دو چندان می بینی شدهموقعیت اثر در محل از ابتدا پیش

 انتخاب موقعیت متناسب با اثر به هنرمند وابسته نیست موقعیت اثر در زمان طراحی نا معین

 مقیاس اثر

 شوداحساس خودمانی بین مخاطب و اثر ایجاد می مقیاس اثر نزدیک به مقیاس انسانی

 مقیاس اثر فراتر از مقیاس انسانی
حس ابهت، عظمت بر مخاطب مستولی شده و توجه را دوچندان 

 کندمی

 فرم اثر

 افزایدبر سیالیت فضا می پویا و سیال

 کندهای اجتماعی در فضاهای شهری تاکید میبر موقعیت ساکن و ایستا

وزن اثر در 

 محیط

 بر راحتی و خوشایندی و پویایی مکان تأثیر گذار است سبک

 کندحسی از ابهت و عظمت و تاکید بر فضا ایجاد می سنگین و جسیم

تعامل اثر با 

 محیط

 کندهای جذاب اثر را دوچندان میویژگی محیط مکمل اثر باشد

 کندشناختی محیط تأکید میهای زیباییبر مؤلفه تداخل محیط و اثر

معنادار بودن 

 اثر

 دهدمخاطب میباعث خودمانی بودن و حس تعلق  ارتباط با فرهنگ بومی

 کندهای فرهنگ بومی تأکید میبر داشته استفاده از نمادها

 بخشدها میالمثلها و ضربنوعی بیان هنری به داستان روایت گون بودن اثر

 آفریندنوعی تعجب و شگفتی می آشنایی زدایی کردن

 افزایدبه مفرح بودن محیط می طنز آمیز بودن

رویت پذیری 

 اثر

 شودبهترین دید اجراء اثر در سازماندهی فضا در نظر گرفته می اثر در یک جهترویت 

 داردمخاطب را برای درک بهتر اثر به حرکت پیرامون اثر وا می رویت اثر از چند جهت
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 گیرینتیجه

بندی نمود. توان رابطه هنرهای تجسمی و معماری را به دو صورت طبقهبا مروری بر آنچه که گذشت می

نخست تأثیر نگرش تندیسگون به معماری )که در آن بنا ظاهری تندیس گون دارد( و دوم استفاده از آثار 

 تجسمی در نمای ابنیه که از گذشته تا به امروز نمودهای فراوانی از هر دو رویکرد برجا مانده است. 

اهای شهری، موجب تقویت فضا و پیوند از سویی بررسی تجارب نشان داد، فرم ونحوه استقرار مبلمان درفض

 بهترآن با زندگی روزمره مردم باشد. 

این جمع بندی نشان داد که موقعیت اثر، مقیاس آن در ارتباط با فضا و عابرپیاده، فرم اثر، وزن اثر، تعامل    

شناختی محیط را اثر با محیط معنادار بودن و رویت پذیری اثر از عواملی هستند که می توانند تاثیر زیبایی 

 دو چندان سازند.
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Recognizing the role of visual arts in urban spaces, relying on the aesthetic 

components used in the facade and urban furnishings. 

Mohammad Ali Sheikhol hokamaei, Shervin Mirshahzadeh 
 

 

Abstract 

A glance at the everyday life of the urban spaces shows how space can affect the quality 

of life of the people in the cities, also visual arts can, by virtue of their aesthetic aspects, 

double that effect . 

The most important feature of visual arts in urban spaces is that it can change the space 

for the observer at any moment in the environment. This transformation can inspire an 

emotion of freshness and vitality to its audience. Today there are many successful 

examples for that. 

Therefore, the present article, with an overview of examples of visual art used in urban 

buildings, on the one hand, and examination of urban furniture effects, attempts to 

identify their influential components analytically. These components include Form, 

spatial and Intuitive aesthetic components that include many features. The mutual 

influence of these components and visual arts on visibility, perception of sense of time, 

sensory richness, and the color of the composition of building facades and urban bodies 

are observed. Also, these factors, which have been raised by thinkers and theorists, are 

also evidence of the relationship between visual arts and urban furnishings. From 

surveys, the relationship between visual arts and architecture can be classified in two 

ways. First, the influence of the figurative attitude on architecture (where the building 

has the appearance of a statue), and second, the use of visual works in the view of the 

building of both approaches has been left from the past to present. This conclusion 

finally shows that the position of the artwork, its scale in relation to space and 

pedestrians, its form, its weight, its interaction with the meaningfulness of the 

environment and its visibility is the factors that can enhance the aesthetic impact of the 

environment through visual arts. 
Key words: visual arts, building facades, aesthetic components, urban furnishings  
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 بررسی ابعاد اجتماعی مصرف محصوالت پایدار در تغییر الگوی مصرف

 1فروغ عموئیان

 

 چکیده

در دهه های اخیر، آنچه که در پی رشد سریع رویکرد طراحی زیست محیطی و گسترش آن در حوزه های 

پیدا نموده است؛ تأثیر مستقیم محصوالت طراحی شده از سوی طراحان خالق به  مختلف علوم اهمیت

صورتی نوآورانه در تعیین و تغییر رفتار و سبک زندگی کاربران این محصوالت می باشد. روش مند بودن 

 فرآیند طراحی با توجه به ابعاد اجتماعی و باز خورد نوع مصرف در نزد مخاطبان، به طور مشخص می تواند

در پیوستگی و استمرار پایداری، که هدف اصلی این رویکرد می باشد موثر واقع گردد. این پژوهش با توجه 

به نقش آنالیز اجتماعی در تعیین فرآیند طراحی، سعی دارد به بررسی رابطه محصول طراحی شده و مصرف 

تحلیلی بوده و  -پژوهش توصیفی کننده در ایجاد الگوی مصرف با رویکرد پایدار بپردازد. روش تحقیق در این

از پژوهش های کتابخانه ای جهت استناد به یافته ها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان 

می دهد که نیازهایی که در ابعاد اجتماعی از سوی مخاطب مطرح می گردد، قویا در هدفمندی طراحی 

منابع و انرژی می باشند تأثیر داشته و ارتباط دو محصوالتی که مبتنی بر رعایت اصول پایداری و حفظ 

 کاربر را جهت دهی می نماید. -سویه محصول

 کلید واژگان

 پایداری، محصول، الگوی مصرف، آنالیز اجتماعی 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عضو هیأت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران 1
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 مقدمه

ارتباط محصول، خدمات و فضاها با کاربر انسانی همواره ارتباطی چند بعدی و به گونه ای تعاملی در جهت 

منافع مصرف کننده و سودآوری برای صاحبان صنایع بوده است. این ارتباط در راستای رویکردهای حفظ 

متعدد جنبش های فکری سمت و سوی متفاوتی از خود بجا گذاشته است و تحت تأثیر زیر ساخت های 

به موارد تعریف شده در چارچوب فرآیند طراحی بوده است. امروزه یکی از مطرح ترین مسایل طراحی، توجه 

زیست محیطی در حوزه پایداری و توسعه نوین تفکر طراحی و مصرف در جهت حفظ منابع و انرژی است به 

صورتی که نیازهای انسان امروزی طوری پاسخ دهی شود که منافع نسل های آینده در نظر گرفته شود. این 

ام دنیا گسترده شده و رعایت رویکرد به صورت انقالبی در تکنولوژی مواد و روش ساخت به سرعت در تم

شاخص های آن به مثابه استانداردهای نوین در طراحی، مورد التزام جوامع طراحان جهانی قرار گرفت. حوزه 

های مختلف علوم که به نحوی به مسأله طراحی مواد و محصوالت می پردازند و رویکردی زیست محیطی را 

اف و عملکرد، در نهایت از یک استاندارد کلی تبعیت می دنبال می نمایند، با اندک تفاوت هایی در اهد

، 4، بیونیک دیزاین3، طراحی تعاملی2، طراحی خدمات2نمایند. سبک های طراحی همچون طراحی سبز

و ... از جمله سبک های طراحی می باشند  8و طراحی ارگانیک 7، گلوبال دیزاین6، اکو دیزاین5نچرال دیزاین

که می توانند نه به عنوان زیرمجموعه بلکه در راستای طراحی پایدار تعریف گردند. متدولوژی طراحی پایدار 

بر وجوه تأثیرگذار آن بر انسان، محیط زیست  و زیرساخت های جامعه می باشد؛ که توجه به رفتار شناسی و 

ه محسوب می شود. از طرفی تولید و مصرف، در پی اعالم نیازی صورت می سبک زندگی یکی از این وجو

گیرد که نحوه و نوع این نیاز بستگی مستقیم به شرایط فرهنگی، جایگاه اجتماعی، شرایط اقتصادی و فردی 

مصرف کننده دارد. رفتار شناسی مخاطب در ایجاد نیاز و شدت آن در خانواده ها در یک جامعه، یکی از 

 اولیه در طراحی محصول می باشد که به تدریج تبدیل به یک الگوی مصرف تعریف شده می گردد.شروط 

این مقاله با طرح این پرسش که مصرف محصوالت با استاندارد پایداری به چه میزان می تواند بر ابعاد 

و ارتباط دو  اجتماعی کاربران و الگوی مصرف تأثیرگذار باشد، سعی در بررسی شاخص های ابعاد اجتماعی

کاربر با رویکرد پایداری دارد. در روش تحقیق با نگاهی میان رشته ای و تطبیقی، شاخص -سویه محصول

های آنالیز اجتماعی مصرف کنندگان تحلیل شده و سهم مولفه های محصوالت پایدار در تعریف این ابعاد 

 اجتماعی به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است.

 کاربر-ظری ارتباط محصولمبانی ن

در ارتباط روشمند، تولید کننده ای وجود دارد که عالمت یا نمادی را برای حداقل یک مخاطب ارائه داده به 

( این نشان می دهد که در فرآیند تعامل محصول با 2334صورتی که وی درک معنا نماید. )محسنیان راد، 

ا استفاده کننده ارتباطی برقرار می کند و درک معنا از سوی انسان، طراح با استفاده از نشانه همراه شیء ب
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مخاطب صورت می گیرد. هر محصول پس از تولید، در حداقل سه وجه با مخاطب خود ارتباط برقرار می 

نماید و همین تعامل که از آن به ارتباطی دوسویه اشاره می شود، باعث می گردد تا مصرف کننده در طول 

الزم را داشته باشد. این سه وجه در یک وضعیت کلی در سطح نخست به صورت وجه استفاده رضایتمندی 

فرمی یا ظاهر محصول که وجه دیداری آن محسوب می گردد خود را نمایان می سازد. در سطح بعدی نحوه 

استفاده و عملکرد محصول از سوی مخاطب مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت د سطح سوم، بار 

 (2و محتوای مفهوم دار محصول با مصرف کننده ارتباط بر قرار می سازد. )نمودارسمبلیک 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه می دهد، وجوه سه گانه ارتباطی بین کاربر و  3در مدلی که دانلد نورمن با دیدگاه طراحی احساس گرا

محصول تعریف می شود به میزان درک مخاطب از فرم و زیبایی شناسی محصول )خوشایندی(، منطق نحوه 

استفاده و عملکرد فنی )کارکرد( و به چالش کشیدن وی در ارائه سمبل ها و نشانه شناسی محصول بر می 

 (Norman, 2004) گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول )مأخذ: نگارنده( -وجوه سه گانه ارتباط انسان -2نمودار

 

 (2330مدل دانلد نورمن با رویکرد احساس گرا )مأخذ: نورمن،  -2نمودار
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در مدل نورمن، همان ویژگی های نمودار کلی این بار با رویکرد احساسی مطرح می شود که سعی در 

مشخص نمودن عوامل ارتباطی دارد به گونه ای که درک و تحلیل کاربر در آن دخیل بوده و در مواجهه و 

محصول به دنبال پاسخ به سواالت برخاسته از احساس خود باشد. در این راستا یک شیء همانند یک  مصرف

 رسانه، حاوی

 اطالعات بصری 

 بازخوردهای عاطفی 

 فن شناسی نحوه استفاده 

بوده و تحت تأثیر درک و تحلیل مخاطب، هریک از شاخص های آن با شدت و ضعف متفاوت از سوی وی 

وزه اشیاء در ارتباط خود به گونه ای در تعامل با مخاطب قرار می گیرند که هم در تعریف می گردد. امر

جریان انتخاب و خرید و هم در هنگام مصرف و پس از فروش، پروسه های متفاوتی در زندگی کاربران طی 

ی می نمایند. طراحان پس از برنامه ریزی کیفیت طول عمر محصول، شدت ارتباط در هر دوره را پیش بین

نوع و شدت ارتباط یک  2کرده و از طریق ارزش های افزوده این ارتباط را کنترل می نمایند. در جدول

 محصول نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخاطب )مأخذ: نگارنده(-عوامل موثر در دوره های متفاوت ارتباط محصول-2جدول

نوع مرحله 

 ارتباطی

مرحله انقضا و طول عمر  مرحله استفاده و مصرف مرحله انتخاب و خرید

 مفید محصول

 

 عوامل موثر بر 

 کیفیت ارتباطی

زیبایی شناسی فرم 

 محصول

چیدمان محصول در فضای تعریف 

 شده

 تغییر کاربری محصول

عناصر ماکرو و میکرو در 

 فرم

نوع کاربری محصول در ارتباط با 

 بدن انسان 20آنتروپومتری

 خدمات پس از فروش

عالئم گرافیکی در 

 محصول

ارگونومی و ابعاد و اندازه مکانیزم 

 مصرف

 وجود ارزش های افزوده

اطالعات روی بسته 

 بندی

ارتباط از طریق حواس: بافت، 

رویه، سنگینی، نور، صدا، بو، طعم 

 و ...

 انباشتگی و تولید زباله

 



 225                                                     بررسی ابعاد اجتماعی مصرف محصوالت پایدار در تغییر الگوی مصرف

 
 

نمونه محصولی که توانسته است در رقابت با محصوالت مشابه در سه مرحله  2در همین راستا در تصویر 

انتخاب، مصرف و کاربری مجدد، توجه مخاطب را به عنوان مشتری جلب نموده و بازتعریفی خالقانه و 

 ارتباطی شدیدتر ایجاد نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت پنل ها و دیوارهای خالقانه و سبک با استفاده از قفل شدن بطری ها در کنار یکدیگر، امکانی است 

که کمپانی سازنده در اختیار مصرف کننده قرار داده است تا خود در مرحله انقضای محصول اصلی دخالت 

بکار ساخت تولیدی متفاوت و جدید گردد. در این وضعیت ارتباط تعاملی سازنده و مطلوبی  کرده و دست

بین محصول و کاربر اتفاق افتاده است که هم به نفع مصرف کننده می باشد و هم ترغیب وی در جهت 

ر می خرید این محصول به نفع تولید کننده کاال می گردد.مثال هایی از این دست نشان می دهد که کارب

تواند در مراحل مختلف عمر محصول در ارتباطی تعریف شده با محصول باشد. شدت این ارتباط به عوامل 

چندی مربوط می گردد و مبین این نکته است که هر قدر محصوالت با آنتروپومتری انسان درگیری مستقیم 

ل و کاربر، ارتباطی که تری داشته باشند؛ شدت ارتباط بیشتر می گردد. همچنین در تعامل میان محصو

کاربر با محصول ایجاد می نماید، به عنوان مثال در جهت تعمیر و نگهداری، رویکردی دو سویه بوده و 

دسته بندی های برخی محصوالت دخیل در شدت ارتباط،  2کیفیت آن تحت تأثیر قرار می گیرد. در جدول 

 و فراوانی این شدت مشخص شده است.

 

 

 

 

 

 

 
 (www.gizmodo.com: مأخذ)بطری با قابلیت قفل شدن در کنار هم  -2تصویر

 بدنی با مهم ترین محصوالت روزمره جوامع شهری )مأخذ: نگارنده(شدت ارتباط  -2جدول
رده بندی 

محصوالت 

روزمره 

مرتبط با 

 انسان

لوازم 

 خانگی

مبلمان و 

مبلمان 

 شهری

وسایل 

حمل و 

نقل و 

 خودرو

نور و 

 روشنایی

اسباب 

بازی، 

وسایل 

کمک 

آموزشی و 

 سرگرمی

وسایل 

 ورزشی

محصوالت 

خاص 

ناتوانی 

جسمی 

 حرکتی

شدت 

 ارتباط

 خیلی زیاد خیلی زیاد زیاد ضعیف متوسط زیاد خیلی زیاد
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 کاربران در مصرف آنالیز اجتماعی

یکی از بازوهای اصلی هر تولید کاالیی، آنالیز مشتریان در حوزه مسائل علوم انسانی و اجتماعی می باشد. 

در هر جامعه ای با توجه به تمام مواردی تعریف می گردد که از  "نیاز"خاستگاه عامل اولیه تقاضا، یعنی 

اال عالوه بر دارا بودن اطالعات فنی و فرمی، بایستی سبک زندگی و نحوه مصرف آن ها منتج می گردد. هر ک

حاوی اطالعات قابل تفسیر و درک در نزد مخاطب خود باشد تا در آینده مورد استقبال مجدد و خرید و 

مصرف آن برند در بازار گردد. این اطالعات از یک سو با تاریخچه غرایز فطری و عواطف بشری تحت تأثیر 

ته و از سویی دیگر بستگی مستقیم به سیاست های سودآوری صاحبان صنایع جنسیت و سن ارتباط داش

دارد به طوری که نوع الگوی مصرف را از این طریق تعیین می نماید. بنابراین از طرفی به روابط فردی و از 

ا و طرف دیگر به روش ارائه شده مصرف از طریق آن کاال بستگی دارد. روابط فردی با آمال و آرزوها، نیازه

میزان خوشایندی مخاطب در ارتباط است. بنابراین میزان و نوع مصرف تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی 

 مهم ترین این عوامل به تفکیک مشخص شده است. 3قرار میگیرد که در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با بررسی عوامل فردی و اجتماعی به نظر می رسد کهدر حالی که الگوی مصرف از یک قالب تعریف شده و 

شکل گرفته شده نشأت می گیرد، اما به همین میزان تحت تأثیر استراتژی های برنامه ریزی شده برای 

و در عین حال سالمت  تقاضا و خرید کاال، می باشد. بنابراین شرط اصلی برای  تعیین سبک زندگی آگاهانه

در جوامع، در نظر گرفتن پیشینه فردی مصرف کننده و میزان آمادگی وی برای پذیرفتن تغییر می باشد. 

 مهم ترین شاخص های موثر بر ایجاد الگوی مصرف )مأخذ: نگارنده( -3جدول 

 عوامل اجتماعی )بیرونی( عوامل فردی )درونی(              

 ایجاد نیاز به خرید احساس نیاز و رغبت به خرید

 فرهنگ استفاده فرهنگ اجتماعی

 تبلیغات رسانه ای اعتقادات و باورها

 مدرنیته سنت

 و فروش 22مهندسی کانسی روانشناسی مخاطب

 همگانی سازی گروه های سنی و جنسیت

 مد سلیقه
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امروزه با رشد تکنولوژی و انقالب مواد، سیر صعودی مصرف کاالهای متنوع و رنگارنگ که بتواند سالیق 

رفته است و نتیجه این اتفاق رشد روزافزون مختلف را در رده های سنی و شغلی متعدد پوشش دهد شدت گ

طرفداران خرید و مصرف محصوالت سفارش شده روز و فصل در قالب مدهای مختلف عرضه شده در بازار 

امروزه تالش می گردد تا با مطالعه این نوع مصرف در جهت تعدیل و کنترل برای نزدیک شدن به می باشد. 

ریشه های این نوع گسترش معرفی گردند.وقتی مقوله طراحی  ،(Hilty, 2000)وضعیتی پایدار و عادالنه

محصول مطرح می گردد، محصول خود به عنوان یک واسطه پیام رسان، در ارتباط با محیط پیرامون و انسان 

قرار گرفته و در فرآیند تعیین رفتار قرار می گیرد. یکی از چالش های طراحان در عصر حاضر تعیین میزان و 

د و سهم دخالت طراح در شکل دهی به رفتار کاربران از طریق اشیاء می باشد. همچنین ارتباط چگونگی ورو

مصرف کننده با کاال در ساختن هویت فردی و اجتماعی وی تأثیرگذار است و بخشی از این هویت از ساختار 

شده است. تعریف شده ای بر می آید که در فرآیند طراحی محصول به عنوان هویت محصول بدان داده 

با محصول صورت می گیرد، از قبل از پروسه خرید، به صورت احساس  22تعاملی که بین رفتار مصرف کننده

و رفتارهای مشتری در هنگام خرید، مواجهه با  (William L., 1994)نیاز و فرآیند ذهنی شروع می گردد 

، حرکت، رفتار و تحلیل وضع موجود محصول، استفاده و دور انداختن و تجدید فرآیند خرید در قالب احساس

بنابراین اشیاء می توانند هم خود رفتار تولید نمایند و هم رفتار  (Solomon, 2013, 235) تعیین می گردد.

از این جهت  (Maldonado, 2000, 256)کاربر را جهت دهی کنند و حسی از هویت را سازماندهی نمایند. 

هویت را می توان مجموعه ای از یافته های اکتسابی دانست که درک یا بازخورد ادراکی به شخص یا 

در بین اندیشندان حوزه های مختلف علوم، در نهایت  "هویت"مخاطبان می دهد. با وجود تعابیر متعدد از 

قالب بازشناسی و تشخیص افراد و  آنچه که به هدف این بحث نزدیک می باشد، تعبیر وودوارد از هویت در

موقعیت ها با بهره گیری از باورهایی است که از تجمیع عناصر درونی، ذهنی و بیرونی شامل شده است. 

انتخاب محصول جدای از کیفیت طراحی در نتیجه جریانی ذهنی است که سیاست های حاکم بر بازار و 

 (Woodward, 2004, 7)موثر است. خواسته های صاحبان صنعت بر میزان شتاب و هدف آن 

 محصوالت پایدار و الگوی مصرف

امروزه طراحی پایدار به دنبال راهی جهت ماندگاری در کنار کارآیی و راندمان باال می باشد به طوری که به 

مفهوم توسعه پایدار،حاصل حفظ منابع و انرژی کمک نموده و قابل برگشت و دوستدار محیط زیست باشد. 

ی از پیوندهای جهانی، مابین مشکالت محیطی درحال رشد، موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقر و رشد آگاه

توسعه پایدار، قویاً موضوعات محیطی،  .نابرابری ونگرانی ها درباره یک آینده سالم برای بشر می باشد

علوم و عرصه های مختلف (Hopwood,et al. 2005: 38).اجتماعی واقتصادی را به هم پیوند می دهد

هنرهای کاربردی نیز در جهت خلق آثاری می باشند که از شاخص های پایداری بهره ای داشته باشند. در 
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این بین، نگاهی به آثار هنر سنتی نشان می دهد که شاخص هایی که در این هنرها در اولویت انتخاب 

بوده و هم پوشانی مناسبی از  هنرمند قرار می گرفته است، کماکان به معیارهای پایداری در طراحی نزدیک

این جهت در این دو حوزه از تولید وجود داشته است. یکی از مهم ترین دالیل نزدیکی هنر سنتی به شاخص 

های پایداری، استفاده از الگوهای طبیعت به عنوان منبع و سرچشمه الهام می باشد. طبیعت در پایدارترین 

استفاده را نموده و دور ریز کم تری را به مجموعه تحمیل می حالت خود از انرژی بهترین و مناسب ترین 

 اولویت های اصلی طراحی پایدار را در طراحی محصوالت در عصر حاضر نشان می دهد. 2نماید. جدول 

 

 

 

 

 

 

نظام طبیعت دارای ساختاری پایدار و منسجم می باشد و علی رغم دانش بشری، آزمون و خطا پذیر نیست. 

(Macnab, 2011)  در این بین تولیداتی که توسط بشر امروز به این نظام اضافه می شوند، اثرات طوالنی

ساخت و تولید مواد اولیه پایدار به نحوی که در  مدت و عمیقی بر فرآیند ساخت و رشد طبیعت می گذارند.

فرآیند سیستماتیک طبیعت خدشه ای وارد نسازند، تحت عنوان سبز، ضامن نرساندن آسیب به زیرساخت 

های مواد در طبیعت و فرآوری ماندگار در طول چرخه حیات سازگار با طبیعت گردیده اند. توسعه پایدار به 

پردازد که نه تنها به حفظ کیفیت محیط زیست توجه دارد، بلکه متضمن  تعیین الگوها و روش هایی می

توسعه و رشد و گسترش این الگوها در جهت سازگاری و همزیستی اجتماع شهرنشینی امروز با طبیعت 

 -پالستیک ها –است. محصوالت دنیای تکنولوژیک و صنعتی موج سوم، محصوالت انقالب در عرصه مواد 

والت جزو الینفک زندگی بشر را تشکیل داده، کاستی های فضا و نیازها را به وسیله بوده است. این محص

آنان پوشش می دهند و پاسخ گوی قشر وسیعی از سطوح مختلف جوامع صنعتی، پیشرفته و نیمه صنعتی 

در این بین استفاده از محصوالتی که برگشت پذیر به طبیعت بوده و از موادی (Choi, 2009) می باشند. 

تشکیل یافته باشند که با معیارهای پایداری هم خوانی داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار می 

 گردند.

 مأخذ: نگارنده -اصول و مبانی اولیه طراحی محصوالت پایدار -4جدول 

 توجه به انسان )روان شناسی/ استانداردهای فضا(

 حفظ و تجدید نظر در منابع و انرژی طبیعت

 بومی گرایی/ استفاده از منابع مطابق با اقلیم در معماری بومی

 احترام به طبیعت

 پایداری اقتصادی )توجه به شرایط محیطی زود بازده با کم ترین اتالف انرژی(
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همانطور که مشخص می شود، عوامل صرفه جویانه و دوستدار طبیعت بودن در رأس شاخص های طراحی 

پایدار به خصوص در تولید بافته ها و منسوجات در  دنیای امروز به شمار می رود. طبیعت ذاتی طراحی به 

 :Buchanan,1995)عنوان علم محض و دارای خصوصیات نوین و آزادانه هنری، با دیگر علوم تفاوت دارد 

و لزوما در حیطه پایداری نیز بغیر از توجه به استانداردهای طرح شده، پارامترهای زیبایی  (61-115

طراحی پایدار فرآیند تولید شناسی و شاخص های فرمی و محتوای معنادار اثر، نیز حائز توجه است. 

محسوب می شود که می توان  محصول در طبیعت می باشد. این فرآیند نه یک روش خاص بلکه معیاری

بارها و بارها از طریق آن به پاسخ های متنوع و پایدار رسید. این همان درک منطق تولید در طبیعت می 

طراحی محصوالت  .(Norton,1999)  باشد که از طریق طراحی پایدار در هنر و صنعت جاری می شود

هنگی و یکپارچگی با کل هستی است و اصول پایدار به دنبال کشف معماهای بقا در طبیعت و ایجاد هما

 آمده است: 2اولیه و کلی که به آن توجه می کند در جدول

 

 

 

 

در زمانی که طراحی پایدار در دو حوزه تولید، یکی محصول برای انسان و دیگری تأمین فضا برای انسان، در 

موثر بین انسان و تولیدات توجه یک تقاطع به هم می رسند، اولین نکته ای که بایستی در ایجاد تعامل 

بحران  (Morto,2014)داشت؛ توجه به هماهنگی بین اشتراکات میان این دو حوزه طراحی می باشد.

تخریب طبیعت و انرژی از زمان انقالب صنعتی ماهیتی آشکار و جدی به خود گرفت. به طوری که در عصر 

رجوع به ارزش های معنوی و محتوای معنادار حاضر کیفیت ساخت و تولید بر کمیت آن ارجحیت داشته و 

تولیدات که در هنر سنتی یافت می گردد، از اولویت های طراحی صلح آمیز و سبز به شمار می رود. سید 

حسین نصر در این راستا اشاره ملموسی به نظام طبیعت داشته و سر منشأ پایداری زمین را احترام به 

ی حصول به صلح و آرامش با طبیعت، ابتدا به صلح وآشتی به نظم برا"طبیعت و دوستی با آن می داند: 

)نصر،  " ... برای صلح وآشتی با زمین، ابتدا باید با آسمان آشتی کرد .نیاز است-عالم -روحانی و معنوی

(. در جایی دیگر وی به این نکته اشاره می نماید که برای حفظ قداست حیات، باید یک باردیگر 3: 2373

ی طبیعت را یادآوری کرد و این به معنای قداست بخشی دوباره به طبیعت است، البته نه به این ماهیت قدس

معنا که به طبیعت قداست اعطا کنیم، زیرا، چنین کاری فوق توان آدمی است، بلکه به این معنا که پرده 

د،کنار بزنیم های جهل و غرور را که قداست طبیعت را از دید بخش عمده ای از بشریت نهان می دارن

 مأخذ: نگارنده -شاخص های کلی و محوری در طراحی پایدار محصوالت -5جدول

 

ویژگی های محصوالت 

 پایدار

 تجدید شدنی )بازیافت شدنی(

 انباشت زبالهترمیم کنندگی / حداقل دور ریز و 

 دارای مدیریت زمان و انرژی

 صرفه جویانه

 یکپارچگی و سادگی
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(. با توجه به شاخص های مهم برشمرده در اصول و معیارهای طراحی محصوالت پایدار 25-24: 2386)نصر،

و پایداری زیست محیطی در زندگی روزمره بشر، چنین می توان نتیجه گرفت که به تبع این محصوالت، نوع 

صرفه جویانه بوده و در عین حال مصرف و الگوی آن نیز دستخوش تغییر می گردد. این تغییر از نوع 

استانداردهای کیفی زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد. مهم ترین تغییراتی که در این راستا حاصل می 

 نشان داده شده اند. 6گردد، در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

از مجموع بررسی های صورت گرفته در روند پژوهش که به مطالعه تأثیرات ماندگار مصرف محصوالت پایدار 

پرداخته است؛ به نظر می رسد که نقش نوع ارتباط مصرف کاال و کاربر انسانی یکی از عوامل زیرساختی در 

عی بر می گردد که آنالیز ایجاد الگوهای رفتار در مصرف می باشد. این ارتباط به شناخت رفتار اجتما

اجتماعی را شامل می شود و وقتی ارتباط به سمت مصرف محصوالت پایدار جهت دهی می گردد، آنالیز 

 (Gupta, 2015)اجتماعی تحت تأثیر تفکر طراحی، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و محیط زیست قرار می گیرد. 

وی رفتارها و آداب اجتماعی و همچنین الگوی مصرف بنابراین تفکر پایدار می تواند به طور قابل توجهی بر ر

تأثیر گذار باشد. نتایج حاصل از پژوهش در پاسخ به سوال طرح شده در میزان سهم این تفکر بر تغییر 

الگوی مصرف نشان می دهد که با توجه به اطالعات بصری، بازخوردهای عاطفی و فن شناسی نحوه استفاده 

ت پایدار، بازخورد رفتارها به سمت رفتار صرفه جویانه و دگرخواهانه تغییر پیدا در مواجهه کاربران با محصوال

می نماید. این رفتار در سطح کالن در عکس العمل های اجتماعی بازتاب داشته و رفتاری مشارکتی و 

تر همگانی در جهت حفظ منافع جمعی ایجاد می نماید. بازخورد این رفتارهای اجتماعی به جامعه ای سالم 

 مهم ترین تأثیرات الگوی مصرف محصوالت پایدار )مأخذ: نگارنده( -6جدول

 تأثیرات زیست محیطی بازار و رقبا تأثیرات اجتماعی تأثیرات فردی

صرفه جویی در 

 مصرف

ابداع و نوآوری در  رفتار صرفه جویانه

 تولید

حفاظت از زمین در برابر 

 زباله ها و دورریزها

احساس نزدیکی 

با طبیعت از طریق 

 متریال سبز

رفتار صلح جویانه 

در گروه های 

 اجتماعی

استفاده از مواد بومی 

و کاهش قیمت تمام 

 شده

برگشت پذیری به چرخه 

 طبیعت

تقویت و هاهنگی با چرخه  کارآفرینی  مشارکت در مصرف کاهش تنوع طلبی

 طبیعت

دگر خواهی و 

 نیکوکاری

آینده نگری و  توجه به نسل آینده

 سوددهی 

 حفظ منابع و انرژی 
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و شاداب تر منجر می گردد که می تواند بر روی تصمیم گیری صاحبان صنایع در عرضه محصوالتی با 

ماندگاری بیشتر که مشارکت مشتری را نیز در پی دارد، موثر واقع شود. از آن جایی که توسعه پایدار قویا 

به نفع سوددهی صنایع با موضوعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند می دهد، برخورد بازار 

رویکرد پایداری در مقابل رقبا، خواهد بود. در نهایت سود جمعی در راستای کاهش آسیب های محیطی و 

نزدیک تر شدن به طبیعت، جسم و روان انسان ها را در جهت هماهنگی بیشتر با نظام آفرینش سوق داده و 

ای کاذب و ایجاد زباله و در نهایت دلزدگی و پوچ از آسیب های اجتماعی مصرف گرایی و استفاده از کااله

 خارج می سازد. 23گرایی ناشی از مصرف و کاالوارگی

 

 پی نوشت

1. Green Design 

2. Service Design 

3. Interaction Design 

4. Bionic Design 

5. Natural Design 

6. Eco Design 

7. Global Design 

8. Organic Design 

9. Emotional Design 

علم سنجش ابعاد و اندازه های بدن انسان در دو وضعیت ثابت  (Anthropometry)آنتروپومتری  .20

و متحرک، که کاربرد آن در ارائه استانداردهای ارگونومیکی جهت  تنظیم و طراحی مکانیزم های مرتبط با 

 انسان می باشد.

عاطفی بطور سیستماتیک به کیفیت های قابل درک  (kansei Engineering)مهندسی کانسی  .22

در محصول از سوی انسان می پردازد به نحوی که بتواند میزان خوشایندی، تولید و فروش محصول را 

 کنترل نماید.

12. Consumer Behavior 

13. Fetishism 
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A Studdy on the Social Dimension of Consuming Sustainable 

Products in Changing Consumer Behavior 

Forough Amoian 

Abstract 

In recent decades, what has become important is the rapid development of the 

environmental design approach and its expansion in various fields of science; the direct 

effect of products designed by creative designers in an innovative way to determine and 

change the behavior and lifestyle of users of this Products. The appropriateness of the 

design process with respect to social dimensions and the reciprocal use of the type of 

use for the audience can be particularly effective in the continuity of continuity, which 

is the main purpose of this approach. This research, in light of the role of social analysis 

in determining the design process, attempts to study the relationship between the 

product design and the consumer in creating a sustainable consumption pattern. The 

research method was descriptive-analytic and library research was used to cite the 

findings. The results of the research show that the needs of the audience in the social 

dimension are strongly influenced by the purposefulness of designing products that are 

based on respect for the principles of sustainability and the preservation of resources 

and energy, and directing the linkage of product-user directions Makes. 

Keywords 

consumption behavior, social analysis, sustainability, product 
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 کاربردی محیط زیست شهری-کاربست مفاهیم و نمادهای ایران باستان در طراحی آثار هنری

 3مهرنوش شفیعی سرارودی، 2شعبانعلی قربانی، 1زینب قائلی

 چکیده

 او یگذشته هویت سنتی و فرهنگ و امروزی بشر میان زندگی مدرن و صنعتی شدن، سبب ایجاد شکافی عمیق

ها قابل مشاهده  های زندگی و محیط زیست انساناست. نمود این تعارض و تقابل امروزه در تمامی عرصه شده

 هنرهای تنوع و گستردگی زند و علیرغمجهانی شدن و اقتضائات آن نیز هر روز بر این تقابل دامن می است.

 و معنا هویت شدن گم بحران های هویت ملی در محیط زیست پیرامون،مؤلفه تدریجی اموشیدلیل فر به معاصر،

 فرهنگ شناخت و های برون رفت از این معضل، مطالعهکه یکی از راه رسدمی به نظر. است فزونی در جامعه رو به

بستری مناسب به منظور احیا، معاصر و محیطی به عنوانی  و به کارگیری آنها در هنرهای الهام و پیشینیان آثار و

حفظ و ارتقای هویت ملی و فرهنگی در بطن جامعه باشد. این پژوهش کاربردی با استفاده از روش تحقیق 

سنجی و پاسخ بدین سؤال اساسی است  )پراگماتیسمی( به دنبال امکان تحلیلی و با رویکردی عملگرایانه-توصیفی

های تجسمی و بصری جهت قوش، نمادها و آثار باستانی ایران به مؤلفهتوان با استفاده از مفاهیم، نکه آیا می

ی موردی، نمادها و کاربردی محیطی دست یافت؟ بدین منظور و به صورت مطالعه-بخشی به آثار هنری هویت

و قابلیت به کارگیری آنها جهت  )از آغاز عیالم تا پایان هخامنشی( باستان ایران حاصلخیزی و باروری مفاهیم

شهری  محیط های ی محصوالت مبلمان شهری به عنوان بخشی از هنرهای محیطی در قالب گلدانطراحی و ارائه

آثار مرتبط با محیط زیست  در نمادها این محتوا و مفاهیم  کارگیری به جهت پیشنهاداتی مورد مطالعه قرار گرفته و

 با ایران، کهن هایتمدنتیجه به دست آمد که است. در پایان این ن ارائه شده شهری های شهری به صورت گلدان

هایی  جلوه خلق جهت مناسبی مراجع ظرفیت و استعداد این را دارند تا به عنوان پرمعنا، و اصیل مفاهیم و نقوش

 مورد استفاده قرار گیرند. تجسمی و محیطی هنرهای جمله از هنرهای معاصر مند در ساز و هویت نو، فرهنگ

 کلیدیکلمات 

 .شهری گلدان شهری، مبلمان محیطی، هنر حاصلخیزی، و باروری مفاهیم باستان، فرهنگی، ایران و ملی هویت 

 

 

                                                           
 صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد -1
 ی صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان استادیار، دانشکده -5
 دانشگاه هنر اصفهانی صنایع دستی،  استادیار، دانشکده -3
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 مقدمه

هنرهای شهری، بستر بسیار مناسبی جهت تبدیل اندیشه به عمل و انتقال اهداف و افکار سیاسی، فرهنگی، 

از نظر فرم، زیباشناسی و محتوا به اجتماعی، تاریخی، مذهبی و... به مردم هستند. بنابراین اگر این آثار 

یکی از واسطه و ماندگاری در ذهن مخاطبین داشته باشند.  توانند تأثیر بی درستی طراحی و اجرا شوند، می

پرکاربردترین هنرهای شهری در عصر حاضر گلدانها هستند که به عنوان بخش مهمی از مبلمان شهری، در 

اندازی این گلدانها  پردازی و یا نقش اند. چنانچه در طراحی، فرم هتعداد بسیار زیاد در سطح شهرها نصب شد

های زیباشناسانة ملهم از تفکر و تمدن  از نقوش و نمادهای اصیل ایرانی استفاده شود، عالوه بر القای جنبه

ملی، این آثار به محملی جهت به تصویر کشیدن هنر و فرهنگ گذشته و بازیابی هویت و اصالت ایرانی 

 ل خواهند شد.تبدی

پذیر است؛ زیرا بیشتر نقوش و  از طریق مطالعة آثار آن امکان ایرانیهای  ها، باورها و سنت آشنایی با فرهنگ

تصاویر این آثار سرشار از مفاهیم هستند و برای درک این مفاهیم و به کارگیری صحیح آنها در عصر حاضر، 

نری و تاریخی دارای ویژگی نمادین هستند شناسایی ضرورت دارد که تمامی عالئم و نقوشی که در آثار ه

 (. 322: 1331شده و مورد مطالعه قرار گیرند)حاتم، 

، نمادهای مرتبط با باروری و اند ایران باستان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که دری از جمله نمادهای

ها و ملزومات  ها، بازی ها، رقص آیین کردند با به کارگیری این نمادها در سعی می ایرانیان .هستندحاصلخیزی 

زندگی، نیروهای رازآلود حاکم بر باروری و حاصلخیزی را رام کنند و به زندگی مطلوب خود دست یابند. 

های مقدس تازه و توانا کردن قوای فرومردة طبیعت از طریق جادوی  هدف از این نمایش»فریزر معتقد است:

ها و جانوران به تولید مثل  های غالت پردانه شوند و انسان وشههمدالنه است تا درختان بارآورند، خ

 (.133: 1332فریزر،)«بپردازند

با   در این میان تمدن عیالم و هخامنشی به عنوان دو تمدن منحصر به فرد باستانی، محمل نمادپردازی

ی، حیوانی و عناصر هایی پیچیده از طبیعت اطرافشان هستند. آنها نمادهای گوناگون گیاهی، انسان برداشت

های گوناگون در آثار خود به کار  جان را در راستای باروری و حاصلخیزی، به شیوه طبیعی و طبیعت بی

تواند در بقا  اند. بررسی این مفاهیم و شناخت اندیشة گذشتگان و به کارگیری آنها در هنرهای معاصر می برده

ای  مندتر شدن هنر جدید به عنوان رسانه رایی و هویتو تداوم هنر و تمدن گذشته مؤثر بوده و سبب معناگ

 ها در طول تاریخ باشد. جهت انتقال فرهنگ و اندیشه

توان با به کارگیری نمادهای  بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می

باروری و حاصلخیزی ایران باستان در طراحی گلدانهای شهری به حفظ و ارتقاء هویت و فرهنگ ملی دست 

اند،  پرباری بوده یافت؟ در واقع همانطور که نمادهای باروری و حاصلخیزی به دنبال رونق کشت و زرع و
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تواند به خلق نمودی نو از  گلدان نیز به نوعی محمل کشت و کار و رویش و زایش است و تلفیق این دو می

مرتبط و متناسب با توسط عناصری  های هنری آنها هنر معاصر در قالب گلدانهای شهری بپردازد که جلوه

  خلق شده است. کاربرد و محتوا

 روش تحقیق

تحلیلی و با رویکرد -با استفاده از روش تحقیق توصیفیو  بردی استاین پژوهش کار

ای و میدانی  عملگرایانه)پراگماتیسمی( انجام شده است. اطالعات مندرج در آن به شیوة مطالعات کتابخانه

هایی از  گردآوری شده است. با توجه به محدودیت کمی تحقیق، از میان نمادهای مد نظر موجود، نمونه

 اند.  اند و در طراحی گلدانها به کار رفته ه صورت هدفمند انتخاب شدههرکدام ب

 تحقیق پیشینة

گیری  شکل»( که در کتاب1333ترین منابع در حوزة تاریخی این پژوهش عبارتند از: علیزاده) از جمله مهم

است.  به توصیف تاریخ عیالم و دشت شوش و پیشینة آنها پرداخته« حکومت عشایری و کوهستانی عیالم

، این تمدن را از دورة آغاز شهرنشینی تا پایان تمدن عیالم «تاریخ عیالم»( در کتابی با عنوان1311آمیه)

« امپراتوری فراموش شده»( در کتاب خود تحت عنوان1315. کرتیس و تالیس)بررسی و تشریح کرده است

ها را نیز در آن  از آثار این تمدن به تشریح تاریخ و هنر عیالمی و هخامنشی تا ساسانی پرداخته و تصاویری

به هنر ایران در ادوار تاریخی « هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی»( در کتاب1331. گیرشمن)اند جای داده

از ابتدا تا عصر هخامنشی پرداخته است و به شرحی مفصل از نقوش برجسته، معماری، ظروف و... با ذکر 

 تصویر پرداخته است. 

ها و نمادهای مرتبط با باروری و حاصلخیزی در  مایه تصاویر و متون در باب نقشمنابع حاوی  چند نمونه از

هایی از تصاویر آثار  نمونه« هشت هزار سال سفال ایران»( در کتاب1311ایران باستان عبارتند از: طالیی)

در آنها یافت. توان برخی از نمادهای باروری وحاصلخیزی را  شوش و عیالم را گردآورده است که می

به شرح مختصر تعدادی از آثار عیالم پرداخته و برخی از آنها « شوش شش هزار ساله»( در کتاب1331آمیه)

های کهن  نقش و نماد در سفالینه»ای تحت عنوان ( در مقاله1331وصفی کوتاه از نمادها را در بر دارد. حاتم)

های ایران باستان پرداخته است که  بر سفالبه شرح و توصیف کلی برخی از نمادهای مستعمل « ایران

ماه در »(، در کتاب خود تحت عنوان1323تعدادی از آنها مرتبط با باروری و حاصلخیزی هستند. صمدی)

در میان توصیف نماد ماه، اشاراتی بر سایر نمادهای باروری و حاصلخیزی داشته است. سایت « ایران

 ر بردارندة تعدادی از آثار عیالم و هخامنشی و شرحی مختصر از آنهاهایی چون متروپولیتن و لوور نیز د موزه

( در 1331منابع در خصوص هنر شهری، مبلمان شهری و گلدان شهری عبارتند از: مرتضایی) ست.ا

به تعریف مبلمان شهری و سابقة تاریخی آن و انواع مبلمان « رهیافتهایی در طراحی مبلمان شهری»کتاب
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درآمدی بر »( نیز در کتاب1313گرایی پرداخته است. بابایی اقدم و همکاران) تخریبشهری و شرح آنها و 

به وصف مبلمان شهری و عناصر آن و مبحث زیباسازی شهری پرداخته و « شناخت عناصر مبلمان شهری

آلبوم تصویر »( در1311کیش و همکاران) اند. صداقت بخش کوچکی را نیز به گلدانهای شهری اختصاص داده

به شرح و نمایش تعداد زیادی از تصاویر گلدانهای شهری در ایران و خارج از کشور « عناصر مبلمان شهری

 اند. پرداخته

( در 1313کامیاب و همکاران) :توان به این موارد اشاره کرد در خصوص هویت و هویت در هنر و شهر نیز می

ت در ایران و در شهر را آورده و عوامل شرحی در خصوص معنا و مفهوم هوی« هویت و مبلمان شهری»کتاب

بته  « هویتت شتهر  »( نیز در کتاب1311اند. بهزادفر) تأثیرگذار در هویت دهی به مبلمان شهری را برشمرده

های هویت  گیری فرهنگ، هویت شهری، بحران هویت و مؤلفه تعریف هویت و ریشة آن، نقش هویت در شکل

 پرداخته است.

 هنر شهری و هنر محیطی

ای، از نقاشی دیواری، تندیس و مجسمه، نقوش برجسته، گلدانها و... ، زمانی کته در   هنری در هر زمینه آثار

تترین و   شتوند. از مهتم   شتناخته متی  « هنرشتهری »فضای شهر اجرا شوند و یتا قترار گیرنتد، تحتت عنتوان     

و عناصر شهری بوده شهری است که خود شامل انواع گوناگونی از هنر   پرکاربردترین هنرهای شهری، مبلمان

و این اجزا و عناصر، دارای سه نقش اساسی در سطح شهر هستند؛ نقش عملکردی، زیباشناختی و هتویتی،  

توانند نیاز عملکتردی و بصتری شتهروندان را بترآورده      که در صورت داشتن هر سه ویژگی در کنار هم، می

 (.13: 11،ج1315سازند)کامیاب و همکاران،

لمان شهری بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که مسائل مربوط به آسودگی امروزه نقش هویتی مب

(. در ستالهای  52و52: 13، ج1315گیرد)کامیاب و همکتاران،  الشعاع آن قرار می یا راحتی افراد، کامالً تحت

بلمتان  دهنتدگان آثتار م   بخش دستمایة بسیار خوبی برای هنرمندان، مجریان و سفارش اخیر الگوهای هویت

 شهری شده است و بر بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش بسزایی داشته و از این رو بسیار پر اهمیت است.

دهد که استفاده کنندگان و عموم مردم، خواستار تجهیزات  محیطی نشان می های شهری و زیست پژوهش»

که به صورت یک سمبل یا نماد  طوری شهری چند منظوره و در عین حال، توجه به بعد زیبایی آن هستند. به

شناسانة  ها و محصوالت مدرن، به توقعات زیبایی و حجم شهری در آمده و متناسب با طراحی زیبای اتومبیل

 (.11)همان:  «مردم و نیازهای دنیای امروز نیز جواب دهد.

 رابطة متقابل هویت و فرهنگ با هنر محیطی

گیری به  در طراحی مبلمان شهری از آن بهره برد. این بهره توان هویت یکی از مهمترین عواملی است که می

ترین عوامل درک گذشتة تاریخی، هنری و فرهنگی یک جامعه است. همچنین هویت  عنوان یکی از مهم
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گیری بسیاری از هنرهای معاصر است و امروزه شمار زیادی از هنرمندان سعی در به  عاملی مؤثر در شکل

 و فرهنگ جامعة خود در آثارشان دارند. تصویر کشیدن اصالت، هویت

در واقع فرهنگ و هویت هر جامعه با آثار هنری آن ارتباطی مستقیم دارد. چنانچه گذشتة فرهنگی از عوامل 

طور غیر مستقیم بر  دهندة وضعیت کنونی و آیندة هر مملکت است. تاریخ فرهنگی یک کشور، به اصلی شکل

توان برای ایجاد جریانی اصیل و  گذارد. بنابراین می له هنر، تأثیر میهمة شئونات زندگی مردم آن، از جم

ساز در شهر، به هنر گذشته رجوع نمود و آن را در مظاهر زندگی اجتماعی بازتابی گسترده  هویت

 (.53: 31، ج1315بخشید)کامیاب و همکاران،

ا و هویت یک جامعه سرچشمه ه بنابراین نسبت هویت با هنر، نسبتی شفاف و روشن است؛ هنر از اندیشه

گذارد و بدینگونه  شود و سپس بر فرهنگ و هویت انسان معاصر تأثیر می گیرد و با خالقیت ادغام می می

 (.51: 11،ج1313شود)کامیاب و همکاران، جاودان و ماندنی می

از مضامین دهند و استفاده  انسان معاصر، وارث فرهنگ و سنن غنی ایرانی است که هویت وی را تشکیل می

ویژه هنر شهری، سبب بازیابی این هویت خواهد بود. در واقع همراهی  کهن سرزمین ایران در هنر جدید به

تواند به حفظ و اعتالی هر دو بیانجامد بدون اینکه یکی سبب نابودی دیگتری   هنر معاصر با هنر گذشته می

 باشد.

واسطه با اقشار جامعه بستری  ری وسیع و ارتباط بیدر میان هنرها، هنر محیطی و مبلمان شهری به دلیل کارب

بسیار مناسب برای تجلی ارزشهای فرهنگی، هنری و هویت هر جامعه و مکانی برای تبادل افکار و اطالعات و 

-های اجتماعی هستند. مبلمان شهری امکان الگوسازی با الهام از هنرهای سنتی و فرهنگ ملی تشکیل شبکه

 مذهبی را دارد و سبب عرصة بروز رویکردهای نوگرایانه و نمادگرایانه در هنر معاصر خواهد بود. 

 شناسی گلدانهای شهری  آسیب

کند،  تر شدن فضاهای شهری کمک می یکی از اجزاء مبلمان شهری که به بهبود جذابیت، زیبائی و طبیعی

بخشی به آن است. چنانچه این گلدانها  گلدانهای شهری یا همان گلجای بوده که سبب تلطیف فضا و روح

و  32-33: 1311های سبز گستردة شهر خواهند بود)صداقت کیش و همکاران، صحیح طراحی شوند، تندیس

 (.31: 1331مرتضایی، 

فضاهای شهری و داشتن تنوع مواد و مصالح و قالبهای فرمی گوناگون، کمتر  علیرغم کثرت این گلدانها در

رسد،  ساز در آنها توجه شده است. در واقع به نظر می مند و فرهنگ به محتوا و ابعاد زیباشناسانه، هویت

فرم دانند و جز تغییراتی اندک در  دهندگان، صرف گلدان بودن را کافی می طراحان و سازندگان و یا سفارش

شهری، از جمله گلدانهای  های در واقع اغلب مبلمان شود. و بافت و رنگ، اتفاق جدیدی در این آثار دیده نمی

اند که در انحصار تولیدکنندگان مبلمان شهری هستند و کمتر  شهری به شکل یک اثر در تولید انبوه درآمده
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ی مفاهیم خاص توجه شده است. در صورتی که به این آثار به عنوان یک اثر هنری و یا بستر هنری برای القا

های شهری به مثابه امکان و موقعیت مناسب برای خلق یک اثر هنری زیبا،  تک مبلمان توان به تک می

ساز نگاه کرد؛ نه اینکه تنها یک وسیلة کاربردی بدون توجه به دیگر ابعاد یک اثر در  مند و فرهنگ هویت

نظیر بصری نمایی از تاریخ،  توانند همانند یک کتاب بی . این آثار میفضای شهری و محیط زیست تولید شود

 بینی یک ملت را به شکلی ملموس و جذاب به نمایش بگذارند. فرهنگ، سیاست، هنر و جهان

های شهری این امکان را دارند که عالوه بر  ترین مبلمان در این میان گلدانهای شهری به عنوان یکی از مهم

مند مورد توجه قرار گیرند  ساز و هویت حاصلخیزی بودن به عنوان یک سمبل و نماد فرهنگمحمل باروری و 

و تنها به عنوان محل کشت، طراحی و ساخته نشوند. بنابراین باید راهکارهایی در نظر گرفته شود تا نه تنها 

دی و هویتی باشند. های شهری دیگر نیز شامل تمامی ابعاد هنری، کاربر گلدانهای شهری بلکه سایر مبلمان

ها در آثار هنری  های بزرگ ایران و کاربست صحیح آن مطالعه، شناخت و درک نقوش و نمادهای تمدن

یخ و تمدن سرزمین تواند به خلق نمودهایی متفاوت و پرمحتوا بیانجامد که آیینة تمام نمای تار معاصر می

 ایران باشند.

مادهای باروری و حاصلخیزی دو تمدن بزرگ عیالم و هخامنشی کارگیری ن بنابراین در این پژوهش سعی در به

در گلدانهای شهری شده است. علت این انتخاب تناسب دوسویة محتوای نمادهای باروری و حاصلخیزی با 

 گلدان در راستای باروری، رویش، رشد و حاصلخیزی است.

هخامنشی( و کاربست آنها در  )از آغاز عیالم تا پایان نمادهای باروری و حاصلخیزی ایران باستان

 طراحی گلدان شهری

ق.م( در جنتتوب غربتتی ایتتران ظتتاهر   3111-3511تمتتدن ایتتالم در اواختتر هتتزارة چهتتارم قبتتل از میالد)حتتدود  »

گرفت، اما مرزهتای آن حتتی فراتتر از منتاطق      این تمدن مطمئناً دشت شوش را در بر می(. 33: 1311نوغانی،«)شد.

شتده استت. ایتن دوگتانگی جغرافیتایی و       بوده که شامل فارس، کرمان و حتی سیستان متی کوهستانی ایران جنوبی 

 (.23: 1331فرهنگی مشخصة تمدن تاریخی عیالم است)آمیه،

پادشاهی عیالمی، بیشتر از هر سلسلة دیگری و در حدود بیش از دو هزار سال در ایتران دوام داشتت. در ایتن ستالها     

النهترین و بتالعکس انجتام گرفتت و در ایتن میتان        های بتین  ی عیالم به سرزمینهای زیادی توسط پادشاه لشکرکشی

پادشتتاهی میتتان دو دولتتت در کشتتمکش بتتود و بارهتتا قتتدرت و مرکتتز حکومتتت از یکتتی بتته دیگتتری انتقتتال        

ق.م آشور بانیپتال عتیالم را تستخیر و بتا ختاک یکستان کترد و         212( تا سرانجام در سال 511: 1332یافت)نگهبان،

هایشان را به چپاول برد.  اما به زودی کوروش سرزمین عیالم و آشتور را متصترف شتد و آن نتواحی      گنجینه نفایس و

را ضمیمة کشور هخامنشی نمود. عیالم جزء امپراتوری آنها شد و شوش که در تمام متدت پایتختت عتیالم بتود، بته      

 (.  511پایتختی هخامنشیان در آمد)همان: 
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بزرگترین شاهنشاهی ایران و بزرگترین امپراتوری جهان تا آن زمان بود که  امپراطوری هخامنشی نخستین و

شد و هیچ  قلمرو آن در زمان داریوش بزرگ از درة سند در شبه قارة هند تا شمال یونان و مصر را شامل می

ق.م با فتوحات 221توانست با قدرت این سلسله رقابت کند. تشکیل این حکومت از حدود سال  کشوری نمی

های زیر فرمانروایی  ق.م با فتح ایران و سرزمین 353و  331های کوروش دوم آغاز شد و بین سال

 (.31: 1311)آژند، ان به دست اسکندر به پایان رسیدیهخامنش

گیتری   هتا همچتون تمتامی جوامتع کهتن و معاصتر در شتکل        های اعتقادی این تمتدن  بینی و اندیشه جهان

است. باور به قداست مظاهر باروری و حاصلخیزی از جمله باورهتایی   ته های هنری تأثیر بسزایی داش صورت

ها و اشکالی که گذشتتگان در   است که در آثار آنان به وفور قابل مشاهده است. امروزه رمزگان و نقوش، فرم

ی، گرفتند، تحت عنوان نمادهای بارور راستای پرباری و پرثمری محصوالت و حیوانات، در آثار خود به کار می

 شوند.  حاصلخیزی، برکت و فراوانی شناخته می

نتوعی  عتیالم و هخامنشتی   بخشی و انسجام بیشتر نمادهتای بتاروری و حاصتلخیزی     جهت نظم 1در نمودار

بندی شامل چهار گروه اصلی نمادهای انسانی، گیاهی،  . این دستهبندی بر اساس محتوا انجام شده است دسته

گنجد شترحی   که پرداختن به کلیة آنها در این مجال نمی باشد، لیکن از آنجا جان می جانوری و طبیعت بی

ها های تصویری از نمادهایی که در طراحی ایده مختصر از هریک در ادامه آورده شده است. سپس تنها نمونه

 و توضیحاتی مختصر راجع به آنها ارائه شده است.   اند در جدولی قرار گرفته نقش داشته

)آغاز عیالم تا پایان هخامنشی(،)نگارندگان،  بندی نمادهای باروری و حاصلخیزی ایران باستان دسته: 1رنمودا

1312)  
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بختش در طراحتی    هتایی از تصتاویر نمادهتای بتاروری و حاصتلخیزی)عیالم و هخامنشتی(الهام       : شرح و نمونه1جدول

 (1312گلدانهای شهری، )نگارندگان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر با ذکر توضیحات توضیحات عنوان

های  پیکره

 باروری

ها  های زنانه در بسیاری از تمدن پیکره

در راستای باروری و و حاصلخیزی مورد 

شماری  و تعداد بی اند ستایش قرارداشته

های مرتبط با  از آنها با تأکید بر اندام

باروری، زایش و تغذیة کودک در 

تمدنهای ایران باستان از جمله عیالم و 

گرا تا انتزاعی   هخامنشی در قالبهای واقع

  .اند مشاهده شده

    
ق.م، هفت تپه، موزة هفت تپه،  11تا  12های باروری، قرن پیکره

 (1312)نگارندگان، 

 
-1111های باروری تجریدی، شوش، عیالم میانه)حدودپیکره

 (113: 1313ق.م(، )طاهری، 1111

درخت 

 زندگی

اقوام مختلف رسوم خاصی را در ارتباط با 

درخت زندگی و به منظور دستیابی به 

دهند. مثالً در  باروری انجام داده و می

برخی اقوام صحرانشین ایرانی، زنان جوان 

اش  بدن خود را با نقشِ درختی که ریشه

ها روی  از عورت شروع شده و برگ

 -است خالکوبی  ها شکوفه کرده  سینه

 
لوحة اونتاش ناپیریشا با نقش درخت زندگی،  بخشی از

 (151: 1331)آمیه،
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درخت 

 زندگی

 (.112: 1331کنند)شوالیه، می

تمدن عیالم و هخامنشی نقش درخت در 

زندگی گاه در قالبهای بسیار انتزاعی و گاه 

به شکل درخت سرو، نخل و... تصویر شده 

است و تا پس از ظهور اسالم و در هنر 

 ایران معاصر نیز به کار رفته است.

 
موزائیک از عاج با نقش درخت زندگی و دو نگهبان آن، چغازنبیل، 

 (311: 5ج ،1332 )گیرشمن،کاخ زیرزمین اموات، 

 سرو

ترین نمادهای زندگی، باروری  سرو از مهم

 و حاصلخیزی ایران است.

در نظر ایرانیان درخت سرو به درخت 

زندگی در میان مردم مشهور بوده است. 

سرو یا کاج ویژة خورشید و در برخی 

موارد وابسته به ماه است. سرو از درختان 

مقدس در آیین زرتشت بوده و مانند دیگر 

درختان همیشه سبز، نماد جاودانگی، 

از مرگ زندگی طوالنی و حیات پس 

 (.13: 1311ی،است)مبینی و شافع

      
 ق.م،3111ای، شوش،  درخت سرو در مهر استوانه

 (323: 1، ج1333و پوپ و اکرمن،  33: 1311)آژند،

 
نقش سرو بر دیوار کاخ آپادانای تخت جمشید، هخامنشی، 

 (32: 1333زاده،  )وکیل

 درخت-ماه

 

درخت به صورت نقشی مستقل بر -ماه

ساسانیان ترین سفالها تا عصر  روی قدیمی

وجه تشابه درخت و ماه از  شود. دیده می

 سایة ماه پس ازجهت است که  این

 
ق.م(، 1311تا1111،)Iدرخت برقطعة سفالین، شوش-نقش ماه

 (122: 1323)صمدی،
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 درخت-ماه

 

روشنی و گرمای خورشید و سایة درخت، 

هر دو باعث تسکین و آرامش است. ماه، 

معنی زندگی را به همراه آب، باران 

: 1323؛ صمدی،335: 1331دارند)حاتم،

55.) 
 

درخت بر جام سفالین، شوش، نیمة دوم هزارة چهارم -نقش ماه

 (513: 1311ق.م،)طالیی،

 گل نیلوفر

گل نیلوفر، به صورت خودرو در 

النهرین و ایران  های مصر، بین سرزمین

رویید و به همین دلیل نماد  باستان می

شد.  حیات و باروری شناخته میزایش، 

هنرمندان ملل مختلف این گل را  از 

در  -پهلو و یا باال-نماهای مختلف

ها،  ها، گچبری ها، پایه ستون ستون

 ها، نقوش برجسته، ظروف و... کاری کنده

 (.35: 1333اند)رهبرگنجه، به کار برده

 
قرن  گل نیلوفر بر بشقاب فلزی، جنوب غربی ایران،  عیالم میانه،

 (www.metmuseum.org)قبل از میالد،   11تا 13

 
 آجر لعابی با نقش نیلوفر، شوش، هخامنشی

 (113: 1315)کرتیس و تالیس، 

 
نقش گل نیلوفراز دو نمای باال و پهلو در پلکان شرقی کاخ آپادانای 

 (33: 1333زاده، )وکیلتخت جمشید، هخامنشی 

 

http://www.metmuseum.org/
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 انار

اند؛  انار را با االهة باروری مرتبط دانسته

ویژه پس از ظهور آیین زرتشت و در  به

میان هخامنشیان و پس از آنها یکی از 

نمادهای بسیار مهم و معروف باروری 

وحاصلخیزی در میان ممالک مختلف است 

تقدیم ها  به عروس  ه عنوان هدیهکه ب

شود تا در آینده فرزندان زیاد داشته  می

 52: 1311باشند)اعظم زاده و همکاران،

 (52و

 
ملی تهران، بخش ایران  گل انار در دست پادشاه هخامنشی، موزة

 (1312باستان )نگارندگان، 

 
کتری با دربی شبیه سر انار، سدة هفتم ق.م 

(www.bayanbox.ir) 

 بز

اغلب به دلیل شباهت شاخهای خمیتدة  

بزکوهی با هتالل متاه و ارتبتاط متاه بتا      

باران، بزکوهی مظهری از فرشتتة بتاران   

رو مردم باستان عقیده داشتند  بود. از این

که شاخهای بزکوهی در نزول باران مؤثر 

(. هرجا بز کوهی 321: 1331است)حاتم،

دهتد.   گیاه میدیده شود، نشان از آب و 

النتتوع  بتتز کتتوهی مظهتتر فراوانتتی و رب

 (.322هاست)همان:  روییدنی

 
نقش بز کوهی بر جام سفالین، شوش، هزارة چهارم ق.م 

 (513: 1311)طالیی،

 
 هخامنشی بز کوهی مفرغ مطال،

 (133: 1323)صمدی،

 

http://www.bayanbox.ir/
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 ماهی

 

ماهی چون به آب زنده است، از آن به »

نمودی برای آب، باران، تازگی و عنوان 

شده است. ماهی را برای  طراوت استفاده می

تجسم دریا و آب که منشأ باروری شناخته 

زاده و  اعظم«)بردند شد به کار می می

(. ماهی همچنین به 53: 1311همکاران،

ریزد، نماد  دلیل تخمهای زیادی که می

زندگی و باروری است. اسالم هم نماد ماهی 

قولة باروری ارتباط را به م

 (.115: 2،ج1331دهد)شوالیه، می

 
ق.م 3511شوش، حدودای،  ماهی در مهر استوانه

(www.ichodoc.ir) 

 
 ماهی زرین، گنجینة جیحون، هخامنشی

 (532: 1315)کرتیس و تالیس، 

 مارپیچ

 یا

 گیسبافت

نمودی است از مار یا دو مار طرح مارپیچ 

به عنوان تتزئین  به هم پیچیده که اغلب 

به کار رفته است. این طرح نشانة نیکتی  

یا بدی، فراوانی، نمایش آب و یا اهریمن، 

 (.323: 1331باشد)حاتم، مینیز 

 
، قرص زرین هخامنشی، گنجینة جیحون نقش مارپیچ در حاشیة

 (122: 1315)کرتیس و تالیس، 

 
مارپیچ بر حاشیة یک جعبه، قرن نهم و هشتم ق.م، عیالم جدید، 

 (31: 1333)پرادا،

 

http://www.ichodoc.ir/
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پرندگان 

 آبزی

 

 

 

دیدن پرندگان، به ویژه پرندگان آبزی در 

هر مکان نویدبخش وجود آب است و با 

مشاهدة پرندگان در یک منطقه وجود آب 

آنجا و در پی آن حاصلخیزی و پرباری  در 

 محتمل خواهد بود.

 
 1111)حدود Iنقوش پرنده بر قطعات سفالین، شوش

 (313: 1311ق.م(،)طالیی،1111تا

 

 
مرغابی و گل نیلوفر در دو سمت سینی، تخت جمشید، 

 (531: 1315کرتیس و تالیس، هخامنشی، )

 ماه

تتترین نمادهتتای بتتاروری و  متتاه از مهتتم

 ماهحاصلخیزی ایران باستان بوده است. 

و متؤثر بتر حاصتلخیزی     بتاران  بخشندة

 کته  است این بر شود. عقیده دانسته می

 گیاهتان،  حاصلخیزی و باروریِ جانوران

ماه بر تمامی مظاهر کیهان  .است ماه تابع

ها، باران، نباتات و... نظتارت   از جمله آب

دارد. نمادگرایی مشابهی نیز میتان متاه،   

تتات،  آب، باران، باروری زنان، باروری نبا

وجتتود دارد و آنهتتا را بتته هتتم گتتره      

 (.155-151: 2،ج1331زند)شوالیه، می

 
دار منقوش بر یک مهر، شوش، اوایل  ماه، صلیب و حیوان شاخ

 (121: 1323هزارة سوم  ق.م، )صمدی،

 

 
 نقش ماه بر بخشی از مهر سنگی، هخامنشی

 (131: 1315کرتیس و تالیس، )
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 خورشید

شاید از آن هنگام که بشر دریافت 

نورخورشید سبب باروری زمین و پرورش 

گیاهان و موجب گرم کردن و نیرو 

شود، ستایش بخشیدن به انسان می

خورشید را آغاز کرد و تصاویری از آن را 

گرا و یا نمادین بر آثار خود  به صورت واقع

روزگاری نه  (.321: 1331رقم زد)حاتم،

در تمامی جهان، فقط در ایران، که 

خورشید به عنوان منبع حاصلخیزی و 

: 1331حیات، مورد پرستش بود)هال،

512.) 

 
 نقش خورشید بر ظرف سفالین، شوش،

 (113: 1335)علیزاده،

 

 
 نقش خورشید بر سکة نقرة هخامنشی

 (151: 1315کرتیس و تالیس، )

 زمین

ای است که بیل  زمین، زن و مادر و باکره

یا خیش در آن رسوخ کرده و به وسیلة 

باران که نطفة آسمان است، بارور شده 

است. در سراسر جهان زمین را زهدانی 

دانند که مادر تمام مخلوقات  می

(. 125و 121: 1331است)شوالیه، 

زمین مانند مادر، نماد باروری و »

وقات را نوزایش است. زمین همة مخل

کند و دوباره از  زاید، آنها را اطعام می می

: 1331شوالیه، «)گیرد. آنها بذر بارور می

121.) 

            
   

نقش زمین شطرنجی برجام سفالین، شوش، هزارة سوم ق.م، 

(www.iranatlas.info) 
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 های پیشنهادی گلدانهای شهری با الهام از نمادهای باروری و حاصلخیزی عیالم و هخامنشی  طرح

هایی انتخاب شده و در  نمونه ،رایج در ایران باستاناز میان نمادهای بسیار متنوع باروری و حاصلخیزی 

  اند. ذکر و تشریح شده 5اند که در جدول ها مورد استفاده قرار گرفته طراحی

های شهری، ملهم از نمادهای باروری و حاصلخیزی عیالم و شوش و  های پیشنهادی گلدان : طرح5جدول

 (1312تشریح آنها،)نگارندگان، 

 

 

 

 

 

 

 

 آب

عنصر نخستینی است که همه چیز آب 

از آن آفریده شده، بنابراین یک نماد 

باستانی برای زهدان و باروری و 

همچنین نماد تطهیر و نوزایی به شمار 

(. همچنین نماد 112: 1331رود)هال، می

جهانی باروری و حاصلخیزی 

(. آب فروریزنده 2و1: 1331است)شوالیه،

از آسمان، یعنی باران، مذکر است و 

زمین هم نماد باروری و دربردارندة نطفه 

و مؤنث است و با بارش باران بارور 

 (.11و13گردد)همان:  می

 

 
، IIکوزة سفالین با نقش موج آب، پرنده و ماه یا خورشید، شوش

 53: 1331ق.م،)کونتنو،3111تا3211

 

 
 (22: 1335موج آب بر حاشیة ظرف سفالین، شوش،)علیزاده،

 

 طراحی منابع الهام در طراحی و توضیحات پیشنهادها

 
 

 

 

 
کاربرد 

مستقیم و 

بدون تغییر 

 نمادها

)مشق آثار 

 کهن(

 

و نمادهای  های شوش جامهایی مشابه با  گلدان

تعداد زیادی از نمادهای باروری و منقوش بر آن:   

حاصلخیزی به صورت منفرد و یا در ترکیب با سایر 

 های سفالین شوش نقش بسته است.  نمادها بر جام

های شوش را شبیه  توان جام در پیشنهاد اول، می

به اصل آنها، در ابعاد شهری و با کاربری گلدانی 

نصب کرد. بدین صورت  ساخت و در فضای شهری

این آثار و فرم و نقوش و نمادهای  افراد با اصل

اصیل ایرانی آشنا شده و ذهن آنها آمادة پذیرش و 

های  تر و البته ملهم از نمونه درک آثاری متفاوت

شود. از دیگر آثار باستانی نیز به همین  باستانی می

 توان بهره برد. صورت می

   
(www.iranatlas.info) 
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الهام از نمادهای 

گوناگون باروری و 

حاصلخیزی با 

ای  شبیه به  جلوه

 اصل آثار کهن

های شوش با ترکیبی  گلدان با ظاهری شبیه به جام

جدید از دیگر نمادهای باروری و حاصلخیزی 

آب، ماهی، بز با شاخ اغراق شده و شبیه همچون 

زمین در ای  هالل ماه، درخت سرو، مارپیچ و قطعه

تر و   هایی متفاوت تواند به خلق نمونه این اثر، می

منحصر به فردتر از گلدانهای ملهم از آثار باستانی 

های  بیانجامد. شباهت در فرم و کلیت این اثر با فرم

شود که چنانچه مخاطب قبالً  باستانی، سبب می

منبع الهام این اثر را دیده است، اصل اثر در ذهنش 

شود و اگر بعداً اصل یا تصویر اصل این  تداعی و مرور

آثار را دید برایش آشنا و ملموس باشد و به درک 

   بهتر آنها کمک کند.

نمادهای ترکیبی با  

اولویت یک نماد)در 

ها  نمونه  این

-ی باروری ها پیکره

در اولویت قرار  -زن

 (اند.  گرفته

 

توان یک طرح منحصر به  در این نوع از طراحی می

ملهم از نمادهای باروری و حاصلخیزی ایران  فرد،

باستان خلق نمود بدون اینکه هیچ شباهت عینی و 

 یا تقریبی به آثار باستانی داشته باشد.

در نمونة طراحی شده فضای گلدانی در پیکرة زن و 

نزدیک به شکم او که محل باروری، رشد و آفرینش 

با آویز انار  است، قرار دارد. دو گیسبافت و گردن

هایی که تا پایین و قسمت گلدانی ریخته است،  دانه

همگی نمادهای باروری و حاصلخیزی هستند. 

 3های منقوش دیگر از این طرح در جدول نمونه

 آورده شده است.
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 ادامة

نمادهای 

ترکیبی با  

اولویت یک 

نماد 

 های )پیکره

 زن(-باروری

 

هالل ماه به عنون گلجای در آغوش زن و  در این اثر 

موازی با شکمش قرار دارد؛ که این موازات، تعمدانه و 

در راستای به تصویر کشیدن نقش باروری و آفرینش 

زن و زایش درون شکم او همچون گلدان گل است. 

ها  گیسبافتی بلند پشت سر زن آویزان است. بال

در است. نمادی از قداست و االهیت زن در جایگاه ما

های  ها و شکم ابعاد بزرگ دامن، برگرفته از پاها و ران

های زنان ایران باستان است که متناسب  بزرگ پیکره

با شرایط مذهبی و فرهنگی امروزی تعریف شده در 

ایران اسالمی طراحی شده است. نقوش روی دامن 

شامل نقش آب و ماهی در پایین، نقش بز و درخت 

 سرو است.

 
اثر درخت سرو، بدن زن و تنة درخت پاهای او در این 

است. زن ماه بزرگی را باالی سرش نگه داشته است که 

همان محل گلدانی مجسمه است. گیسبافتی در یک 

ای بر شکم او   سمت صورت زن و درخت زندگی در دایره

بر اینکه نمادی از خورشید  نقش بسته است. دایره عالوه 

و نمایش زندگی و تداوم  و ماه است، به دلیل سیالیت

آن انتخاب شده است. پایین درخت یا به قولی پایین 

هایش منقش به طرحی  لباس زن و همچنین لبة آستین

لوزی شکل است که از نمادهای مؤنث در عصر باستان 

  .(33: 1315)مصباح و همکاران،بوده است
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 ادامة

نمادهای 

ترکیبی با  

 اولویت یک

نماد 

 های )پیکره

 زن(-باروری

 

 

این اثر ترکیبی از مادر و دخترانش را به نمایش 

گذاشته است. مادر، یک گودی در شکم برای کاشت 

گیاه و دو بال بر شانه جهت تصدیق قداست مادرانه 

 دارد.

ای با نقش درخت زندگی بر شکم دختر بزرگ و  دایره

خورشید بر درخت، بز و ماه یا  -ای با نقش ماه دایره

شکم دختر کوچک نقش بسته است. انتخاب این 

نقوش به دلیل نیروی بالقوة زایش در جنسیت مؤنث 

 است.

 

در این اثر فضای گلدانی در پیکرة کوزه مانند زن و 

در قسمت شکم زن تعبیه شده است و گیسبافت 

ای  در یک سمت سر زن آویزان است. فضای دایره

ی این حجم نمادی از شکل دور تا دور محل گلدان

ای مقدس  خورشید یا ماه است که همچون هاله

فضای رویش و حاصلخیزی را در بر گرفته است و 

 بر قداست زایش و رویش در زن تأکید دارد.

 
زنی نشسته اناری را در آغوش دارد. حفرة میان 

های نور مثلثی  این انار همان گلجای است. شعاع

دور انار قرار دارند و این فضا را شبیه   شکل دورتا

اند. در پاهای زن و موهای  به قرص خورشید کرده

آن موج آب جریان دارد. انارهایی در پایین و 

هایی در باال بر این موج سوار هستند. یقة  ماهی

 لباس زن به درختان سرو آذین شده است. 
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نمادهای 

ترکیبی با  

اولویت یک نماد 

 های )پیکره

 زن(-باروری

 

 

 

در این نمونه مادر و دختر دستان یکدیگر را 

اند و در میان آنها فضایی برای کاشت  گرفته

گیاهان ایجاد شده است. در پایین این گلدان، 

 موج آب و ماهی منقوش شده است.

 

نمادهای 

ترکیبی 

سازی  مناسب

شده برای 

 کودکان

توان کودکان و فضای  نیز میدر نوعی از طراحی 

ها و میادین بازی را  شهری مختص به آنها مانند پارک

هایی را بنا به ایدة ذکر شده و  درنظر گرفت و طراحی

متناسب با سن و سلیقة آنها طراحی و اجرا کرد. در 

واقع حتی اگر کودکان هیچ چیز دربارة آثار و 

وهایی نمادهای ایران باستان ندانند، با این روش الگ

مناسب و با هویت ایرانی در ضمیر ناخودآگاه آنها 

توان آنها را برای دانستن  گیرد. از طرفی می شکل می

مطالبی در این زمینه کنجکاو کرد و با روایتگری و 

داستان گویی، آنها را با گذشتة این آثار آشنا نمود. در 

این طرح سر دختر بچه محل جوانه زدن و رویش 

گلجای است. دو گیسبافت در دو  گیاه و در واقع

اش و لباسی مزین به درختان  سوی او، ماه بر پیشانی

های نیلوفر، همگی از نمادهای باروری و  سرو و گل

 حاصلخیزی هستند. 
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مند و  برداری از الگوهای اصیل و هویت ذکر این چند نمونة مختصر تنها دریچة کوچکی به سوی بهره

ساز ایرانی در طراحی هنرهای تجسمی و مبلمان شهری در محیط زیست است. این نقش و نمادها  فرهنگ

دستی،  توانند به طرق مختلف و بنابر ذهنیت هنرمندان گوناگون در هنرهای مختلف تجسمی، صنایع می

ینگونه هنرها به وسایل کاربردی روزمره، طراحی پارچه، زیورآالت و... به نحوی متناسب به کار روند. بد

 ساز تبدیل خواهند شد. هایی قدرتمند جهت انتقال معانی و مبانی اندیشة اصیل ایرانی و عنصری هویت رسانه

های ذکر شده از گلدانها،  تر به واقعیتِ مخاطب از طراحی نزدیک درک بهتر و تجسمجا به جهت  در این

 .ستها ارائه شده ا هایی از چند نمونه از طراحی پروتوتایپ

های پیشنهادی گلدانهای شهری ملهم از نمادهای باروری و حاصلخیزی عیالم  : طراحی و پروتوتایپ3جدول

 (.1312و هخامنشی،)نگارندگان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها پروتوتایپ طراحی

 
        

 های باروری، انار، گیسبافت، ماه، پیکرهبخش:   نمادهای الهام

 پرنده، بز، آب، ماهی، گیاه
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های باروری، انار، گیسبافت، درخت زندگی، گل نیلوفر،  پیکرهبخش:  نمادهای الهام

 خورشید، پرنده

 

 

   
 های باروری، سرو، درخت زندگی، گیسبافت، ماه بخش: پیکره نمادهای الهام
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درخت، آب، ماهی، -ماه های باروری، ماه، سرو، بز، پیکرهبخش:  نمادهای الهام

 گیسبافت

 

 
-های باروری، خورشید، ماه، بز، گیسبافت، ماه بخش: پیکره نمادهای الهام

 درخت، درخت زندگی
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 گیری نتیجه

الهام از هنر و فرهنگ و تمدن گذشتگان سالها است که در میان اندیشمندان و هنرمندان ایرانی مورد بحث 

هایی در این راستا را  رسد میزان کاربرد و تأثیر این اندیشه و ایده شده است؛ لیکن به نظر میو توجه واقع 

باید در عمل سنجید و تجربه کرد. آنچه که مسلم است فرهنگ غنی و پربار ایران به خصوص در اعصار 

تواند  هنرمند امروزی میباستانی به مثابه مخزن و منبعی سرشار از فرم، نقش، تفکر، ایده و هویت است که 

گیری صحیح و متناسب از آنها در راستای نیازهای جامعة امروزی به خلق آثاری دست یابد که عالوه  با بهره

باشند و از تحلیل رفتن و ساز  فرهنگ و مند  بخش، هویت بر داشتن ابعاد کاربردی، هنری و زیباشناسی، آگاهی

 ن تا حد زیادی بکاهند.تاریخی ایرا  فراموش شدن اصالت و گذشتة

تالشی است های شهری ملهم از محتوای نمادهای باروری و حاصلخیزی در این مقاله،  بنابراین طراحی گلدان

یک مفهوم ارزشمند از دنیای باستان به دنیای معاصر و مدرن، تا در شلوغی و تشویش در در راستای انتقال 

برای شهروندان و مجالی برای اندیشیدن به فرهنگ، گاهی  و اضطراب هر روزی در فضاهای شهری، تنفس

 های تاریخی باشد. هنر، تمدن، هویت، اصالت و آگاهی از گذشته

در این پژوهش سعی گردید با الهام از عناصر نمادین باروری و حاصلخیزی ایران باستان، پیشنهاداتی به 

و برقراری ارتباط بین کاربرد،  شناسی شهری جهت بهبود زیبایی ایه سازی گلدان صورت طراحی و مدل

 .زیبایی و معنا ارائه گردد. در این راستا پیشنهاداتی به شرح زیر در استفاده از این نمادها ارائه شد

شهری به شکل اصلی و اولیة آنها در اعصار   تکرار نمادهای باروری و حاصلخیزی در ساخت گلدان-1

 ا)نوعی مشق از آثار پیشینیان(.باستانی، بدون تغییر در جزئیات یا کلیات آنه

الهام از نمادهای گوناگون باروری و حاصلخیزی کهن در طراحی گلدان شهری برای خلق آثاری که در -5

 کلیت شبیه آثار کهن و در جزئیات متفاوت با آنها است.

ته از طراحی گلدان شهری با کاربست نمادهای کهن باروری و حاصلخیزی در فرم و ترکیبی جدید برگرف-3

های  های پیشنهادی این پژوهش پیکره نمونه ذهن هنرمند، بدون شباهت ظاهری به آثار پیشینیان)در 

 در اولویت قرار گرفته است(. -یا پیکرة زنانه -باروری

سازی شده برای کودکان  طراحی گلدان شهری ملهم از نمادهای باروری و حاصلخیزی باستانی و مناسب-1

 های تاریخی. آگاهی و درک آنها از گذشته در عصر حاضر و افزایش
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Application of Concepts and Symbols of Ancient Iran in Design of 

Artistic-Applied Environmental Urban Works 

 

Zeynab Ghaeli, Shabanali Ghorbani
, 
Mehrnoosh Shafie sararoodi 

 

Abstract 

Modern life and industrialization, have made a deep separation between the 

contemporary mankind and its past culture and identity. Today, the presence of this 

paradox and confrontation, is obvious in all aspects of life and environment of humans. 

Globalization and its requirements empowers this confrontation more than before and in 

spite of the variety and spread of the contemporary arts, because of the gradual 

declining and forgetting of the elements of national identity in the environment around 

us, the crisis of losing identity and meaning is increasing now. It seems that study and 

recognition of culture and arts of the past and inspiration and using of their works in the 

contemporary arts and environmental arts, as appropriate ground for rejuvenation, 

preservation and improvement of national identity and culture in the realm of the 

society. 

This practical research with a descriptive-analytical method of research and with a 

pragmatic approach is pursuing the possibility and seeking the answer for this basic 

question that if with using the concepts, designs, symbols and works of ancient Iran, we 

can obtain the visual elements for identification of artistic-applied contemporary 

environmental works? For this purpose and in a case study, symbols, and concepts of 

fertility of ancient Iran (from Elam to the end of Achaemenid  period) and their ability 

for design and presentation of the contemporary urban furniture as part of the 

environmental arts, in the format of urban flower pots is studied and some suggestions 

are provided for using concepts and contexts of these symbols in the products related to 

the environment as urban flower pots. Finally, the results reveals that ancient Iran 

civilizations, rich in meaningful and genuine motives and concepts have the capacity 

and potential as references for creating new works in different contemporary art criteria 

such as visual and environmental arts.  

Keywords 

National Identity and Culture, Ancient Iran, Fertility Concepts, Environmental Arts, 

Urban Furniture, Flower pots 
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 های زباله برای توسعه پایدار طراحی گرافیکی سطل

1مرجان کشاورزی
 

 

 چکیده

شود. اگرر زمرانی در جوامر     با توسعه شهرها و شهرنشینی، لزوم توجه به توسعه پایدار بیشتر احساس می

شد، لیکن امروزه حل شدن این مسایل با مشارکت به سادگی حل می کوچک انسانی، مسائل زندگی جمعی،

برزر  شردن شرهرها،     گیرد. این امر نیازمند مدیریت جام  مبتنی بر توسرعه اسرت.  گی صورت نمیبه ساد

زارهرا، برا   های خود را در بر دارد. در شهرهای امروزین مناظر طبیعی درختان و چمنها و فرصتمحدودیت

وان برالووه جهرت   ها و دیوارها و حصارها جایگزین شده است و به این لحاظ است که باید از این تساختمان

های زباله در فضای شهری پرداخته شرده اسرت ترا    تلطیف فضای شهری بهره گرفت. در این مواله به سطل

هرای شرهری، در راسرتای توسرعه پایردار      های زباله با حضوری فراگیر در محیطکارکردهای گرافیکی سطل

 ارزیابی شود. 

ستند. این احجام باید در هنگام نیاز قابل رویرت  های زباله عناصر بصری مطلوبی در مبلمان شهری نیسطل

ها مزاحمرت ایجراد نکنرد و در محریط حرل      ها و پارکباشند و از نظر فرم و رنگ در شکل خیابان، فروشگاه

شود تا چنردان جلر    ها در سطح شهر استفاده میهای خاکستری و سبز  برای سطلشوند. معموال از رنگ

های زباله در تهران و چند شرهر دیگرر ایرران در    گرافیک محیطی سطل به این منظور وضعیت توجه نکند.

موایسه با کشورهای توسعه یافته از دیرباز تا امروز بررسی شده است. در این راستا به رنگ، طراحی، موقعیت 

ها با محیط شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بسیاری از مکانی توجه شده و طراحی و سازگاری طرح

های جذابی برای این عنصر نامطلوب مبلمان شهری شورها برای ترغی  افراد به استفاده از سطل زباله، ایدهک

 آیند در فضای شهری تبدیل کنند.به کار گرفته شده تا با استفاده از اشکال خالق، آن را به عنصری خوش

 کلمات کلیدی

 .طی، گرافیک محیسطل زباله، ایران، توسعه پایدار، کالن شهر
 

 

                                                           
 هیات علمی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ساوه، ایران-کارشناسی ارشد پژوهش هنر 2
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 :مقدمه

(. در جوام  کوچک Quant, 2010توسعه شهر و شهرنشینی، لزوم توجه به توسعه پایدار را به دنبال دارد)

شد اما با افرزایش جمعیرت مشرکالت    با مشارکت ساکنین به سادگی حل می انسانی، مسائل زندگی جمعی،

شت زباله اسرت. ایرن امرر نیازمنرد     زندگی جمعی در شهرها نیز توسعه یافت. یکی از این مسائل مشکل انبا

های خودرا در برر دارد. در  ها و فرصتبزر  شدن شهرها، محدودیت مدیریت جام  مبتنی بر توسعه است.

های محیط امروزی شهر از منظر گرافیرک محیطری توجره کررد.     توان به هر یک از بخشمحیط شهری می

-تی در راسرتای توسرعه پایردار ارزیرابی مری     های شهری فرصر های زباله با حضوری فراگیر در محیطسطل

 (.  Monavari et al., 2009شود)

 :پیشینه

پایران  . همزمان برا  گرددشمسی باز می 2121آوری زباله از محیط شهری در ایران به اوایل تاریخچه جم 

این اداره . تاسیس شد احتسابیه یه نام دایرهببرای اداره امور شهری، سازمانی  ،عمر سلطنت ناصرالدین شاه

از دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شده بود که هرکدام با توسیم وظایف میان نای ، فراش و سوپور، کار 

منحصر به نظافت شهر، حمل زبالره و آبااشری    ،نظافت این اداره . وظایف بخشمخصوص به خود را داشتند

 .(2931صفری، (در اختیار داشت سوا معابر، تعدادی های خاکی شهر بود. شعبه نظافت، برای آبااشی خیابان

 ترأمین منراف  شرهرها و رفر  نیراز     ، ریشهرداف از تأسیس د. هدتصوی  ش شمسی 2122قانون بلدیه در 

 گذاشته شد. (بلدیهشهرداری )تمام امور مربوط به نظافت شهر به عهده از این زمان به بعد  بود.شهرنشینان 

 ب و رسوم و اعتوادات شخصی و دینی بدون مداخله حکومتمردم هر شهر طبق آدا ،پیش از تشکیل بلدیه

 کرد. خانه و دکان خویش را تمیرز می یدادند و هر کس جلو خدمات شهری را انجام می

اداره بلدیه از  شمسی 2911عمارتی واق  در سبزه میدان تاسیس شد. پس  از  در تهران قانونی بلدیه اولین 

ها و نهادهای مدنی رفتارهای با توسعه سازمان شد. یدولت "هرداریش"صورت به وحالت انجمن شهری خارج 

هرایی جدیرد و برا    . نوع زندگی شهری خود منجر به تولید زباله(2)شکل اجتماعی مردم نیز تغییر پیدا کرد

شد برخی از آنها را به مصرف دام و حجم انبوه شد که دیگر قابل فرآوری در بخشی ازحیاط منزل نبود یا نمی

های مدرن مستلزم استفاده از فضاهایی برای انباشت زباله بود لذا به مرور ر رساند. عبور و مرور در خیابانطیو

امروزی، تعداد و محل سطل در محیط شهری های زباله به شکل امروزی وارد زندگی شهری شد. زمان سطل

 زباله تابعی از میزان تراکم جمعیت و تردد است.

آوری زبالره در محریط   است تا وضعیت طراحی گرافیک امروزی مخرازن جمر    در این پژوهش تالش شده

ها با تاکید بر ویژگی های هنری آن مورد بررسی قرار گیرد. ها و بوستانها، خیابانروشهری مشتمل بر پیاده

 های زباله از این نظر توجهی نشده است.تاکنون به سطل
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اله  در محیط شهری: سطل زب

های زباله اهمیت زیادی در چگونگی استفاده از آنها و همچنرین منظرر شرهری    یابی و جانمائی سطلمکان

ها به تعرداد بیشرتری از   شوند و یا پارکروهای پر عبور که برای گذران اوقات فراغت استفاده میپیاده .دارد

آن نیز در جانمائی آنها  یخشک یا تر( و حجم شیرابه)های زباله نیاز دارند. همچنین نوع زباله تولیدی سطل

های پرتردد قرار گیرد. بنابراین باید و در مکاندر دسترس  ،ضوح قابل رویته وموثر است. سطل زباله باید ب

-ساختمان یرونبها، های اتوبوس، میدانها، ایستگاه، نزدیک ورودی رستورانروهاهای شلوغ، پیادههارراهدر چ

 وهرا  هرا، پررچین  ها و در کنار سایر تجهیزات خیابانی مثل نیمکتهای بزر ، اقامتگاه، فروشگاهیارااد های

 ها قرار گیرند.تلفن

تیر برق، سرپناه ها را به این سطلتوان می. زباله باید قابل رویت بوده و استفاده از آن راحت باشدهای سطل

بره عنروان   تروان  مری  ها رادانار نص  کرد. بر این اساس زبالهایستگاه اتوبوس، تابلوی خیابان و یا حتی دیو

ظروف و  ظروف مستول و ایستا )پایه دار(، ظروف متصل به دیوار، ظروف متصل به اجزای دیگر مبلمان شهر

 بندی کرد.توسیم متحرک برای استفاده موقت

ری از هم قرار دارند. ولی در مت 01تا  91ها در فاصله در فضاهای خطی موجود در طول خیابان، این سطل

هرا  فروشیهای غذاهای آماده(، سینماها و شیرینیها و فروشگاهها )ساندویچ فروشیجاهایی مانند غذاخوری

 توان تعداد آنها را افزایش داد.می

 

اله دهه  -2شکل   .هجری در تهران 01وسیله حمل زب
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لیتر باشد در مناطق بزر  یرا در   01حداقل گنجایش یک سطل زباله درمرکز شهر باید محووان معتودند 

لیتر استفاده شود. برای مکان هائی که  211تا  01وهای پر رفت و آمد بهتر است از مخازنی با حجم رپیاده

تر قابل توان از مخازن بزر می هافروشی میوهها و یا آبواحدهای صنفی خوراکی دارند نظیر اغذیه فروشی

هرا  سبت مستویم دارنرد. سرطل  گنجایش و نگهداری، با هم ن. دار باشندنمود که حتما باید درب کردحملی 

های تخلیه، حجم آنها شوند که مرت  تمیز نشوند. بنابراین موقعیت و محل سطل و نوبتفایده میزمانی بی

  (.گروه تولیدی آبان) کندرا تعیین می

هرای  های زبالره رنرگ  غال  سطل ایرانهای زباله عناصر مطلوب مبلمان شهری نیستند. متاسفانه در سطل

. سطل زباله باید هنگامی که مورد نیاز هستند قابل (1) شکل  کنندی دارند و بسیار جل  توجه مینامناسب

ایجاد نکنند.  بصری بایست در فرم خیابان یا پارک حل شوند و مزاحمترؤیت باشند و در غیر این صورت می

زرد و نارنجی به عنوان رنرگ  های قرمز، کار بردن رنگاز بهکنند که ریزان شهری توصیه میبرخی از برنامه

ها به دلیل تضاد شدید با پیرامون خرود، سرایر فضراهای    این رنگ زیرا های زباله خودداری شودغال  سطل

استفاده از طیف خاکستری به همراه مودار کمی سبز یا  رنگترین دهند. مناس شهری را تحت تأثیر قرار می

 ین نوع انتخاب رنگ باور ندارند.برخی نیز به ا . (Edwards, 2004)نارنجی است

 

وده و های زباله باید بادوام بر سطلهای زباله، جنس آن است. یکی دیگر از مسائل مطرح در خصوص سطل

و مرواد   ها()خصوصا مواد خارج شده از زباله انواع مواد شیمیایینسبت به ضربه و فشارهای ناشی از تخلیه، 

های زباله در برابر تخری  و فرسودگی مواوم بوده و در ساخت ضروری است سطلباشند. مواوم شتعال قابل ا

 

 سطل زباله نارنجی  -1شکل 
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آنها از موادی استفاده شود که هزینه نگهداری کمتری را نیاز داشته باشند. در عین حال جنس مواد سازنده 

 وند. ای باشد که توسط سودجویان سرقت شهای زباله در سطح شهر نباید به گونهسطل

مرواد  های خود را دارند. از جمله ها و مزیتهای زباله محدودیتهر یک از مواد موجود جهت ساخت سطل

 موراوم بروده ولری    زنگ زدن ها در موابلدار هستند. این نوع سطللعابمخازن  ،در دسترس و قابل استفاده

آورد. ساخت متنوعی را فراهم می امکان فرم دهی وای است که فایبرگالس مادهاست.  دشوارتمیز کردنشان 

سوزی و اسید شیرابه تولید توان محصوالتی مواوم در برابر ضربه، آتشدر صورت استفاده از رزین مناس  می

بعضری مرواد   غالبا ماده خوبی اسرت امرا نسربت بره     پالستیک .پذیری مناسبی هم داشته باشدکرد که رنگ

در سطل ریختره شرود   های زغال تکهها که ممکن است رکاست و در برخی پاها حساس شیمیایی و حالل

در شهرهای ایران از بتن نیز به عنوان مخرزن زبالره    . )گروه تولیدی آبان(شودمیذوب دوام کافی نداشته و 

یل ساختاری، تنها اشکال محدودی با آن نیاز به نگهداری چندانی ندارد ولی به دالشود. این ماده استفاده می

ای آشکار، بافتی ایجاد می کنند که هرم اقتصرادی و هرم برا دوام     های سنگ دانه. روکشاستقابل طراحی 

. چوب، مزاحم و ناخوشایند نیست شودمیستفاده اسطل فوالدی روکوبی  های چوبی باگاهی از پوشش .است

ی توری رسمی مناس  است. پوشش آن ممکن است فوالد گالوانیزه، شبکهو برای هر دو محیط رسمی و غیر

شرود کره   تولید مری نیز سطل زباله گداز از نوعی رزین دیر(. 7، مورد 9د )شکل پالستیکی یا پلی اتیلن باش

هرای  شرود و در محریط  رد، به راحتی و به سادگی تمیرز مری  آوسطحی بسیار صاف و صیولی را به وجود می

 کنترل شده خاص مصرف دارد.

این مواد قابلیت دستیابی به جزئیات دقیق را بره  یکی دیگر از مواد مورد استفاده فلزات، فرم پذیری است. 

هرای  فزایش ظرافتهای خاص هر ناحیه( و به دلیل مواومت باال، اها و آرایه)مانند عالئم، نوشته خوبی دارند

فوالد گالوانیزه ماده  از دوام کافی برخوردار نیست.نیوم یآلوم کاهد.طراحی در نزد آنها از استحکامشان نمی

 رود.به کار میهای زباله سطلغالبا در ساخت بادوامی است که 

کاهش برو  ها به . این درپوشزباله پوشیده باشندسطل های به لحاظ حفظ بهداشت محیط الزم است روی 

شرود.  زباله توسط باد میپراکندگی رساند. عالوه برآن، مان  کند و تجم  حشرات را به حداقل میکمک می

مردم باید قادر باشند زباله را در سطل زبالره  سطل باید در طراحی آن لحاظ شود. یعنی سهولت استفاده از 

سرانتی   211)توریبا  در آن را باز کنندشد برخورد کند یا  الزم باقرار دهند بدون اینکه دستشان به سطل 

ی دهانه یک سطل زباله به نوع البته اندازه (.الزم است در نظر گرفته شودسانتی متر دهانه  21متر ارتفاع و 

ای بایرد دهانره  ها پارکی سطل زباله در زباله هایی که در محل وجود خواهد داشت نیز بستگی دارد. دهانه

های کوچک را مسدود کرده و عالوه برر نازیبرایی   ها دهانه سلطلزباله .یک اداره باشدبزرگتر از دهانه سطل 

سانتی متری زمرین   31در فاصله های زباله معموال محیط را نیز آلوده خواهند کرد. از نظر ارتفاع نیز سطل
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زمینه موررات و ضوابط  باشند. اتحادیه اروپا در این استفاده  قابل راحتی هد تا توسط معلوالن بنگیرمیقرار 

ی زباله و نظافت سطل تدوین نموده است. در طراحی مخازن زباله باید به امر تخلیه 1121خاصی را در سال 

نیز در توجه داشت. طراحی سطل زباله باید پیچیدگی زیادی نداشته و قابلیت نص  و تثبیت آن از سهولت 

( و 9های زباله بدون در هستند )شکل بسیاری مواق  سطل های ایرانکافی برخوردار باشد. متاسفانه در شهر

، 9، موارد 9های محیط نیست )شکل خالقانه دارند و جایابی آنها در تناس  با سایر بخشطراحی نازیبا یا غیر

 (.2هایی در این باره در بعضی از شهرها مشاهده می شود.) شکل های اخیر خالقیت(. هر چند در سال6و  0

فیکی سطلطراحی گر  های زباله:ا

های سطل .(0)شکل  دنگیرمحلی باشد که در آن قرار میدر تناس  با های زباله باید سطلطراحی گرافیک 

کارکردهای محل متناس  باشند. باید به فرم و رنگ سایر تجهیزات خیابان، معماری محلی و زباله باید با 

 کان به وجود آید. سطل زباله توجه شود تا جذابیتی برای استفاده کود

های رنگ، در نواط دیگر دنیا به  کارکردهای هنری سطل های زباله توجه بیشتری شده است. از قابلیت

 (.6برداری شده است)شکل های هنری در این رابطه به خوبی بهرهطراحی، مصالح مختلف و جانمایی

 
 

 

 

ایران  -9شکل  ه در شهرهای مختلف  ال ز سطل های زب ویری ا امناس  ا جانمایی و طراحیبتصا  .ن

2_  ، )قزوین( موت  ال و  _ 2سمنان، _7قم، _6کرج، _0تهران،  _2و 9همدان،_1قلعه  ن  ریوا  _ 3م

 لواسان.
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ه در مکان -2شکل  ال هرهای مختلف های عمومی در شخالقیت در طراحی سطل زب

ران:  ای

و  – 7تهران،   -6مشهد، –0تا  9آمل، -1تهران،  -2  همدان. -2کرج 
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تصویری از یک سطل  – 0شکل

زباله در مجاورت یک مغازه بستنی 

 فروشی.

 

نواط جهان:   -6شکل  ه در سایر  ال ه سطل زب ، -2طراحی خالقان گلیس  ژاپن،  _9و  1ان

2_ ، ین( رل ، _ 0آلمان)ب ،  -6   کانادا یویورک( ریکا )ن ند، _ 2و  7آم ،  _ 3هل کفورت( ران )ف   _21آلمان 

گلستان،   گرجستان. _21و  22ان
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اله در ایران و سایر نقاط جهان:مقایسه طراحی سطل  های زب

با موایسه طراحی سطل های زباله در نواط مختلف جهان با توجه به عکاسی های به عمل آمده و بررسی 

م  آوری و تفکیک زباله آنچه در اقبال عمومی به مناب  مشخص شد که در کنار فرهنگ سازی برای ج

استفاده از سطل های زباله و حفظ بهداشت محیط برای داشتن توسعه پایدار در فضای شهری کمک می 

کند، بی شک طراحی موبول و متناس  سطل های زباله است. در توسعه پایدار شهری باید فرآیند تولید 

ز منظر محیط زیست مد نظر قرار داد و در تمام این فرآیندها طراحی زباله، تفکیک آن و جم  آوری آن را ا

(. چنانچه خالقیت www. Whittlesea. vic. gov.auو گرافیک محیطی حرفهایی برای گفتن دارد)

بیشتری در طراحی، رنگ آمیزی و جانمایی بهتر این سطل ها به کار برده شود این عناصر از حالت عناصر 

 لمان شهری کم کم به جایگاه مناس  تری ارتوا می یابند.نامطلوب طراحی و مب

نهایی:  نتیجه گیری 

مطلوبی در مبلمان شهری محسوب می شود اما کارکردهای هنری برای های زباله غالبا عنصر بصری ناسطل

. های زباله باید به عناصری از قبیل فرم و رنگ توجه ویژه داشتآن وجود دارد. در طراحی و جانمایی سطل

شود تا چندان جل  توجه ها در سطح شهر استفاده میهای خاکستری و سبز  برای سطلمعموال از رنگ

های بیشتری در تناس  با محیط استفاده های هنری از رنگنکند اما پیشنهاد می شود با توجه به خالقیت

یگر ایران در موایسه با های زباله در تهران و چند شهر دشود. در این تحویق وضعیت گرافیک محیطی سطل

کشورهای توسعه یافته بررسی شد. الزم به ذکر است که گامهایی در راه طراحی خالق و جل  توجه 

مخاطبان برای استفاده بیشتر از این سطلها برداشته شده است اما هنوز در این زمینه کارهای بسیاری باید 

های خالق های ایدهاده از سطل زباله، در جشنوارهشود برای ترغی  افراد به استفانجام شود. پیشنهاد می

های زباله  به های خالق نمود تا سطلآوری ایدهساالنه برای این عنصر نامطلوب مبلمان شهری اقدام به جم 

 آیند در فضای شهری تبدیل شوند.عنصری خوش
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Graphic design of waste bins for sustainable development 

Marjan Keshavarzi 
Abstract 

The need to pay more attention to sustained development is felt with the development 

of cities and urbanization. In small societies, social life problem sometimes ago were 

easily solved, but today it is not easy to solve these issues. This needs comprehensive 

development-based management. Development of cities has its own limitations and 

opportunities. In modern cities, natural landscapes of trees and meadows are replaced by 

buildings, walls and fences and due to this condition this potential should be used to 

stylize the urban situation. In present paper, waste bins are considered in urban design to 

evaluate its graphic functions in urban sphere for sustainable development purposes. 

Waste bins are not favorite elements of urban furniture. These parts should be visible 

when needed and their form and color in street, shopping centers and parks should not 

provide any disturbances and dissolved in the environment. Their color is usually gray 

and green in cities to not attract attention. For this purpose, environmental graphic 

condition of waste bins in Tehran and some other cities in Iran are compared with 

developed countries from ancient to present time. The color, design and location of dust 

bins are considered. Adaptations of waste bin design, its location and graphic condition 

with urban environment have been evaluated.   In many countries innovations and 

attractive ideas are used for these undesirable urban furniture elements by using creative 

forms to persuade people to use waste bins and make these elements pleasant. 

 

Key words 

waste bin, Iran, sustainable development, metropolitan, Environmental graphic.  
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 ی به کودک در فضای پارکطیمح ستیزگرافیک محیطی و آموزش 

 (تهرانبازیافت و ژوراسیک  یها پارک)مطالعه موردی: 

 

  1چشمه گل یموسو سمانه دهیس

 

 چکیده

 با تماس و آشنایی کودکموجب کاهش ، تهران ی مانندشهر کالن در روند شهرنشینیو گسترش فیزیکی 

ت. اسشده  شهری تفریحی یهامحدود به فضا اوو فرصت بازی و گذران اوقات فراغت  شدهطبیعی   محیط

بر الگوهای آموزشی، رفتاری و رشد کودک  طورمعمول بهیی هستند که ها طیمحفضاهای تفریحی نیز 

ی بصری همگون با محیط طبیعی در ها قالباه و تعیین . در این میان شناخت دقیق نوع نگرگذارندیتأث

مثبت در روند تعامل میان  ریتأثموجب  تواند یم ها، پارکطراحی گرافیک محیطی فضاهای تفریحی چون 

ی شود. هدف از این پژوهش معرفی عناصر بصری مشترک در طراحی طیمح ستیزی ها آموزشکودک و 

موجب تسهیل روند  تواند یمتهران است که   کیژوراس و بازیافتی ها پارکگرافیک محیطی فضای 

ی بصری در طراحی ها یژگیوکه چه  آن استی به کودک شود. پرسش پژوهش طیمح ستیزی ها آموزش

ی به کودک و تعامل او  با محیط طبیعی طیمح ستیزی ها آموزشگرافیک محیطی فضای پارک موجب 

ی علمی در طراحی گرافیک ها وهیش؟ در این راستا فرضیه پژوهش به این صورت است که: استفاده از شود یم

 تواند یم رگذارتریتأثو  کارآمدترآموزشی  -، جهت ایجاد مکانی با عملکرد تفریحیها پارکمحیطی فضای 

نیروی رفتار  حاصالتربیت و در نهایت  موجب تقویت و تحریک نیروهای غنی و بالقوه در کودک شده و

ی ا کتابخانهمنابع اندک  باوجودگردد. برای اثبات فرضیه و رسیدن به پاسخی مناسب،  ستیز طیانسانی با مح

. استفاده اند گرفتهدر تهران مورد بررسی قرار  کیژوراس، بازیافت یها پارکبه روش میدانی و توصیفی 

ی از کاربرد زبان بصری ریگ بهرهو  ها ارکپی جدید در طراحی گرافیک محیطی فضای ها نگرشخالقانه و 

ی در ا عمدهمرتبط با قالب آرایش محیط طبیعی موجب ایجاد فضایی با خصوصیات غنی خواهد شد که نقش 

 ی خواهد داشت.طیمح ستیزی ها آموزشفرایند 

 ی خالقانه، بازی.ها وهیشی، طیمح ستیز  آموزشواژگان کلیدی: گرافیک محیطی، کودک، 
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 372                      هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست اولین همایش بین المللی مبانی نظری

 مقدمه

 یها تی، و اقتصادی قابلیطیمح ستیشده که از نظر ز موجباکوسیستم ایران با شرایط جغرافیایی متنوع 

با در نظر  که داشته آن بر را ریزان شهری برنامه شهرنشینی گسترش اخیر یها دهه داشته باشد. در زیادی

 برای دلپذیر و مناسب فضاهای طراحی و ایجاد و دیگر موارد، درصدد اقتصادی مسائل اجتماعی، داشتن

کودکانی که بیشتر اوقات را در سالم برای طبیعی و محیطی ایجاد امروزه برآیند.  کودکان ژهیو بهشهروندان و 

طراحی گرافیک ای برخوردار است.  العاده از اهمیت بسیار فوق، کنند یمصرف  ها آپارتمانو  فضای شهری

در دوره  وصیات روانشناسی، جسمی و رشد او دارد.فضای خاص برای کودک نیاز به شناخت خص 3محیطی

و  جدید یی با فضایها پارکدر اغلب کشورها، به کمک متخصصین طراحی گرافیک  ها پارکمعاصر طراحان 

یی در این زمینه انجام ها تالش. در کشور ما نیز کنند یمی آموزشی و تفریحی برای کودکان ایجاد ها هدف

ی از ریگ بهرهپارک با طراحان . باشند یم دست نیازای ها نمونهتهران بازیافت و  کیژوراس یها پارکشده که 

موفق عمل نمایند،  کودکانبرای  زیانگ مکانی جذاب و خاطرهدر ایجاد  توانند یمگرافیک محیطی  متخصصان

طح بر باال بردن س تواند یمی جذاب و ساختار گرافیک مناسب در فضاهای مذکور ها فرمی ریکارگ بهزیرا 

تعامل کودک  مسئلهی طورکل بهکرد  اقرار تأثیر بسزایی داشته باشد. باید ها آنکیفی عملکرد ذهن و خالقیت 

 عاملی عنوان بهی از گرافیک محیطی فضای تفریحی ریگ بهرهو  یطیمح ستیزی ها آموزشبا محیط طبیعی و 

ی جدید در ها نگرشاستفاده خالقانه و  رسد یمبه نظر  .است یتوجه کم جامعه ما همچنان مورد در مهم

ی از زبان بصری مرتبط با قالب آرایش محیط ریگ بهرهطراحی گرافیک محیطی فضای تفریحی چون پارک و 

ی ها دهیای در پرورش ا عمدهطبیعی موجب ایجاد فضایی آموزشی با خصوصیات غنی خواهد شد که نقش 

ی بصری در طراحی گرافیک محیطی ها یژگیوچه خالقیت در کودک خواهد داشت. پرسش این است که 

؟ در این شود یمی به کودک و تعامل او  با محیط طبیعی طیمح ستیزی ها آموزشفضای پارک موجب 

استفاده از  رسد یمبه نظر  که اند گرفته قرار موردمطالعهتهران بازیافت و  کیژوراس یها پارکزمینه 

جهت ایجاد مکانی با عملکرد تفریحی کارآمد  تواند یم، ها پارکیی در طراحی گرافیک محیطی این ها یژگیو

ی کمک نماید. این عمل ممکن است موجب تسهیل در برقراری ارتباط با طیمح ستیزی ها آموزشبا  توأم

آرامش و امنیت  ،ایجاد تمرکز ذهنیمحیط طبیعی، تقویت و تحریک نیروهای غنی و بالقوه در کودک و 

 شود.
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 انتعاریف واژگ

 طراحی و گرافیک محیطی

2طراحی"
ی یا چیدمان عناصر در فضا تعریف نمود. ده سازمان روش عنوان به توان یمدر حیطه هنر را  "

 .(Gill, B.,2003.1)«، روش تفکر و یک فرآیند استحل راهبصری یا  زبان کی "طراحی" درواقع»

 .Meggs & W)« معرفی شد 2233در سال  2نخستین بار توسط دوایگنز "طراحی گرافیک"اصطالح »

Purvis.) صورت یک اصطالح فراگیر به کار  نظران به امروزه گرافیک محیطی توسط بسیاری از صاحب

گرایی نیز متولد شد هنر محیطی بیش  که محیط زمان همشکل گرفت  22۹۱هنر محیطی در دهه»رود.  می

داد، نه طبیعت روستایی قرون گذشته بلکه از دیدگاه  از هر چیز بازگشت به طبیعت را نشان می

یافته از محیط و آگاهی نسبت به نقشی که قوای اقتصادی، روانی، فرهنگی و زیستی نیاز ما را فراهم  گسترش

گرافیک محیطی، علم اصول ارتباط تصویری از طریق  گرید عبارت هب(. 32:2222)سیروس صبری، « کند می

 و قوانین ورسوم آدابها،  آشنایی با فرهنگ جامعه و شناخت هنجارها، ارزش»عناصر بصری با محیط  است. 

آن، بیشترین اهمیت را در طراحی گرافیک محیطی دارد. وقتی طراح با فرهنگ و روحیات مردم جامعه 

تواند، بابیانی روشن و آشنا، ارتباط ساده و عمیقی را با مخاطب  آسانی می ته باشد بهآشنایی عمیقی داش

ها و  ها، نقش ها، رنگ برقرار کند. گرافیک محیطی، علمی است که در آن چگونگی استفاده از انواع برگه

روابط،  تر شدن شده، در جهت بهتر و ساده ریزی تصاویر گوناگون به روشی ماهرانه، اصولی و برنامه

شده و موردبررسی قرار  های محیط عمومی، مطرح یابی و همچنین ساختن زیبایی رسانی و جهت اطالع

عالئم، نمادها و نقوشی که به  گیرد. بر این اساس، دامنه عملی گرافیک محیطی بسیار گسترده است می

 (.72-7: 22۳2ی،للهاسدا« )ها و... اختصاص دارد ها و بیمارستان های عمومی مانند فرودگاه مکان

 فرآیند طراحی گرافیک محیطی و اهداف آن

 نیچن همو  ها رنگ، ها فرمی بصری و برقراری روابط صحیح میان ها جنبهدر فضای زندگی ما رعایت 

بهبود شرایط زیست و  ی دقیق بر مبنای اصول بصری اهمیت زیادی دارد. گرافیک محیطی جهتبند سازمان

با توجه به امعه در سطح ج یرسان امیپو هدف اصلی آن  رود یمل اطالعات به کار و تباد ایجاد زندگی بهتر

 و تصویر ،فرم، رنگدیزاین اطالعات، نقش، از با استفاده  است. این شاخهقواعد و قوانین هنرهای تجسمی 

ی ساز کپارچهی حسی از فضا با هدف یده شکلپیام و ساده شدن دیگر عوامل راهی را برای تبادل هویت، 

از سردرگمی  شته واهمیت باالیی دا در طراحی گرافیک محیطی فضا یکپارچه بصری هویت. کند یم ارائه

  .کند یخاطر جلوگیری م افراد و عدم تعلق
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ذکر نمود  Archigraphiaدر کتاب  Herdeg watterی که الملل نیبی بند میتقس بر اساسگرافیک محیطی 

  به شش قسمت تقسیم شده است:

  پیکتوگرام ها 

 ی ترافیکی ها نشانه عالئم 

  سیستم هدایت بصری 

  ها فروشگاهو  ها ساختمانطراحی گرافیکی حروف بر روی  

 نقاشی دیواریها طرح( ی گرافیکی با ابعاد بزرگ- Billboard)  

  ونقل حملی وسایل  بدنهگرافیک  

 انواع گرافیک محیطی

 گردد. یمتقسیم  دودستهگرافیک محیطی در مفهومی کلی به »

 گرافیک فضای باز: -2

 نمای معماری)مواد، رنگ، ابعاد، طرح و....( -

 یت، تلفن همگانی، باجه روزنامه، باجه پلیس و...(بل)ایستگاه اتوبوس، باجه فروش  ها باجه -

 نماها آب -

 ها یستنداحجام گرافیکی یا  -

 طراحی نور در فضای شهری -

 دار، بنرها، وسایل نقلیه و...( یهپاتبلیغات )دیواری،  -

 گرافیک فضای بسته:-3

 ها یترینو-

 و فضای نمایشگاهی ها غرفه -

 های اداری و آموزشی یطمح -

 (.222: 222۱صلواتی،« )محیط خانگی -

 بازی کودک و روانشناسی محیط مسئله

بازی از لحاظ روانشناسی برای کودک امری طبیعی و دارای اهمیت است. بازی تقلیدی از تجارب روزانه 

کودک و اطرافیان اوست که موجب تحریک بخش خالق مغز، عدم خستگی و افزایش میل به سمت کشف و 

علیم و تربیت دستیابی به روحیات و شناخت استعدادهای کودکان و یکی از ابزارهای ت. »شود یمیادگیری 

نوع و کیفیت بازی منوط به فضا و محیط بازی و ابزار  (.322:2222القوصی،«)اعی آنان استاخالقی و اجتم

ی بازی بخصوص فضای طبیعی پارک ها طیمحبازی کودک است. تحرک و بازی در فضای شاد و مفرح و 
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ط و نظریات گیفورد، انسان بر اساس روانشناسی محیسالمت جسمِ در حال رشد کودک را سبب خواهد شد. 

خأل رخ دهد و در  تواند ینمست. رفتار اجتماعی همواره با محیط خود در معرض تعامل و تأثیر متقابل ا

(. 27:227۳گیفورد،«)گردد یم به خود شخص نیست بلکه شامل چگونگی تعامل با محیط پیرامون نیز صرفاً»

وصیات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد باید بر اساس خص مشخصاًی فضا زیر برنامهطراحی و 

 عوامل نمایند،این می نقش ایفای مکان و فضا از انسان ادراک در ای عدیده عوامل»انجام شود.  ها آنو سن 

 شده،قوای ادراک فضای و محیط از جامعه انتظارات و ها بینی، فرهنگ، تاریخ، آگاهی جهان از عبارتند

 قرار انسان تماس مورد که فضایی و محیط نهایت در و وی فکری و عقلی و حسی قوای از اعم انسان مختلف

در نمودار زیر عوامل  (.3۹2: 22۳2زاده،  )نقی «گیرد می قرار مطالعه مورد آن از انسان ادراک و گرفته

 محیطی موثر بر ادراک نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی به کودکانطیمح ستیلزوم آموزش ز

که  دهد یمنشان  ها پژوهش. استکودکان  ژهیو بهی بلندمدت و ارزشمند برای جامعه و گذار هیسرماآموزش، 

گیری شکل معموالًبیشتری خواهد داشت و  ریتأثی در طول مدت رشد ا نهیزمبه افراد در هر  مؤثرآموزش 

در سنین پایین کودکان  به ستیز طیبرای حفظ محدر مواردی چون  ها ها، تعهد و مهارت ارزش، ها نگرش

 تواند یمی در کشور ما، طیمح ستیمشکالت زی پیشگیری از ها روشیکی از  رسد یم. به نظر گردد آغاز می

اصالح رفتار انسان با محیط طبیعی اطراف باشد و این فرایند از دوران کودکی حاصل خواهد شد. از  حل راه

و آموزش جزئی از طبیعت است و خود  ستیز طیدهنده به مح انسان، مخلوق و شکل که ییازآنجاسوی دیگر 

عمومی نسبت به ی ها یآگاهیک باور ذهنی ثبت شده و افزایش  عنوان به تواند یماین امر از کودکی 

، دهد یطالعات اخیر نشان مم»ی و تغییرات رفتاری در جامعه را در پی داشته باشد. طیمح ستیز یها بحران

زیستی در جهان شناخته  ی محیطها بحرانشدیدترین  عنوان یکی از ایران نیز به زیستی محیط یها بحران

این نکته باشد که حمایت، احترام و آموزش  تواند یم(. آغاز یادگیری World Bank,2011«)شده است

 

 (2222)پاکزاد ، انواع عوامل محیطی موثر بر ادراک :  2نمودار 

 

عوامل محیطی  
 موثر بر ادراک  

 شرایط ادارک
 های حسی مانند دما، باد شرایط محیطی موثر بر گیرنده

 تغییر ادراک چیزها در مقیاسهای مختلف فاصله فرد از شیء

 تغییر ادارک چیزها در فواصل مختلف مقیاس

 زمان
 تغییر ادراک چیزها در زمانهای مختلف
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ی اصلی انسانی ها تیمسئولاز  مشترک بشریت ثمیرا عنوان انسان و بهبود آن، به ستیز طیمحمراقبت از 

ها  شامل گیاهان، حیوانات و میکروارگانیسمکه سیستم طبیعی است. همچنین این آگاهی که با تخریب 

ی طیمح ستیزو مشکالت  ها شدیداً به خطر خواهد افتاد آن ، حیاتباشد یم ی موجودات زنده( )مجموعه

ها  یک فرایند فعال اسـت که طی آن آگاهی، دانش و مهارت ستیز طیآموزش مح» افزایش خواهد یافت.

سازنده برای مدیریت کلیه اجزای به هم  یها تیو منجر بـه درک، تعهد، تصمیمات آگاهانه و فعال افتهیارتقاء

ایجاد آگاهی در افراد جهت حفاظت  ستیز طیهدف از آموزش مح .شود یم ستیز طیآمیخته مح

 «تمنظور حل مشکالت محیطی دانس ها به آن و نیز باال بردن درک محیط زیستی ستیز طیمح

.(Meiboudi, 2013)  ارتباط و آموزش هستند که قدرتی فراتر از در امر  های مفیدابزار ازهنرهای تجسمی

و انتقال مفاهیم،  رسانی یامعنوان ابزاری توانمند عالوه بر رسالت و وظایف پ گرافیک محیطی به .تصور دارند

 یها در ذهن مخاطب و در شناخت ارزش مفاهیم محیط اطرافدرک  به نموده ورا جلب  توجه مخاطب

  .اری رساندیزندگی اجتماعی مطلوب، به او 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژوراسیک پارک تهرانمعرفی 

پزشک و نویسنده « مایکل کرایکتون»ی رمان گذار نامبرای نخستین بار برای « ژوراسیک پارک»اصطالح 

فیلمی بر اساس همین  2222در سال « استیون اسپیلبرگ»در نظر گرفته شد.  222۱یی در سالکایآمر

برای نمایش  شده یساز هیشبی  منطقه نیتر یعیطبو  نیتر بزرگی ریگ شکلی  نهیزمکتاب ساخت که مدل و 

در برخی شهرهای بزرگ جهان مانند: تایلند، ورشو، کی یف، لندن ژوراسیک پارک دایناسورها فراهم گردید. 

ز شد که ژوراسیک پارک تایلند ا سیتأسایجاد محیطی مناسب برای تفریح و آموزش کودکان  منظور بهو... 

 ی موفق موجود در آسیا است.ها نمونه

 
 ژوراسیک پارک تهران،: کودکان در 2شکل

 [mizanonline.irمنبع: ]
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 مکان کشف بقایایاستان کرمان  ذکر نمود که توان یم در ایراندر مورد پیشینه و کشف بقایای دایناسورها 

محققان فرانسوی مقداری  ی قبل از انقالب ایرانها سالدر  بوده است.شناسی  دوران گذشته زمین نجاندارا

. به موزه تاریخ طبیعی پاریس منتقل کردند و از بقایای یک دایناسور را در حوالی کرمان کشف کردند

در روستاهای اطراف  برزیل در نواحی شمال کرمان -گروه مشترک ایران 22۳2ازآن در اواخر تابستان پس

میلیون سال پیش 2۳۱خوار متعلق به  گوشت ناسوریداو همچنین رد پای  تخواناس بقایای دندان و زرند

ک یا بوستان دایناسورهای متحر. ژوراسیک پارک تهران عصر ژوراسیک مورد شناسایی قرار گرفت مربوط به

در است که آباد  سعادتدر منطقه گردشگری و تفریحی ، هزار مترمربع بوستان آموزشی 2۱با متراژ 

حیوان  2۱بیش از  است که تاریخ طبیعی یها موزهاین پارک مشابه  .رسیده است یبردار ه بهرهب 2222سال

دایناسور متحرک در فضای سبز در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته  2۱متحرک در ابعاد واقعی و 

بعاد واقعی تهران است که جذابیت ویژه آن درواقع نمایش اموضوعی ی ها پارکت. این پارک از نخستین اس

راجع به حیوانات و  آوازه کمیک حقیقت ». استها  آنو روش زندگی و خوراک  هادایناسور یها مجسمه

 ۹کودکان این است که بررسی و مطالعه روی کودکان این است که بررسی و مطالعه روی کودکان کمتر از

راجع به حیوانات  ها آنی اهایرؤدرصد  2۱که بیش از  دهد یمسال نشان 

 (. Patterson,2000&Acuff Da,1997«)تاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 از فونت نامناسب، استفاده: آرم ژوراسیک پارک تهران، 3شکل

 منبع: ]نگارندگان[

 منبع:]همان[ژوراسیک پارک تهران، : سر در ورودی 2شکل
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روکش بر روی اسکلت  صورت بهدر کشور چین، اغلب از جنس سیلیکون و التکس  ها در ابعاد واقعی مجسمه

فلزی ساخته شده است. در برخی شهرهای بزرگ جهان به دلیل فرسایش سریع این مواد در شرایط 

 .شود یمی سیلیکون استفاده جا بهی باال، از مواد دیگری نیز  نهیهزنامطلوب و صرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جنس  در ابعاد و اندازه واقعی ناسوریدای ها مجسمه: 2شکل

 منبع:]همان[سیلیکون و التکس، ژوراسیک ارک تهران، 

 

ی متنوع دایناسور، ژوراسیک پارک تهران، ها گونه: 2شکل

 [tehranpicture.irمنبع:]

 

 
 رنگ و جنس و لیمستط ساده فرم یریکارگ به: ۹شکل

 تهران، پارک کیژوراس ناسور،یدا رسان اطالع یتابلوها نامناسب

 [tehranpicture.ir:]منبع
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منبع:]همان[، ژوراسیک پارک تهران، دایناسور رسان اطالع: طراحی گرافیک محیطی تابلوهای 7شکل

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی غیر مرتبط با سن کودک، ژوراسیک پارک تهران،ها فونتی ریکارگ به : ۳شکل

 [نگارندگانمنبع: ]

 

ی دیگر فونت، ها نمونهی غیر همخوان در استودیو ژوراسیک با ها فونتی ریکارگ به : 2شکل

 [نگارندگانمنبع: ]ژوراسیک پارک تهران، 
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ی معماری و فضاهای شهر تیبا هو)دایناسورها( طرح و ایده : مرتبط نبودن 2۱شکل

 [نگارندگان]ی مدرن(، ژوراسیک پارک تهران، منبع: ها ساختماناطراف )

 

، دسترسی زیانگ جانیه: نورپردازی دایناسور در شب جهت ایجاد فضایی 22شکل

ساختمان چوبی، ژوراسیک پارک تهران، منبع:  لهیوس بهکودک به قسمت فوقانی 

 [نگارندگان]

 

اند، ژوراسیک پارک  : پرداخت جزئی سکوهایی که حیوانات بر آن قرار گرفته23شکل

 [seeiran.ir]تهران، منبع: 
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 امکانات ژوراسیک پارک

 انواع دایناسورها از نوع 2۱و متحرک حیوانات مجسمه 2۱بازدید از  

 شوی زنده دایناسور و اجرای برنامه با دایناسور متحرک  

  سینما ژوراسیک  

 استودیو ژوراسیکدر امکان تهیه عکس یادگاری  

 دایناسوری ها و یادگاری مجسمه یباز امکان خرید اسباب 

 شاپ یکافو  فراهم بودن امکانات رستوران، بوفه 

 کودک میدان دایناسور سواری 

  پارکینگ اختصاصی 

 پارک بازیافت

. است ها زبالهی چون مدیریت مواد زائد یها بخش نیتر یادیشناخت و بررسی کمی و کیفی زائدات از بن

 موادو این زمان زیادی طول خواهد کشید  جامد، بازگشت زباله به طبیعت در مورد بسیاری از مواد موجود

جهت انتقال مواد زائد جامد حتی در مواردی  .شوند یم ستیز طیها باعث آلودگى و آسیب به مح سال طی

های خاک و   آلودگی . مواردی همچون بو وکند یم ستیز طیمتوجه محاتی را خطرنیز ویژه ی ها مکاندفن در 

جهانی در  یها ا استفاده از تجربهبدر تهران طرح پارک بازیافت را موجب شوند.  و سطحی ینیرزمیهای ز  آب

شته و در تهران قرار دا آباد یدر محله علبا ایده نو و زیبایی خاص  ،پارکاین  .شکل گرفته است مورد بازیافت

ی در قالب دایره ا چهرهی خمیده به همراه ها فلشسرد ورودی آن از پیکتوگرام معروف بازیافت یعنی 

شامل طراحی گرافیک محیطی سردر ورودی  2ی مشابه دار قالی استفاده شده است. شکلا صفحهبر  رنگ یآب

پارک بازیافت است که با مفهوم پارک چندان هماهنگ نبوده و فاقد رنگ و طرح مناسب است. این پارک 

ی حیوانی شامل فیگورهای ها مجسمهی انسانی و حیوانی با فیگورهای متنوع است. ها مجسمهشامل 

 : دسترسی کودک به فضای اطراف دایناسور، ژوراسیک پارک تهران،22شکل

 [tehranpicture.ir]منبع: 
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این پارک  رسد یم(. به نظر 32الی22)شکل استی چون گوریل، اسب، پلیکان، فیل، دایناسور و ... حیوانات

منظور  بهکودکان بوده و همچنین  ژهیو بهی به همگان و طیمح ستیزی ها مهارتمحیطی غنی برای آموزش 

سماندهای خشک و پاستفاده از حیوانات با  یها سیتند ،بازیافتعمل آشنایی با مفاهیم علمی و کاربردی 

 است. شده ساختهی ختنیدورر یها زباله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی گرافیک محیطی تابلو اعالن با پس زمینه دار قالی، و فاقد رنگ و  22شکل 

 منبع نگارندگان هماهنگ نبوده،پارک بازیافت طرح مناسب که با مفهوم پارک 

 

آبمیوه، پارک بازیافت، : مجسمه اسب با مواد بازیافتی فلزی و قوطی 22شکل

 [yjc.irمنبع:]

 

: مجسمه خرس با استفاده از مواد بازیافتی فلزی، پارک بازیافت، 2۹شکل

 [نگارندگانمنبع:]
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 منبع نگارندگانبا مواد بازیافتی پارک بازیافت  فیگور گوریل  27شکل 

 [نگارندگانبازیافتی درب بطری، پارک بازیافت، منبع:]: فیگور حلزون با استفاده از مواد 2۳شکل

 

[نگارندگان: فیگور فیل با مواد بازیافتی الستیک خودرو، پارک بازیافت، منبع:]22شکل

 

 [نگارندگان: فیگور حیوانات با مواد بازیافتی مختلف، پارک بازیافت، منبع:]3۱شکل
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و دیگر اجسام با آن  ها گلدانو  ها مکتین ها مجسمهی که ختنیدورر یها پسماندهای خشک و زباله

شامل مواد بازیافتی فلزی، قوطی آبمیوه، درب بطری، الستیک خودرو، چوب و مقوا و ... است.  اند شده ساخته

را  ها آنو بازیافت  ها زبالهخالقیت و نبوغ کودکان و شهروندان در استفاده از  تواند یمشیوه ساخت این آثار 

نمونه  عنوان بهکمک نماید.  ستیز طیمحافزایش دهد و به نهادینه کردن این فرهنگ جهت حفاظت از 

ی آموزشی استفاده از موادی بازیافتی به کودکان جهت ساخت موجودات در حال انقراض در ها کارگاه

 در این زمینه مفید واقع شود. تواند یمکنونی ایران  ستیز طیمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 [نگارندگانتمساح با استفاده از مواد بازیافتی درب بطری، پارک بازیافت، منبع:]: فیگور 32شکل

 

ت، : فیگور اسب و انسان با استفاده از مواد بازیافتی چوب و مقوا، پارک بازیاف33شکل

 (fararu.comمنبع:)

 

 [نگارندگان: فیگور دایناسور با استفاده از مواد بازیافتی الستیک، پارک بازیافت، منبع:]32شکل
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 یطیمح ستیزپارک کودکان و فرایند آموزش 

فضاهای به علت  ها پارکفرایند آموزش به همراه تفریح کودک در فضاهای باز چون  دهد یمنشان  ها پژوهش

در  تواند یمی و امکان گسترش فضا ریپذ انعطافه، امکان تمرین کار گروهی و مشارکت کودکان ندآور ام گرده

و  تر آسانفرایند آموزش در فضای باز، بسیار » س نظر مور و ونگباشد. بر اسا رگذاریتأثافزایش یادگیری 

از آموزش در فضای بسته، موجب کنجکاوی و انگیزه بخشی به دانش آموزان و رشد خالقیت و ارتقا  تر راحت

عبارت است از ساماندهی مکانی و فضایی  2طراحی فضا(. »32:227۹مرتضوی،«)گردد یمیادگیری آنان 

در موضوع اصلی  باشد یمها و عملکردهای شهری بر اساس خواسته و نیازهای جامعه شهری  فعالیت

با  ها آنهای مختلف و هماهنگ کردن  تخصیص زمین و نحوه کاربری نحوهریزی کاربری اراضی،  برنامه

(. به نظر 222۱:2۱3)حکمت نیا،« گردد برآورد نیازهای فضایی، معماری تلقی می عنوان بهیکدیگر است که 

طی، در فضای واقعی ی از گرافیک محیریگ بهرهی به کودکان با طیمح ستیزی ها مهارتآموزش  رسد یم

موجب  تواند یم، به دالیلی چون مکاشفه، حس کردن و پی بردن به واقعیات در فضای حقیقی ها پارکچون 

ی گرافیک ها یژگیوی از ریگ بهرهی زیباشناختی تصاویر و محیط اطراف با ها جنبهیادگیری مستمر شوند. 

آن  درروندی آگاهانه به طبیعت و دخالت هنر گرافیک نگاه»محیطی برای کودکان افزایش خواهد یافت. 

 عنوان به، جلوگیری از برجسته ساختن آن ها ارزشاست. اما این بار نه برای معمار... بلکه برای صیانت از 

(. از طریق کاربست 2:22۳۳قلعه،«)رابطه انسان با خود است فیبازتعرعامل بسیار مهم ارتباطات انسانی و 

 توان یمی ژوراسیک و بازیافت ها پارکگرافیک محیطی در فضای باز چون  لهیوس بهشده  ارائهراهکارهای 

ی سازگار با آن را به کودکان آموزش داد. طبق گفته هورتزمن به نظر ها روشو  ستیز طیمحمدیریت 

ی متنوعی برای انتخاب و حرکت آزادانه در اختیار افراد قرار دهد و موجب افزایش میزان ها نهیگز» رسد یم

(.بنابراین فضا در Horstman,2008:2«)رشد یادگیری گردد جهیدرنتاطات، ارتقاء کیفیت تعامالت و ارتب

رابطه مستقیمی که بین فضای باز آموزشی و »ارتباط با فرایند انتقال پیام آموزشی به کودک است و 

در گرافیک  یکی دیگر از مواردی که(. »Bowers& Burkett1987:3) «یادگیری دانش آموزان وجود دارد

ی طراحی باید در نظر گرفته شود، توجه به ارگونومی اشیاء است. علم  مرحلهمحیطی پارک کودک در 

نیز معروف است که « مهندسی عوامل انسانی»خوانده شده و به « کار کردنعلم نحوه »ارگونومی با معادل 

 ها نیای هرکدام از ها رشاخهیزنومی و ی یا ادراکی و ماکرو ارگوافزار نرمی، محیطی، افزار سختی ها عرصهدر 

و  کند یمبهداشت، علوم رفتاری و تکنولوژی مطالعه  نهیدرزمکسی است که  یستارگونوم. شود یمانجام 

 (.227۳)موعودی، چوبینه،« سعی دارد با استفاده از این علوم، استرس و خستگی را کاهش دهد
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 یطیمح ستیزعوامل مهم در طراحی گرافیک محیطی پارک کودک با رویکرد 

ی نو با اهداف تفریحی و آموزش ها دهیادر طراحی محیط پارک کودک و بروز  کیگرافی ا حرفهرعایت اصول 

 ی اهمیت زیادی دارد که در ذیل به چند نمونه پرداخته شده است:طیمح ستیز

گرافیک محیطی به عنوان اثرگذارترین عنصر محیط، اگر به صورت علمی و بر مبنای اصول زیبایی  -

شناختی در پارک های ژوراسیک و بازیافت به کار رود می تواند به عنوان عامل برانگیختگی رفتاری )مثبت( 

 کودک در اهدافی چون آموزش های زیست محیطی شود.  

ی به کودک با رعایت اصول زیباشناختی و هنری طیمح ستیزچون تصویر تجسمی مفاهیم آموزشی  -

 سریع، صریح و صحیح انتقال یابد. صورت به تواند یم

 طراحی گرافیک محیطی پارک با اهداف آگاه کردن، قانع نمودن، آموزش و سرگرمی کودکان صورت گیرد. -

 دیتأک ستیز طیمحش حفاظت از یکپارچه گرافیکی که به جنبه آموز با هویتطراحی محیط پارک کودک  -

  کند.

ی بصری گرافیکی در پارک از طریق بافت، خط، نور و حجم جهت ها جاذبهطراحی دقیق و ماهرانه و ایجاد  -

 ی منفی در کودک. ها جانیهجلوگیری از خستگی و 

ها با  اصولی فرم، طرح و هماهنگی آن یریکارگ از طریق به طبیعی در فضای پارک محیط زیباسازی -

 .یکدیگر

 برای کودک.  مناسب یرنگ یها بیها و ترک پارکو غیر هندسی در  نواز چشم یها فرم طراحی -

ی ها نشانهمحیطی و عالئم و  گر تیهدای از تابلوهای ریگ بهرهبا  شکل نیتر به ساده کودکان ییراهنما -

ه جهت بر اصول اولیه حفاظت از محیط طبیعی، مواردی چون ی کودکانپیکتوگرامهاتصویری جذاب چون 

 آن و جلوگیری از آلودگی. ریتأثبازیافت و 

ی طیمح ستیسیستم طبیعی و زدر مورد  بنرها به زبان ساده در قالب ی تصویری و نوشتاریرسان اطالع -

   .ها پارکبرای کودک در فضای 

 پیام باشند.  2ی به کودک باید تا حد امکان کوتاه بوده و حداکثر دارای رسان اطالعبنرها و تابلوها جهت  -

حرکت کودک و یافتن مکان دلخواه طراحی  درروندتصویر تجسمی و تابلوهای راهنما که جهت سهولت  -

 شوند.

در القای حس  تواند یمطراحی گرافیک محیطی  درعدم کاربست فضاهای زائد و شلوغ و محرک کودک  -

 بر مفاهیم آموزشی کمک کند. دیتأکر فضای پارک و رهایی د

ی چون در قالب اهداف ستیز طیمحو نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از  کودکانافزایش سطح فرهنگ  -

 بازیافت زباله در فضای واقعی پارک. 
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 جذابیت ایجاد تواند یمی مناسب با فضای پارک کودک طیمح ستیزحرکت و تولید صدا در موارد آموزش  -

 کند.

 رنگی در مسیر حرکت کودک. صورت بهی جذاب و ها فرمایجاد خطوط راهنمای با  -

شکل خاص و برجسته داشته باشد تا از  تواند یمعناصر گرافیک محیطی چون تابلوهای راهنما و آموزشی  -

 سایر عناصر بیرونی مجزا شود و برای کودک جذاب باشد. 

با توجه به شرایط سنی کودکان تابلوهای گرافیک محیطی نباید از سطح زمین خیلی فاصله داشته یا  -       

 نیستند.  تیرؤخیلی پایین نصب شوند، زیرا در غیر این صورت قابلیت 

ی طراحی ها روشی نقاط مختلف ایران و جهان با استفاده از طیمح ستیزمعرفی شرایط جغرافیایی و  -

در فضای مشابه با  ها آنی حیوانات در اندازه واقعی و قرار دادن ها حجممحیطی چون طراحی گرافیک 

 واقعیت.

یی در این ها شنهادیپی دو پارک ژوراسیک و بازیافت مورد تحلیل قرار گرفته، نقد و ها یژگیودر جدول ذیل 

 شده است ارائهزمینه 
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 پیشنهادها نقد ویژگی ها نام  پارک

ژوراسیک 

 پارک 

نوآوری و خالقیت در  -2

 زمینه ایده

وجود سردر صخره ای  -3

مشابه غار و قرار دادن سر 

دایناسور و حیوانات دیگر 

 جهت ایجاد هیجان

وجود مجسمه های -2

 ابعاد واقعیدایناسور  در 

وجود میدان دایناسور -2

 جهت بازی کودکسواری 

 ی متنوعها گونهمعرفی  -2

و استفاده از  دایناسور

تابلوهای راهنما در کنار هر 

 مجسمه.

 استفاده از نورهای رنگی -۹

فضایی  در شب و ایجاد

 .کودک برای زیا نگ جانیه

وجود امکانات رفاهی و  -7

تفریحی چون عکاسی جهت 

ره، کافی شاپ و ثبت خاط

 بعدی. ۹بوفه و سینمای 

استفاده از موارد ایمنی  -۳

ی ها پوش کفکودک چون 

 فومی.

 

طرح و مرتبط نبودن  -2

 تیهو با)دایناسورها( ایده 

ی معماری و فضاهای شهر

اطراف پارک 

 ی مدرن(.ها ساختمان)

به کارگیری فرم ساده  -3

مستطیل و جنس 

 تابلوهای معرفی حیوانات.

ی ها فونتی ریکارگ به -2

 غیر مرتبط با سن کودک.

تنوع رنگی کم در کل  -2

در  ژهیو بهفضای پارک 

 روز.

استفاده از مواد  -2

ی  بدنهبرای  تیفیک یب

 .ها مجسمه

تنوع نورپردازی کم در  -۹

 کل فضای پارک در شب.

ی جزئپرداخت بسیار  -7

سکوهایی که حیوانات بر 

و منظره  اند گرفتهآن قرار 

غیر مرتبط با فضای 

 جنگلی.

مکان پارک و فضای اطراف دایناسورها و  -2

انواع حیوانات می تواند مملو از پوشش گیاهی 

 و طبیعی باشد تا جذابیت ایجاد کند.

و فضایی  مکان شهری دوراز بهفضایی  -3

جهت احداث پارک  تر مناسبجنگلی مکانی 

 بوده است. تر مناسبدایناسور 

سازی دقیق تر حیوانات و بازسازی  شبیه -2

بافت بدنه آنها و رنگ های مناسبتر و طبیعی 

می تواند تصویر نزدیکتری از واقعیت به 

 کودک ارایه کند.

شبیه سازی فضای باستانی و حس هم  -2

زیستی بدون ترس و مملو از هیجان برای 

کودک با استفاده از ترفندهای گرافیک 

 محیطی.

از عناصر بصری  بهره گیری مناسب -2

ی تصویری جهت ها نشانهانواع گرافیکی در 

 ی مختلف دایناسورها.ها گونهمعرفی 

استفاده از فسیل حیوانات ماقبل تاریخ -۹

مشابه با واقعیت در فضا که کودک بتواند آن 

 ها را لمس کند.

تهیه تابلوهایی با فرم و رنگ های متنوع  -7

 راهنما.بصری جهت تابلوهای اطالع رسان یا 

طراحی سردر با فرم مهیج تر و طبیعی با  -۳

 کمی ترسناک جهت جلب توجه کودک.

پارک 

 بازیافت

نوآوری و خالقیت در  -2

 زمینه ایده

و روش های اجرایی  -3

 مصالح جدید و کاربرد مواد

نگاه طراح و شناخت اصول  -2

 فنی طراحی

 رگذاریتأثو زبان ساده  -2

با مرتبط گرافیک محیطی 

 کودک یدنیا

استفاده از آثار زباله در -2

که  ها مجسمهساخت 

 براثرموجب فرسایش 

ی طیمح ستیزعوامل 

 خواهد شد.

انواع ی ریکارگ بهعدم  -3

ی راهنما عالئم یا تابلوها

در معرفی حیوانات و مواد 

 بازیافتی.

تهیه فضایی جهت استفاده خالقانه کودک -2

از مواد بازیافتی بهداشتی برای ساختن اشیاء 

و اشکال مختلف که می تواند موجب کشف و 

 یادگیری و پرورش خالقیت شود. 

به عنوان راهنما از سمبل ها و نشان های  -3

گرافیکی با ظاهر سازگار با طبیعت که در 

 ه کرد.سطح پارک بازیافت می توان استفاد

پیشنهاد می شود در کارگاههای آموزشی  -2

استفاده از مواد بازیافتی جهت ساخت 

موجودات در حال انقراض در محیط زیست 

 کنونی ایران و جهان آموزش داده شود.
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 نتیجه گیری

ی بصری همگون با محیط طبیعی در طراحی ها قالببر اساس مطالعه حاضر مشخص شده که تعیین 

مثبت در روند  ریتأثموجب  تواند یم بازیافت،و  کیژوراس یها پارکگرافیک محیطی فضاهای تفریحی چون 

را سبب گردد.  ستیز طیانسان با مح رفتار اصالحتربیت و  تینها درتعامل میان کودک و محیط شده و 

ی ها پارکی بصری در فضای ها یژگیودر این روند داشته و نقشی مکمل  تواند یمطراحی گرافیک محیطی 

ی بدون ترس و مملو از هیجان برای کودک، ستیز همی فضای باستانی و حس ساز هیشبمذکور چون 

ی تصویری، ایجاد فضایی تجربی برای کودک ها نشانهی مناسب از عناصر بصری گرافیکی در انواع ریگ بهره

موجب کشف و یادگیری و  تواند یمجهت استفاده از مواد بازیافتی بهداشتی برای ساختن اشیا مختلف که 

پارک سازگار با طبیعت در سطح ی گرافیکی با ظاهر ها ها و نشان سمبلپرورش خالقیت او شود. همچنین از 

ی از ریگ بهرهبا  توان یمی آموزشی در فضای پارک کودک ها کارگاهکرد. در استفاده  توان یمراهنما  عنوان به

کنونی ایران، ساخت  ستیز طیمحترفندهای گرافیک محیطی به معرفی موجودات در حال انقراض در 

آموزش داده شود. تشکیل اتاق فکر از متخصیص محیط  ها آنی حفاظت از  هاراهفیزیکی با مواد بازیافتی و 

تواند راهکارهای مفیدی را  فیک محیطیی، معماری و هنرهای شهری در شهرداری تهران میزیست، گرا

ی جدید در ها نگرشجهت بهبود وضعیت این نوع خاص آموزش پیش رو نهد. بنابراین استفاده خالقانه و 

ی خلق فضایی با خصوصیات غنی طیمح ستیزی ها آموزشبا رویکرد  ها پارکطراحی گرافیک محیطی فضای 

 ی روشن و خالق، زبده و آگاه به حفاظت از محیط اطراف در این فضا آینده . رشد کودکانیگردد یمرا سبب 

 ار و نوآورانه را شکل خواهد داد.پرب
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The child interaction with the natural environment in environmental 

graphic of recreational areas 

(Case Study: Jurassic and Recycling Parks in Tehran) 

Seyedeh Samaneh Mousavi Gol Cheshme 

 

 

Abstract 

The physical expansion and urbanization process in a metropolitan area such as Tehran 

has reduced the contact and familiarity of the child with the natural environment, and 

the opportunity to play and spend the leisure time of the child is limited to urban 

recreation areas. Recreation areas are places that typically affect educational, 

behavioral, and child development patterns. In this regard, accurate recognition of the 

type of view and the determination of visual formats in line with the natural 

environment in the graphic design of the children's recreational areas can have a 

positive effect on their mental and physical growth and development. The purpose of 

this research is to introduce common visual elements in the environmental graphic 

design of the child's recreational areas in interaction with the natural environment. The 

research question is: What visual features in the environmental graphic  design of a 

child's recreational areas will allow them to interact with the natural environment? In 

this regard, the research hypothesis is that: the use of natural elements in environmental 

graphic design to create a place with more effective recreational activities strengthens 

and stimulates the high and potential powers in the child, and also helps to create mental 

concentration, peace and security. Despite the limited library resources of field and 

descriptive researches, recycling parks, Dolphins (Dolphinarium), jurassic have been 

investigated in Tehran to prove the hypothesis and get a right answer . Innovative use 

and new attitudes in the environmental graphic  design of recreational areas and the use 

of visual language related to the natural makeup format of the natural environment will 

create a space with high features that will play a major role in developing the ideas of 

creativity in the child. 

 

Key words 

recreational areas, environmental graphic, child, natural environment, creative practices, 

play. 
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تاثیرات طراحی بر رفتارهای فردی و اجتماعی زیست محیطی از منظر عناصر زیبایی 

 شناسی

 1احمد ندایی فرد

 

 چکیده

کمک به در این مقاله پرداختن به مبحث طراحی رفتار از نقطه نظر زیست محیطی و هدف: هدف اصلی 

دانش و پژوهشهای پیشین طراحی در جهت هدایت افراد به رفتار های مثبت و پایدار زیست محیطی 

 میباشد.

بیان مسئله: طراحی رفتار محور مدعی چگونگی طراحی محصوالتی است که رفتار مردم را تغییر می دهند. 

ی در طراحی محصوالت یا در واقع شامل مجموعه قواعد و روش هایی است که توسط آنها یک طراح سع

یا تعامل هایی می کند که منجر به تغییر رفتار فردی یا گروهی کاربر می شود، بطوری که گاهی  خدمات

 باعث کنار گذاشتن ناهنجاری های اجتماعی یا فردی می شود.

فرضیه: با طراحی آگاهانه و هدفمند محصوالت و خدمات میتوان افراد را به سمت تغییر رفتارهای فردی و 

زیست سوق داد. و استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده میتواند کمک مهمی به گروهی نسبت به محیط 

 طراحان در تغییر رفتار های زیست محیطی فردی و اجتماعی استفاده گران محصوالت و خدمات باشد.

روش پژوهش: برپایه ی مبانی دانش و رویکرد طراحی رفتاری یا رفتار محور این امکان ایجاد گشت تا در 

ژوهشی میدانی، دوسری تست در بین دانشجویان طراحی صنعتی که همگی دارای مهارتهای اولیه طراحی پ

نفر بودند در دو  99و ارائه ایده و خالقیت بودند، انجام گردد. در سری اول جامعه ی آماری که متشکل از 

مورد آزمون قرار شرکت کننده(،  25شرکت کننده( و آزمون غیر تجسمی ) 64مرحله ی آزمون تجسمی )

گرفتند. در این مرحله شرکت کنندگان میبایستی تصور و درک خویش را از طراحی پایدار و زیست محیطی 

در قالب ایده های خویش به تجسم درآورند. سپس مصادیق انتزاعی رفتارهای زیست محیطی مورد نظر بر 

بویای و چشایی( مورد بررسی و  اساس تاثیرات ناخودآگاه حواس پنجگانه )بینایی، شنوایی، المسه،

رمزگشایی قرار گرفته است. درمرحله دوم تست در یک آزمون کنترل شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. در 

 نهایت برای دوگروه پژوهشگران طراحی و طراحان تخصصی، نتایجی استخراج گردید.

 واژگان کلیدی

 طراحی محصول، رفتار اجتماعی، رفتار زیست محیطیطراحی رفتار، رفتار استفاده گر، متدولوژی طراحی، 

 

 

                                                           
1

 دانشگاه الزهرا)س( –دانشیار گروه طراحی صنعتی  -دکترای تخصصی طراحی صنعتی از دانشگاه ووپرتال آلمان 
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 مقدمه:

ای برای ارتقای  تحقیقات درحال انجام در طراحی به عنوان وسیله این مقاله بر آن است تا در راستای

 ,Bloch1995 Cash, GramHartlev, & Durazo)گامهایی رو به جلو بردارد ،تغییرات رفتار مثبت

و داشته  5اجتماعی جنبه های فردی و جمعی برای تولید محصوالتی که هم نگرانیو به طور خاص، (. 2017

 & ,Tromp & Hekkert, 2016; Tromp, Hekkert)را یکپارچه نماید ای باشد کاربری حرفه دارایهم 

Verbeek, 2011).  در این ارتباط مقوله خودباوری میتواند نقشی اساسی در برطرف نمودن تناقضات بین

 & Cross, Hardin, & Gercek Swing, 2011; Voyer)ای فردی و اجتماعی بازی نمایداولویته

Franks, 2014) .که  میزانیخصوص  ، بهنوع و میزان ارتباط فرد و دیگران را تبیین میکند باوریخود

 (.(Markus & Kitayama, 1991, p. 226گیرند ]مردم[ خود را جدا از دیگران یا با دیگران در نظر می

منابع تر در  یا به طور کلی و ی هاحادر طر پیشیندر تغییر رفتار، در آثار  آنا این حال، کاربرد عملی ب

 Kelders, Kok,Ossebaard, & Van) کمی مورد توجه قرار گرفته استبه میزان طراحی،  مکتوب

Gemert-Pijnen, 2012) به  باوری رامنطق خودموجود در  توانایی های بالقوه. به همین ترتیب، این مقاله

به طور  .دهد قرار می بررسی، مورد حصوالت و خدماتبرای تاثیر بر کاربران از طریق طراحی م ابزاریعنوان 

سنتی برای  علمیبه روش های  امکان موفقیت بیشتری نسبت ،محصوالت و خدمات، از طریق طراحی کلی

ی  که از مداخلهجامعه شناسانه و روانشناسانه مرسوم هایی  روش بدین معنی که. وجود دارد ،تغییر رفتار

اوال، آزادی انتخاب را به جای محدود کردن رفتار حفظ کنند، طراحی برای تغییر رفتار،  مستقیم استفاده می

. دوما، میتواند به طور فراگیر از طریق طراحی محصوالت روزمره بدون نیاز (Steg & Vlek, 2009) کند می

. سوما، چنین (DeMarree, Wheeler, & Petty, 2005) شود کاربر، گسترش دادهبه ارتباط مستقیم با 

 مداخالتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا به طور ماهرانه بر رفتار اجتماعی در طوالنی مدت تاثیر بگذارد

(Nurkka, Kujala, & Kemppainen, 2009). 

دهد،  را مورد آزمایش قرار می ت و خدماتطراحی محصوال کاربرد تاثیر بر کاربر از طریقامکان این مقاله، 

 مانند بینایی، شنوایی، المسه و بویایی از این نوع، کاربردهاییبرای  کاربرسازی حواس آماده همچنین تاثیر 

با استفاده از دو  و کامال مشخص پژوهشی با روش بررسی ها . اینمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد

طراحی  ایده هایارتباطات انتزاعی به  ن مطالعهاولیدر  .واقع میشوند مورد پشتیبانیمتوالی  ی مطالعه

 .کند دوم تاثیرات آنها را نسبت به شرایط کنترلی بررسی میمطالعه در حالی که  .شوندملموس تبدیل می
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 پیشینه ی پژوهشی

رسی شده و مثالهایی در مورد پایداری بر طراحی رفتارمقوله  در یاین بخش وضعیت فعلی ادبیات موضوعدر 

 و تفکر پایدار هم در این بخش و هم در بقیه فسمتها مطرح میگردند.

 طراحی رفتار

شود. اول،  می تبیین ، با سه عامل اصلیتکنولوژیکیهای  های رفتاری در کنار پیشرفت نیاز به استراتژی

 شوند، بنابراین تصمیات جانب هدایت می تحدیداتها و  مانند انگیزه بیرونیها از طریق تاثیرات  انسان

. دوم، بسیاری از (Thaler &Sunstein, 2008) کنند دارانه را به هردوصورت آگاهانه و ناخوداگاه اتخاذ می

اجتماعی های  این تصمیمات توسط فرایندهای ناخودآگاه خودکار و شهودی تعیین می شوند که به واکنش

د نتوان تاثیرات نوع واکنش رفتار هدایت شده، می. (Kahneman, 2011)دنارها بستگی د به موقعیت نسبت

با بنابراین،  (.(Herring & Roy, 2007اثر کند فنی را بی های از بهبود کیفیت نتایج حاصلهبسیاری از 

 وجود اهمیت بهبود تکنولوژی، طراحان باید رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند

(Dolan,Hallsworth,Halpern, King, & Vlaev, 2014). 

، صنعتی طراحیتخصصی ها در ادبیات  ، تعدادی از روشات انجام شده در این پژوهشقیبر اساس تحق

هایی با درجات  یا تکنولوژی جامعه شناسانههای خاص  به تمرکز بر نظریه روشها اند. این شدهتشریح 

به طور خالصه، طراحی متقاعد کننده از ناخوداگاه، متمایل شده اند. مختلف کاربردپذیری در فرایندهای 

این رویکرد عمدتا توسط . یک کاربر وارد کند بررا  تاثیراتیکند تا به طور مستقیم  استفاده می ییفناوری ها

 که هاگرچ .کند می ارائهفرایند طراحی برای  توصیه هایی راشود که  طراحی برای تغییر رفتار، پشتیبانی می

کنند. در  ناخوداگاه استفاده نمی تاثیرگذاری های به طور کامل از مکانیزم ی مذکور هایکردهیچ یک از رو

تری از  به طور واضح نیاز به ترسیم طیف گسترده (Tromp & Hekkert, 2016) ،نقیصه پاسخ به این

زمینه ، ارتباطدر این . طراحی رفتار پی برد های به طور کامل به توانایی بتوان تاکند  بیان میرویکردها را 

اهمیت آشکار آنها در  هموارههستند که  یکلیدی یهای ، مکانیزمباوری، هنجارها و خودسازی های الزم

 .(Cross et al, 2011, Cross & Madson ,1997)مشاهده میگردند  رفتار در ادبیات روانشناسی کنترل

 در طراحی باوریسازی و خود زمینه

، عالقه شدید به استفاده از محرک های محصول و خدمات روانشناسی اجتماعی و طراحیمقوله ی هردو در 

 ;Kim et al, 2012) و رفتار از طریق طراحی محصوالت روزمره وجود دارد. باوریضمنی برای تاثیر بر خود

Thaler & Sunstein, 2008;Visser, Vastenburg, & Keyson, 2011) برای مثال Thaler & 

Sunstein, 2008 از معماری حالتیهر  "د:نکن تعریف می بدینگونه ء دررفتار کاربران را از طریق طراحیالقا 

بدون ممانعت از انتخاب گزینه های دیگر و بدون  بینی قابل پیش مسیرکه رفتار مردم را در یک  و طراحی
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کلیدی است که  ابزاریک « سازی زمینه»جا، . در این"دهد تغییر می تاثیر گزاری بر انگیزه های اقتصادی

 Bargh) تعریف شد« واکنشهاسازی موقت  فعال» به عنوان  5925در سال  KarlLashley اولین بار توسط

& Chartrand, 2000). مثال بخصوص تواند به عنوان تاثیری از یک نشانه  ، میراستاسازی، در این  زمینه(

سازی از  کند. زمینه ناخودآگاهی را فعال می واکنشعریف شود، که ( بر یک هدف تمحصوالتمتن، صدا یا 

 .(Roediger, 1990; Schacter, 1992)کند  عمل می پنهانطریق حافظه 

 تا بتوان از طریق آنکند،  مناسب تبدیل می و آل ایده ساختارآن را به یک که  باوریسه ویژگی خود

و  برطرفهای فردی و جمعی را  نگرانیرا تبین و  نهانیسازی  زمینه از نوع تاثیرگزاری بر کاربران گیچگون

  اعمال کرد عبارتند از:تاثیر واقعی بر هنجارهای رفتاری و اجتماعی همچنین 

ی ارتباط افراد با دیگران و چگونه دیدن خودشان در این زمینه، تاثیر  بر نحوه باوریاول، خود -

تواند توسط هنجارهای رفتاری که  تیب میبه این تر ((van Baaren et al, 2003گذارد  می

 موثر واقع گردد.مردم در ارتباط با تعامالت اجتماعی دارند، 

نهانی  تاثیرگذاریهایی از محیط اطراف است، آن را برای  ، که حساس به نشانهباورییدوم، خود -

 Ashton-James, van)سازد  آل می طراحی شده، ایده حصوالت و خدماتدر م نهفته

Baaren, Chartrand, & Decety, 2007; Zhang et al, 2006) . نشانه ها محیط و وضعیت

 & Ouellette)د نرا تغییر می دهند تا باعث ایجاد محرکی برای تغییر در رفتار شو

Wood,1998; Steg & Vlek, 2009). 

 و دارتباط و وابستگی دار تجربه شده افرادهنجارهای رفتاری و اجتماعی  با باوریسوم، خود -

 ,Cialdini, 2007; Kay et al) میگذاردتاثیری قوی بر چگونگی رفتار مردم در شرایط خاص 

دهند، اما چیزی است که مردم  نیست که بقیه انجام می واکنشی,. در اینجا، این لزوما (2004

 ,Cialdini, 2007; Lockton, Harrison, & Stanton)خواهند داد کنند که انجام  می تصور

2008; Schultz, Oskamp, & Mainieri, 1995). 

سازی را به  اهمیت زمینه (DeMarree et al, 2005; Wheeler, DeMarree, & Petty, 2007)اگرچه 

اما اند،  نشان داده باوریتاثیرگذاری بر هنجارهای رفتاری توسط خود های بسیار مهم مولفه ی ازعنوان یک

 Crilly, 2011; Visser)است  قرار گرفته در طراحی توجهمورد  کهحوزه از دانش مدت کوتاهی است این 

et al, 2011 .) برای مثالCrilly (2011) های  مستمر یا متقاعدکننده ئاتکند که بدون القا تاکید می

کنند، چه اجتماعی و چه اقتصادی.  های بلندمدت خود عمل می مندی دیگر، مردم معموال برخالف عالقه

ای را برای ایجاد  ی قابل مالحظه های روزمره، گستره در طراحی« زمینه سازی»ل نشاندن بنابراین پتانسی

 زمینه شده است که محرک میکند. با بررسی بیشتر این روش، نشان دادهرفتار فراهم پایدار با تغییر  رفتاری

مزیت اصلی این  .(Kay et al, 2004)، طراحی شودمحصوالت و خدماتتواند در ساختار بنیادی  سازی می
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دهد. این مهم  ، احتمال تشخیص آگاهانه را کاهش میمحصولها در یک  روش این است که ترکیب محرک

تاثیرگذاری بسیاری از مزایای استفاده از  و برد ها، بسیاری از تاثیرها را از بین می است زیرا آگاهی از محرک

ی مثال مردم آگاه از محرک، ممکن است . برا(Bargh & Chartrand, 2000)دهد  را کاهش می نهانی

. این در (Bargh & Chartrand, 2000)ی مطلوب انجام دهند اقدامات متقابل را برای جلوگیری از نتیجه

ها و انتخاب  های طراحی کنونی است که کاربران با محرک مغایرت با طراحی متقاعد کننده و دیگر روش

، نهانیبا حفظ تاثیر ناخودآگاه (. Herring & Roy, 2007) شوند می مواجهها،  اقدامات متقابل کنش

 میدهد. شکلتغییر رفتار را بدون محدودیت آزادی انتخاب  سازی، زمینه

سازی، در علوم اجتماعی، روانشناسی، و بازاریابی صورت گرفته  نوع زمینهاز  تاثیرگذاریاکثر مطالعات برروی 

به چشم میخورد  ها ها و پدیده تمرکزی بر کشف مکانیزماست. در مطالعات اجتماعی و روانشناسی، 

(Ashton-James et al., 2007; Ijzerman & Semin, 2009) ، سازی  درمورد پیاده مباحثی اجمالیبا

هنجارهای اجتماعی و رفتاری. در  ودنیای واقعی  گذاری برو تاثیر محصوالتدر طراحی این راهکارها عملی 

محدود در مورد  مباحثیبا مرتبط با خرید  اتبر روی برندسازی کاربردی و تحقیقمقابل ادبیات بازاریابی 

 ,Fitzsimons, Chartrand, & Fitzsimons) است تمرکز کرده مغایرت نگرانی های فردی و جمعی

2008; Peloza, White, & Shang, 2013.) روشهای براین، تمرکز بر برندسازی توسط انواع  عالوه

نمادین  لوگوها به صورتشود، به عنوان مثال معموال  ابی شده در این حوزه، بازتاب داده میارزی تاثیرگذاری

 از این رو(. Mazar & Zhong, 2010) های بصری متمایلند نشانهکاربرد شوند و به شدت به  معرفی می

روشهایی غیر از با  شانهایرفع دغدغه که به دنبال  قرار دارند انمحدودی در دسترس طراح راهکارهایفقط 

 نشانرا برای پرداختن به این کار،  ویژه، دو نیاز امر . اینحصوالت هستندطراحی م روشهای معمول و سنتی

جای برندسازی یا  به حصوالت و خدماتسازی از طریق طراحی م زمینه نمودن د. اول، عملیاتییدهنم

، : بینایی، شنوایی، المسهکاربران اصلیبر حواس  تاثیرات این راهکارهاارتباطات نمادین. دوم، آزمایش 

 و بویایی. چشایی

کارهای  مروری بر، پنجگانهسازی بر حواس  زمینهحوزه  در تحقیق فعلی جوانب مختلف برای درک بهتر

مقاله ژورنالی از ده سال گذشته شناسایی شدند که تعداد بسیار 59. شداخیر در این حوزه انجام پژوهشی 

های  ها، حواس مورد نظر، محرک دهند. لیست کامل نقل قول را گزارش می گردیبیشتری از مطالعات 

ائم پژوهش آورده شده اند، اما بدلیل باالرفتن حجم ضم بخشهای مربوطه در استفاده شده و نتایج کلی در

ی اصلی را برداشت کرد. اول،  توان از این بازبینی، سه نتیجه . میمقاله از درج آنها خودداری میگردد

 سازنده های بصری سروکار داند که با تصاویر انتزاعی یا عناصر کثریت قریب به اتفاق مطالعات با محرکا

اند  جز بینایی سروکار داشته د. دوم، تعداد بسیار کمی از مطالعات با حواسی بهنها ارتباط دارلوگوبرند مثل 
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 Tropeano (2006) طور خاص، تنها اند. به و حتی تعداد کمتری، مقایسه بین حواس را پیشنهاد داده

. دو مطالعه هم یافت شده که ه استدنموی کنترل شده مقایسه  بینایی و شنوایی را از طریق یک مطالعه

 & ,Mattila & Wirtz, 2001; Morrison, Gan, Dubelaar) اندشنوایی و بویایی را مقایسه کرده 

Oppewal, 2011) .این باعث افزایش و پذیر است.  رنوع حسی دوامد که هنکن سوم، نتایج کلی بیان می

 .شود شده می های پیشنهاد درتعداد طراحی

 فرآیند تحقیق

با این حال، تعداد  .وجود دارد رفتاری زمینه سازی در حوزهروش های مختلفی برای هدایت کردن مطالعات 

وجود  محصوالت و خدمات از منظر طراحی زمینه سازی تاثیراتکشف  کمی از آنها به طور خاص درمورد

در  .است درک روشمند مسئله این پژوهشبرای  راه، زمینه سازی مفهومی مناسب ترین این ارتباطدارد. در 

درمانی( قرار می گیرند و  ی شرکت کنندگان در ابتدا در معرض زمینه سازی )مداخله مرحله از پژوهش، این

 Bargh) .دنبررسی می شو ه ظاهرا نامرتبط میباشد،آزمون دیگری کپس از آن اثرات زمینه سازی در یک 

& Chartrand ،2000 .)تواند نیمه خودآگاه )زیر آستانه ای( یا  زمینه سازی در این مطالعات می تاثیرات

 ای باشد. فوق آستانه

زمینه سازی شده به صورت ناخودآگاهانه نشان داده شده اند )به عنوان مثال  ءنیمه خودآگاه، اشیا تاثیراتدر 

از تحریک ها  افراد مورد مطالعهبر روی یک صفحه نمایش کامپیوتری برای چند میلی ثانیه(، به طوری که 

قابلیت  ت و خدماتاگرچه این یک رویکرد قابل قبول است، اما در زمینه طراحی محصوال .آگاه نیستند

نیمه خودآگاه با یک کلمه، متن، صدا یا شیء  آزمونهای تاثیراتشرکت کنندگان در  .ربرد کمتری داردکا

حاوی محرک های زمینه سازی شده که بدون آشکار کردن هدف مطالعه ارائه می شوند، مشغول می شوند 

(Berkowitz & LePage, 1967; Ijzerman & Semin, 2009; Kay et al., 2004). 

 نشانه های طراحی استخراج

با هدف استخراج نشانه های طراحی مرتبط با پایداری توسط جمعیت مورد هدف در مطالعه انجام  5مطالعه

فراوانی  نمونه های انرا تشکیل می دهد. اگرچه طراح شکل دهی تاثیراتاصلی در  قدماین اولین  می شود.

این ها عمدتا از طریق فرایندهای سنتی  اما ه اند،کرد ارائهکه مفهوم پایداری را دارند  در زمینه محصوالتی

طراحی حاصل شده اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها در واقع موجب ایجاد ارتباطات مورد نظر در 

کنند و ترسیم  لوگو ی در زمینهاین مطالعه از شرکت کنندگان دعوت کرد تا پیشنهادات .جمعیت هدف شوند

به  همچنین مطالعه بخش از . اینبنویسندمرتبط می شود،  "پایدار"یا لیستی از کلمات را که با شعار شرکت 

 .های بصری و غیر بصری تقسیم شده است زیر مجموعه
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 جامعه آماری

شرکت کننده(  25) گروه اول برای آزمون بصریبه دو گروه تقسیم شد،  بخش اولدر مطالعه  جامعه آماری

های آموزش و دارای جوهمه شرکت کنندگان دانش شرکت کننده(. 64غیر بصری )آزمون برای  گروه دوم و

فنی و بودند. شرکت کنندگان هیچ تجربه حرفه ای قبلی در زمینه  ایده یابیطراحی و  زمینه در اولیه

شرکت کنندگان قادر به به این معنا بود که  ایده یابیطراحی و  زمینه در های اولیهآموزش .مهندسی نداشتند

پایداری باشند. مهم است که توجه داشته باشیم که  خویش در حیطه ی مفهوم سازی و بیان ایده های

و ارزش زیست و بنابراین اعتبار  ارتباط مستقیم دارندهنجارهای اجتماعی و رفتاری  اطراحی ب عناصر

 .(Cross et al, 2011)باید مورد توجه قرار گیرد  محیطی آزمون

 پژوهش روش

تنظیم شده بود که در آن از شرکت کنندگان خواسته شد تا ایده های بصری  اتیجلس صورتبه  پژوهشاین 

پنج صفحه  دفترچهکنند. یک  خلق و ارائهبا یک شعار خاص  فرضی برای یک شرکتخویش را یا غیر بصری 

 دفترچهیکسان داده شد. این  متو فر ای به شرکت کنندگان برای ثبت نتایج حاصل از مطالعه در اندازه

میبایستی به صورت  شعارهر در صفحه اول بود. توضیحات مختصری در مورد پژوهش و اهداف آنشامل 

شرکت و لوگوی آن  به شرکت کنندگان در مورد هدفنوشتاری و کوتاه در باالی هر صفحه نوشته میشد تا 

 هایاستفاده قرار گرفت، زیرا شبیه شعارهای شرکتمورد  "باشپایدار "یادآوری می کرد. شعار در آن صفحه 

شرکت کنندگان  ازاست. در نهایت،  "پایداری"یا  "پایدار" حیطه ی مرسوم و سنتیسنتی و مربوط به 

این تقاضا و  تعداد ایده ها تمرکز کنند. افزایش تا آزمون را به صورت جداگانه تکمیل کنند و بر خواسته شد

 بود: به دو هدف نیلزمان محدود به منظور 

مورد  و انتزاعی خالقانه لوگوهای اختصاصا .با استفاده از اشکال انتزاعی و هندسی لوگوها احی: طربصری

به محصوالتی که بتوانند به صورت ماهرانه در محیط دنیای  و تبدیل، زیرا آنها برای ترجمه بودنددرخواست 

ف، کلمات، نمادها و اعداد به منظور تمرکز شرکت . استفاده از حرومناسب تر بودندواقعی ادغام شوند، 

با رعایت تمام این  کنندگان بر نمایش های تصویری، منع شد. هیچ محدودیتی بر روی رنگ آرم قرار نگرفت.

منحصر به فرد  لوگوییک ایده  در هر قسمت تقسیم شده وبه چهار مربع دفترچه ، صفحات ضوابط و شرایط

 دقیقه زمان داده شد. 53مدت  . به شرکت کنندگانطراحی شد

بوده و با لوگو ی  لیستی از کلماتی که با حواس شنیدن، دیدن، بوئیدن، چشیدن و المسه مرتبط :غیربصری

دقیقه برای هر حس و  0به شرکت کنندگان به مدت  یک شرکت قابلیت همخوانی داشته باشند، نوشته شد

 داده شد. زمانهمچنین یک وقفه کوتاه بین هر یک، 
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 کدگذاری

 جمع آوری شده و بر اساس سطح انتزاع به سه دسته تقسیم شدند: ایده های بصری ارائه شده در مورد لوگو

غیرانتزاعی به اشیاء روزمره، متن یا اعداد، و در درجه اول  ارجاعاتشامل هر گونه  لوگوهایی که: انتزاعی

 .ندمرتبط نیست مربوط به تفکر پایدارنمادهای سنتی به  و همچنین نباشنداشکال هندسی و اشکال 

لوگوهایی که دارای ارجاعات مستقیم به موضوعات قابل شناسایی و یا اشیاء روزمره بودند از چرخه : نمادین

حذف شدند. این امر به این دلیل انجام شد که این دسته از لوگوها قابلیت تاثیز گذاری نهانی بر روی حواس 

 را دارا نمیباشند

لوگوهایی که به دلیل خصوصیات بصری شان هم میتوانستند در گروه انتزاعی : انتزاعی و نمادین ترکیبی از

 قرار گیرند و هم در گروه نمادین، ولی دقیقا قابل دسته بندی و تفکیک نبودند.

بر اساس شباهت معنایی با استفاده از  کلیغیر بصری، آنها به صورت  ایده های معنای متنیبا توجه به 

 ین زیر گروه بندی شدند:قوان

 .معنایی مشابهی دارند، برای مثال گل و گل ها ایده هایی که: کلمات یکسان

 .گل سرخ یک معنای عمومی دارند، به عنوان مثال گل و ایده هایی که: مفهوم یکسان

 ."چمن"و  "علف"با هم ارتباط نزدیکی دارند، به عنوان مثال  ایده هایی که حس مرتبط:

 دارای ویژگیهای: روهای فوق، دسته های از ایده ها کهگعالوه بر 

 برای طبقه بندی بیش از حد عمومی بودند و یا  -

 ،در نظر گرفته شده نداشتند یا رابطه منفی داشتند حوایسای با هر یک از  رابطه -

 حذف شدند.

 نتایج

، لوگو 599بود. از این  لوگو 599بصری  در آزمون شرکت کننده 25های دریافت شده از لوگوها تعداد کل 

. ند( بود553( و یا صرفا نمادین )25انتزاعی بودند، در حالی که بقیه ترکیبی از انتزاعی و نمادین ) عدد 94

ترکیبی انتزاعی و "و  "انتزاعی" لوگوهای، طبقه بندی 5با عناصر نمادین حذف شدند. جدول  لوگوهای

%(، 4515) "گرد "سه ویژگی مکرر عبارت بودند از  می کند. ئهارامتضاد  ویژگیهایبا استفاده از را  "نمادین

ها  های متضاد آن %(. این خصوصیات به دلیل تفاوت قابل توجه ویژگی2413) "بسته"%( و 9919) "پیوسته"

. به همین ترتیب، فقط این سه ویژگی به عنوان راهنما برای طراحی اشیاء زمینه سازی مورد ندشناسایی شد

تا شامل تمام سه ویژگی و به عنوان الهام بخش اصلی  02آرم انتزاعی،  94گرفتند. از مجموع  استفاده قرار

به طور معمول فقط از یک یا دو  ایدهسازی استفاده می شوند. عالوه بر این، زمانی که هر  برای اشیاء زمینه

، یک لوگو بندی بقهناکافی بود. برای اعتبارسنجی ط آن ویژگی تشکیل شده بود، ارزیابی اهمیت نسبی
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 ٪22به تطابق امر تستها را این  که یک کدگذار میانی مورد استفاده قرار گرفت.و  بررسی قابلیت اطمینان

 (Lombard, Snyder-Duch, & Bracken, 2002)رسید که قابل قبول است 

 برای هر حس می 233غیربصری به طور متوسط تقریبا  هکنند شرکت 64تعداد کل کلمات دریافت شده از 

 .را نشان می دادند دینها یک کاهش نما ها برای هر یک از این حس باشد. واکنش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحی محرکهای کنترل و زمینه سازی

برای  ابتدا شناسایی شدند. زمینه مربوط به کنترل ومحرک های  بر مبنای نتایج مطالعات مرحله اول

به  انتخاب شد،با ایجاد یک محرک براساس ارتباطات اصلی برای هر حس  وشنیدن، بوییدن و لمس کردن 

. برای این حواس چمن کوتاه شدهامواج اقیانوس، و یا یک عطر ناشی از  صدای ضبط شده ازعنوان مثال یک 

به عنوان مثال، اضافه  ،شوند ادغام مستقیما با طراحی محصول این امکان وجود دارد تا محرکهاغیر بصری، 

غیربصری از محصول کلی جدا شده و به  محرکهای. از این رو، بر روی پوسته محصولدن بافت چوبی کر

)پوسته( یا بافت سطح محصولگیرند برای مثال  مورد آزمایش قرار می گانهعنوان ویژگی های محصول جدا

شود. با  می . این باعث کاهش احتمال اختالط متغیرها از طریق فعال شدن همزمان چندین حواسقویبوی 

 درصد
 لوگوتعداد کلی 

 ها

های  لوگوتعداد 

 انتزاعی و نمادین

های  لوگوتعداد 

 انتزاعی
 دسته بندی ها

 گرد 25 95 555 2/99

 دارزاویه  52 53 02 0/55

 پیوسته 69 69 94 5/45

 غیر پیوسته 59 05 45 2/02

 الگوی تکراری 02 09 92 2/69

 الگوی غیر تکراری 02 66 25 5/25

 جهت دار 50 02 45 9/02

 جهتبدون  20 60 94 5/45

 بسته 46 95 502 3/24

 باز 55 53 55 3/56

9/69 92 92 0 
به وضوح طبیعت را به کار 

 میگیرد

 گیرد کار نمی طبیعت را به 90 4 99 0/23

 
 ها با استفاده از صفات متضاد لوگوبندی  خالصه طبقه 5جدول 
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سازی بصری  این حال، در زمینه بصری، کارهای بیشتری الزم بود تا ارتباطات را به محرک های زمینه

مانند چهار گروه  درهای انتزاعی شامل صفات گرد ، پیوسته و بسته،  لوگوتبدیل کنند. این کار با ساختن 

 .ترسیم شدند 5در شکل  تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرفه ای در دنیایهای مشابه ایده  مقایسه باو  5مطالعه حاصل از های ایده های بصری بر اساس  محرک

که گرد، پیوسته و بسته بودند، فلش یک عنصر  لوگویی 02 درشدند. همچنین الزم به ذکر است که گزینش 

. فلش ها حذف شدند و شکل بچشم نمیخوردنهایی  ایده هایبا این وجود، هیچ فلشی در  ،بود تکرار شونده

ویژگی های فرمی غالب  .گشتند حفظ ها به صورت انتزاعی به منظور جلوگیری از هر گونه ارتباط ناخواسته

 ,Cash, Elias) به صورت سه محصول روزمره مجسم گشته محرکهای بصری را منتقل مینمایند.

Dekoninck, & Culley, 2012; Stewart- Williams, 2004).  
 انشان داده شده است. تمام طرح ها ب 5شرایط مختلف در شکل  در مقایسه بین ویژگی های بصری

 کاربردقابل  میزان یکسانیو به همین ترتیب آنها به  همخوانی داشتهت مشابه در دنیای واقعی محصوال

 .هستند

 

 

 

 

 

 

 

ویژگی های بصری معمول به چهار گروه کلی تقسیم می شوند: )الف( چندین فلش در حلقه بسته  5شکل 

 مخلوط( عناصر د)ب( یک فلش در حلقه بسته )ج( حلقه ها و گره ها )

 ب الف

 د ج
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 مالحظات اخالقی

ولی بحث در مورد طراحی رفتار بدون در نظر گرفتن  شداگر چه در این کار، بر روی مسائل اخالقی تمرکز ن

های اخالقی وجود دارد حتی اگر طراح به  اخالق غیر ممکن است. به طور کلی، همیشه امکان سوء استفاده

ائمی و باز در مورد استفاده را در نظر داشته باشد. به همین دلیل نیاز به یک بحث د همه ی جوانبخوبی 

هدف نهایی  (Oinas-kukkonen & Harjumaa, 2008) اخالقی از رویکردهای متقاعد کننده وجود دارد

 .بر اساس رضایت آگاهانه ایجاد شودهر گونه هدایت رفتاری و طراحی رفتار کاربران این است که 

فرایند تحقیق در نظر گرفته شده و هر مطالعه با در این کار، مسائل اخالقی به طور صریح در هر مرحله از 

است. مخصوصا اینکه همه شرکت  هگروهی خارج از دانشگاه برای تضمین رعایت اخالق مورد بحث قرار گرفت

 کنندگان داوطلب بودند.

 

 

 

 

با ( محصوالت الف: )محصوالت واقعیو  با محرکهای بصریمحصوالت  یاجمال یبررس 5شکل 

 محصوالت واقعی( ب) محرکهای بصری

 ب الف
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 گیری نتیجه

حواس ی محرکها مبنایاستفاده از زمینه سازی بر  با روشهای علمی و آزمونهای انجام شده این پژوهش

از این طریق بر نگرش، تفکر و رفتار  کند تا ( را تایید میو چشایی المسه ،مختلف )بینایی، شنوایی، بویایی

با ، پژوهشدر این . در جهت تفکر پایدار تاثیر گزاردهنجارهای اجتماعی و رفتاری  و در نهایت بر کاربران

 .میگرددطراحی رفتار تاکید بر اهمیت، دماتمحصوالت و خطراحی  معرفی و بررسی رویکرد متقاعدکننده در

: پتانسیل حل مانند ، مفاهیم قابل توجهی برای پژوهشگران و طراحان طراحی وجود داردبر این اساس

با  .حواس مختلف برطراحی رفتار  تاثیرگزاری؛ و گسترش دامنه اجتماعیفردی و  دغدغه هایبین  تناقضات

طراحی و تعیین نقش  نوینهای  تغییر رفتار با شیوه استراتژیهایاین حال، نیاز به کار بیشتری برای ادغام 

از لحاظ رفتار و  . همچنینهای زمینه سازی در پشتیبانی از تغییر رفتار طوالنی مدت وجود دارد محرک

 می.و دائ بلندمدتتالش بیشتری برای تأثیرات نیاز به ت، اشکل گیری عاد

مسایل و مشکالت زیست محیطی بصورت فزاینده ایی آشکار میشوند و به یکی از مسایل حایز اهمیت برای 

. آگاهی از مسایل مرتبط به جهانی شدن و فشارهای جدی و زندگی بطور کلی تبدیل شده اند کارخانه و ها

، در مورد شرکتها. دتغییر ده عواقب آن هم بصورت فردی و هم بصورت سازمانی میتواند ویژگیها و رفتار را

رفع انها پرداخت  نیازمندی به این تغییر روشن است و باید هم از طریق شرکت و هم با مشارکت ذینفعان به

یک  .و دستیابی به اهداف بالقوه دارد ، بازاریابی سبز نقش کلیدی در ماهیت نوین خود. در این زمینه

صوالت سبز ، ایجاد های موجود ، باید روی تقسیم بازار ، توسعه محاستراتژی بازار سبز ، در میان سایر جنبه 

و ، سرمایه گذاری در مشارکتهای سبز ستیک سبز ، انتخابِ ارتباطات سبر، بکار بردن لجمکان یابی سبز

محصوالت  بیش از تفکر در مورد .امیخته بازاریابی بصورت مناسب تمرکز کند داشتن ترکیب عناصر بازاریابی

، ر با محصوالت. این راه حل ها باید متناظدر مورد راه حل های پایدار هستندشرکتها نیازمند تفکر  ،پایدار

، و را به حداقل میرسانند بلکه عمدتاخدمات و یا مدلهای ساخت و تولید ارایه شوند که نه تنها تاثیرات منفی 

صول الوه بر این ، هنگام بکار بردن ا. عیرات مثبت را به حداکثر میرسانند، تاثدیگر فراتر از همه مواردِ

نظر قرار ، شرکتها باید تقاضای مصرف کنندگان و نیازمندیهای انها را هم مد بازاریابی سبز و برندهای سبز

، افزایش ا کاهش هزینه های عملیاتی، شرکتها میتوانند بدهند و ارزشهای پایدار پایا را خلق کنند. در نتیجه

، فرایندهای ساخت را با تکنولوژیهای پاکیزه تر و و استفاده از مواد باقیمانده افتسوداوری ناشی از بازی

 .، ارزش برند و اگاهی از برند را ارتقا دهنداصالح کنند و تصویر شرکت کارآمدتر

دهد که پتانسیل قابل توجهی برای استفاده از  های ذکر شده، نتایج نشان می در نهایت، با وجود محدودیت

در برای تأثیرگذاری بر هنجارهای اجتماعی و رفتاری  و خدمات از طریق طراحی محصول یزمینه ساز

 اختیار طراحان میباشد.
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Design effects on individual and social environmental behaviors from 

the perspective of aesthetic elements 
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Abstract 

This paper contributes to design for behaviour change by testing the potential of 

priming via everyday products as a means of influencing users and dissolving 

conflicting individual and collective concerns. Self-construal is introduced as a core 

explanatory concept with respect to behaviours that unite individual and collective 

concerns. 

Hypothesis  
By deliberately designing targeted products and services, individuals can be moved to 

change individual and group behaviors toward the environment. And the use of planned 

behavior theory can be an important help for designers to change the individual and 

social environmental behaviors of users and consumers. 

Methods: 

Two studies are reported. In the first, abstract representations of the target behaviour are 

elicited and incorporated into subconscious priming stimuli for each of the major 

senses: sight, hearing, touch, and smell. These primes are then evaluated in a controlled 

experiment. From these studies implications for both researchers and practitioners are 

identified. In particular, priming showed a significant effect across all senses. The 

sample in Study 1 was split into two groups, one for visual (51 participants), and one for 

non-visual (46 participants). All of the participants were students with basic training in 

sketching and communication of ideas, making them ideal for a study of this type. All 

of the participants had no previous professional experience within the field of design. 

This sample was used because the basic sketching training meant that the participants 

would be able to conceptualise and communicate their sustainability ideas fluently 

(utilising System 1 thinking) without being overly biased by prior experience or specific 

training. Further, the representative nature of the sample ensured that the cues derived 

would be linked to the population to be targeted in Study 2. This latter aspect was 

important for generalizing the cues elicited to the wider population included in the 

follow up study. It is important to note that the design cues are connected to social and 

behavioural norms, and thus ecological validity of the sample must be considered.  

 

Keywords: behavioural design, user behaviour, design method, product development, 

social innovation 
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