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   دهیچک
به ارتقا  ازی، احساس ن ینیماش يها یو و زندگ ینیمردم به سمت شهر نش شیبزرگ و گرا يدر شهرها تیجمع شیبا افزا

اقدامات  نیاست . از جمله ا افتهی یجامعه فزون يفکر ییپرورش و شکوفا نهیآگاهانه در زم یو اقدامات يشهر طیمح تیفیک
از آنجا که گرافیک اشاره کرد .  نهیزم نیدر ا کیدانش گراف يبسزا رو اث يشهر يفضاها يباسازیز رگذاریبه نقش تاث توانیم

و اجتماع  يبصر يدر آرام ساز آناستفاده از تاثیر گذار بر مسائل فرهنگی و اجتماعی است ،  محیطی نوعی زبان ارتباطی و
بررسی رابطه توسعه فرهنگ شهري و تعامل پژوهش  نیرا داراست . هدف از ا تیحائز اهم ینقشتوسعه فرهنگ شهري 

و  پیشرفت فرهنگ جامعهآن در  لیبد یو نقش ب بصري در گرافیک محیطی و نقش آن در آرام سازي بصري فضاي شهري 
 - یفیتوص قی. روش تحق است جامعه   یو آرامش روان يشهر یزندگ تیفیدر باال بردن ک یطیمح کیگراف ریتاث نیهمچن

گرافیک نتایج بدست آمده به این امر اشاره دارد که باشد .  یم یدانیو م ياطالعات کتابخانه ا يو روش گردآور یلیتحل
زیبایی  حس و روحی نیاز پاسخگوي زیباشناسی در جامعه می شود تا بتواند و گسترده ي فرهنگی محیطی شامل ابعاد

 آرامش باعث امر بخشد . این ارتقا فضا هویت از ادراك به  تصویري خالقانه جذابیتهاي با ابداع  و باشد افراد جامعه شناسانه
 فرهنگ جامعه می شود . به مرور موجب افزایش سطح  و میشود افراد در نشاط و آسایش و

 
 ، فضاي شهريفرهنگ شهري گرافیک محیطی، آرام سازي بصري،  کلیدي: کلمات

  
  
 

  مقدمھ 
امروزه باگذشت زمان و گزینش زندگی شهرنشینی توسط انسان، نوع نیازهاي او  نیز تغییر کرده  و فضاهاي فیزیکی به 

ویژگی هاي دیگري از جمله فضا و محیط بلکه الزم است  ،سازد افراد جامعه را فراهممطلوب فضاي   تنهایی نمی تواند
سازد. در این میان نقش  و مساعدمناسب  شهروندانجذابیت یا همان زیبایی و تنوع را نیز دارا باشد تا شهر را براي زندگی 

در جهت باال بردن  همچنینهنرهاي  شهري به عنوان عاملی براي ایجاد فضاي دلنشین، امن و آرام با ارتباطات آسان و 
ضرورت وجود  است. با پیچیده تر شدن شهر ها و افزایش جمعیت آنها بی بدیلجامعه  یو آرامش روان يشهر یزندگ تیفیک

گرافیک در شهر هاي امروزي نقش حیاتی را ایفا می طراحی گرافیک محیطی افزایش یافته است ،می توان اذعان داشت که 
زیباسازي جوامع تاثیر فراوانی زیرا  ر زیباي بصري در جامعه استظافیک محیطی ایجاد منااز مهمترین ویژگی هاي گر کند.

دارد. گرافیک محیطی در کنار پیام ها و مفاهیمی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم انتقال  روانی افراد جامعهدر سالمت 
  فراهم آورد. وندان ع کننده براي شهراقناف است فضایی سالم، پرنشاط و ظمی دهد مو
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 این هدف است گرافیک محیطی در آرام سازي بصري و زیبایی فضاي شهري ، به دنبال تاثیرتحقیق حاضر با بررسی 
گرافیک محیطی نقش  و گرافیک محیطی باعث ایجاد انسجام و هماهنگی بین عناصر شهري می شودچگونه است که 

 یو ارتقاء فرهنگ در فضاهاي شهري و آرامش روان يشهر یزندگ تیفیباال بردن ک ،در زیبا سازي فضاهاي شهري 
  را بررسی می کند .جامعه 

 سوال و فرضیات تحقیق
 ؟ چیست و رابطه آن با توسعه شهري گرافیک محیطی  در آرام سازي بصري و زیبا سازي فضاي شهري نقش - 

 ،ایجاد آرامش روانی و بصري ، ایجاد هویت بصري ،  گرافیک محیطی در امر ادراك محیط  - 
 فرهنگ جامعه تاثیر دارد.  حافزایش سط ، همچنین درم و انسجام بخشیدن به فضاي شهري ظن

 
 پیشینه تحقیق 

 دیوارنگاري علمی دوساالنه همایش نخستین در شده ارائه مقالهاي طی بین حقیقت مهدي آقاي و غزائیان مهین خانم
 بر دیوار نگاري  ،  تکیه با شهري فضاي زیباسازي هنرعنوان  با محیطی گرافیک و شهري

 جوانب اهمیت میزان نقاشی، و معماري،گرافیک شهري، طراحی کارشناسان بین در آن توزیع و نامه پرسش تنظیم طریق از
 جهت اجرایی هاي راهکار پژوهش، این از حاصل نتایج.است کرده سی برر را شهري فضاهاي انواع در هنر این مختلف

  .نماید می راارائه شهري فضاي در ها دیوارنگاري تلفیق چگونگی
  

 گرافیک حضور هاي بستر بررسی شهري ، با فضاي سازي زیبا در گرافیک عنوان ، نقش با پژوهشی در حاتمی صفیه خانم
 سازي زیبا به تواند می چگونه و طریقی چه از هنر این که سوال است این براي پاسخی دنبال به امروزي هاي شهر در

  .کند کمک شهري فضاي
  

 به شهروندان ،  زندگی اجتماعی و تاریخی هویت در شهري فضاهاي عنوان نقش با اي مقاله مرتضوي در صبوحا خانم
 براي شهر در را فضاهایی وجود چنین نهایت در و پردازد می شهروندان اجتماعی زندگی در شهري فضاهاي نقش بررسی

   .بیند می و ضروري الزم مردم اجتماعی تعامالت و عمومی زندگی و روزمره نیازهاي برآوردن
  
  

  گرافیک محیطی
  

ها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه  ها، نقش ها، رنگ گرافیک محیطی، علمی است که در آن چگونگی استفاده از فرم
تر ساختن زیبایی  ترافیک و همچنین کاملریزي شده در جهت بهتر ساختن و ساده شدن روابط، ارتباطات،  اصولی و برنامه

ترین عوامل تبلیغ،  محیطی اماکن عمومی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. امروزه گرافیک به عنوان یکی از مهم
دهنده یک  ترین ارکان تشکیل باشد و در جوامع پیشرفته از مهم رسانی و نشر دانش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می پیام

  اجتماعی است.  زندگی
بندي کاالها، عالئم راهنمایی و رانندگی ویترین  هاي تبلیغاتی و تجاري تلویزیون، سینما، بسته طراحی گرافیک در اعالن

ها و اماکن مختلف  ها، فروشگاه ها و پارك ها و متروها، رستوران ها، فرودگاه ها تزیینات خیابانی و عمومی نظیر هتل مغازه
هاي گرافیک در رسیدن به اهداف باال نقش  رهنگی وجود دارد. گرافیک محیطی به عنوان یکی از شاخهورزشی یا هنري و ف
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اي که در آن زندگی  گیرد محیط اطراف ما خانه هاي تبلیغاتی و تجاري را در بر می بسزایی دارد و بخش عمده از فعالیت
رویم همه  جا می زنیم پارکی که براي تفریح به آن م میکنیم فضاي سبزي که در آن قد کنیم خیابانی که در آن تردد می می

بندي دقیق بر مبناي اصول و مبانی میان بصري دارند. انسان، به واسطه  نیاز به برقراري روابط منطقی فرمی و روابط سازمان
ر ایجاد فضایی گوید و با دیگران ارتباط برقرار می کند گرافیک محیطی د گرافیک محیطی با محیط پیرامون خود سخن می

مطلوب و دلنشین براي افراد جامعه نقش مؤثردارد. محیط مناسب، یعنی فضایی که بشر در آن بتواند خارج از فشارهاي 
هاي عقالنی و منطقی هر جامعه است. گرافیک محیطی را می توان  ناخواسته روانی، رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته

بعدي یا مسطح و سه بعدي یا حجمی تقسیم کرد. مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر، به دو گونه گرافیک محیطی دو 
زیباسازي، نظم و انسجام بخشیدن به فضاي شهري و گسترش حیطه فعالیت هنر گرافیک، از اهداف گرافیک محیطی به 

  رود.   شمار می
  
  

  ھای گرافیک محیطی و عوامل آن  عرصھ
  

گیرد که در هر دو مورد نقش عمده آن  باز و بسته، عرصه هاي گوناگونی را در بر می گرافیک محیطی، اعم از محیط هاي
ها اداري و تجاري، مترو، نمایشگاه و فروشگاه  باشد. محیط بسته، شامل فضاهاي داخلی کلیه ساختمان رسانی می اطالع

  دهد. ا به مخاطب ارائه میها با استفاده از اشکال و حروف و انواع تابلو، اطالعات الزم ر هاست که در آن
ها و معابر شهري و اساساً کلیه فضاهاي باز شهري و محیط زندگی انسان،  ها ، خیابان هاي باز همچون پارك در محیط

ها و ... در محدوده گرافیک محیطی  ها، تابلوهاي سر در فروشگاه ك هایی نظیر عالئم راهنمایی و هشداردهنده داخل پار طرح
  قرار دارند. 

  رافیک محیطی و تأثیر آن بر جامعھ گ
زمانی که یک ساختار گرافیکی در ارتباط مستقیم با اقشار مختلف یک جامعه شهري بود و هدف ان ایجاد یک فضاي زندگی 

خوي افراد آن جامعه باشد از آن به عنوان گرافیک محیطی یاد  و مساعد و دلپذیر و هماهنگ ساختن با سن و فرهنگ و خلق
هاي مختلف در طراحی مناسب و اصولی  کنندگان در زمینه بدیهی است در صورتی که تدابیر مقتضی از طرف ادارهشود.  می

زیست و زندگی شهروندان به صورت مکانی غیرقابل تحمل و  دهنده گرافیک محیطی صورت نگیرد محیط عناصر تشکیل
توان موجبات امیدواري و کشش افراد جامعه  شغل و رنگ میاي متناسب از نظر  متشنج درخواهد آمد چرا که با ایجاد مجموعه

  را براي زندگانی فراهم ساخت و اسباب شور و شوق عمومی را فراهم نمود و روح تازه به اجتماع داد. 
یم افت شود. مثال با دیدن اتوبوس قرمز دو طبقه یاد لندن می رنگ در گرافیک محیطی اثر بسزایی دارد زیرا باعث ایجاد نما می

و در چنین شهري یا شهرهاي شمالی خود، فضاي سبز زیادي دارند باید از رنگ سبز استفاده کرد و رنگ مکمل آن تحریک 
هاي سرد  کند نباید رنگ گرم بکار رود بلکه بهتر است از رنگ اي که در محیط گرمسیري زندگی می انگیز است. براي عده بر

  هاي قدیمی کویري بسیار دلنشین است. اي و آبی در بافت استفاده کرد همان طور که گنبدهاي فیروزه
  
  
  

یطیمح کیگراف  
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  ھدف از گرافیک محیطی

  کند.  ترین شکل راهنمایی می مردم را به ساده -1
  گیرد.  نها با یکدیگر و محیط پیرامون خود انجام می زیباسازي از طریق بکارگیري اصول فرم، طرح و هماهنگی آ -2
  افزایش سطح فرهنگ جامعه در قالب اهداف تبلیغاتی فرهنگی و تجاري از طریق دیوارآگهی، بندها و غیره.  -3

دهد و هر آنچه پیش از در محیط وجود دارد هماهنگی ایجاد کند.  هایی که ارائه می کوشد تا بین طرح طراحی محیطی می
، میزان بارندگی، نوسان حرارتی، پوشش گیاهی و .. بعنوان عوامل محیطی چون جغرافیاي محیط و آب و هوا، نور خورشید

هاي طبیعی و زیست محیطی و مجموعه عواملی چون نوع معماري و مواد و مصالح  فضاهاي آمد و شد میزان تردد و  بخش
بشناسد و  ها را هاي ساخته شده ناشی از حضور انسان عواملی است که طراح در جریان کار خود باید آن عنوان بخش... به

رسانی و نشر دانش سیاسی، اجتماعی و  ترین عوامل تبلیغ، پیام مرود توجه قرار دهد. امروزه گرافیک به عنوان یکی از مهم
    دهنده یک زندگی اجتماعی است. ترین ارکان تشکیل باشد و در جوامع پیشرفته از مهم فرهنگی می

   
  تعامل و ھنر مفھومی

ي جدید به خصوص  گیري هنر رسانه ثر متقابل یکی از مفاهیمی بود که بسیار پیشتر از شکلکنش و ا تعامل به معناي برهم
هایی بود که به  ) این مضمون همچنین، یکی از ویژگی1389ي هنرهاي نمایشی مطرح شد. (انصاري،  در مورد مجموعه

ي فیزیکی و  تالش دارد تا جنبهرود. هنر مفهومی شکلی از بیان هنري است که  نوعی میراث هنر مفهومی به شمار می
ظاهري کار را تا حد ممکن تنزل بخشیده و به جاي آن نیروي ذهنی ناشی از اثر هنري را تقویت کند. در این نوع، تحریکات 
بصري و نوري به نفع روند فکري و هوش مندانه اداراك اثر هنري، کم اهمیت شمرده شده و مخاطب اثر هنري به همراهی 

شود. بدین ترتیب فرآیند آفرینش اثر هنري با فرآیند ادراك و دریافت آن به  خالق آن یعنی هنرمند دعوت می وگو با و گفت
گیرد و در این راه از هر وسیله و موادي که با ابزار  خورد. هنر مفهومی اساساً از الگوهاي فکري سرچشمه می نوعی پیوند می

  )1393اسمیت،  (لوسی جوید. هاي هنرمند سازگاري دارد، مدد می ذهنیت
 یبصر شیآسا

.ارتباطات اجتماعی مردم را تسھیل می کند

.به فعالیت هاي اقتصادي سرعت می بخشد 

.ایمنی و جریان ترافیک را بهبود می بخشد 

.مردم را از امکاناتی که شهر در اختیارشان می گذارد آگاه می کند 

.جرایم حاصل از تشنجات عصبی مردم را کاهش می دهد 

به رفع نیازهاي اجتماعی مردم با ایجاد ارتباط با محیط اطراف به وسیله مشخص کردن، راهنمایی و اطالع رسانی  
.کمک می کند

با ایجاد مناظر زیباي بصري در محیط، به سالمت ذهنی مردم، یاري می رساند 
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 مطلوب کیفیت و کمیت دلیل به ها مکان این که نمود توصیف هایی مکان براي توان می را بصري آسایش

 است شده واقع استفاده مورد تري مطلوب تر،و ایمن تر، سالم نحو به دهند می ارائه که شرایطی و اطالعات
 زندگی، و سکونت براي که چرا شود می محسوب ساخت انسان هاي محیط واساسی مهم هاي مولفه از بصري . آسایش

و  مطلوب را زندگی و سکونت تا باشد برخوردار مزایایی و صفات از بایستی خانه که همانگونه بزرگ، اي است خانه شهر
 باشد تا شهروندانامنیت  و راحتی آسایش، تامین براي هایی ویژگی و کیفیات داراي باید نیز شهر سازد ، بخش آسایش
 مهمترین از ساختمانها گیري قرار نظم و هماهنگی و شهري فضاهاي سازماندهی .فراهم سازد را مطلوب زندگی امکان

 به آنان دسترسی دشواري یا سهولت و محیط از افراد درك بر که میشود گرافیک محیطی محسوب طراحی پیش نیازهاي
 (Arthur and Passini, 1992)است .  تاثیرگذار موجود امکانات و فضاها

 
 زیباشناسی شھری

 نماهاي :از جمله بسیاري موارد در تواند می شهروندان میان مناسب تصویري ارتباط ایجاد هدف با شهري گرافیک
 سازي هماهنگ محیطی، یابی تبلیغات مکان و طراحی رانندگی، و راهنمایی عالئم شهري، مبلمان نماها، آب ساختمان،

 و رسانی اطالع عالئم هشدار، عالئم بازي، سبز، وسایل فضاي ها، دان زباله ها، نیمکت سازي همگون تابلوها، و عالئم
 .باشد داشته مهمی مستقیم نقش طور به .. و ها کیوسک رانندگی، و راهنمایی
 یعنی آن، ذهنی عینی و ي سویه دو هر باید شهري هویت شناخت در : است معتقد شهري پژوهشگر مسعودي، کیومرث

 نظایر و همگن هاي گروه شهروندي، ها، وضع آن مطالبات و توقعات اجتماعی، شعور و ادراك ساکن، اجتماعی هاي گروه
 گرفتن نظر در با محیطی گرافیک ویژگی مهمترین ) 1392(میرزایی نسب فهادان،  گیرند. قرار مطالعه و بررسی مورد آن

 سالمت در فراوان تأثیر جوامع جامعه است . زیباسازي در بصري مناظر زیباي ایجاد شد، ذکر آن که براي مواردي تمام
 موظف دهد، می انتقال غیرمستقیم یا و مستقیم طور به که مفاهیمی و ها پیام کنار در گرافیک محیطی .دارد مردم ذهنی

   آورد. فراهم شهر سکنه براي کننده قانع و نشاط پر سالم، است فضایی
  

زیباسازي به فراخور تعاریف متعددي با رویکردهاي فلسفی، هنري، تجربی و دینی که از مفهوم زیبایی وجود دارد، می تواند 
تعاریف متنوعی داشته باشد؛  اما آن تعریفی که در نظام شهري از مفهوم زیباسازي رایج است، نوعی تالش مدیریت شده 

  بهبود کیفیت زندگی شهروندان است  براي ارتقاي کیفیت سیماي شهر و به تبع آن
، زیباسازي به کلیه اقدامات آگاهانه اي گفته می شود که 1380مطابق مصوبه کمیته زیباسازي کالنشهرهاي کشور در سال 

  ) 1395نش مناسب تر می کند. (زنگی، شهرداري ها براي ارتقاي کیفیت محیط شهري اجرا کرده و شهر را براي زندگی ساکنا
  

  ضرورت زیباسازي در فضاي شهريفرایند 
  

تامین آرامش در زندگی شهري از مسائل مهم زندگی در جوامع انسانی معاصر است که دانش هاي نظیر روانشناسی جامعه 
شناسی، فرهنگ شناسی، شهرسازي، ارتباطات و رسانه به دنبال راهکارهاي تحقق آن هستند. در این میان نقش مقوله هنر، 

و زیبایی، در رفع این نابسامانی ها، قابل توجه و تأمل است و در میان هنرها نیز، هنرهاي تجسمی با  با توجه به ظرافت
  ).1385گرایش هاي کاربردي و ارتباطی سهم بسزایی در این حیطه دارند (عبدالحسنی، 
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محیط شهري نیز در تحقیقات نشان می دهد که چهار کیفیت کلیدي براي یک محیط با کیفیت باال نیاز است که زیبایی 
  درون این چهار کیفیت قرار دارد:

  دسترسی و ارتباطات (راحتی براي استفاده، آسانی رسیدن و حرکت در آن) 
  فعالیت ها (فراهم کردن دلیلی براي حضور در آن، حیاتی واحد و یکتا) 

  راحت و تصویر ذهنی (امن و  پاکیزه، سبز و جذب زیبا) 
  ) 1388مسایگی، دوستی، روابط متقابل، تنوع و ... (رسولی، رحیم دخت خرم، معاشرت پذیر، پرورش روابط ه

 
 یشھر فضای

  
منظر شهري مجموعه اي از عوامل طبیعی و مصنوع است که تحت تاثیر ویژگی هاي خاص فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادي و 

شهروندان مانا و تاثیر گذار است و تاریخی شهر شکل می گیرد . منظر شهري نمودي از شهر است که در ذهن و حافظه 
بسیاري عقیده دارند که فضاي اهمیت به آن از حیث زیبایی شناسی و هویت بخشی به اجتماع بسیار حائز اهمیت است .

مجموعه  توان یم را ها بر این اساس شهر شهري از دو جنبه کالبدي و اجتماعی مورد ارزیابی اندیشمندان قرار گرفته است. 
 به بسته انسانها . اند گرفته شکل آن نیساکن يرفتارها و تهایفعال ، ازهاین براساس که دانست يکالبد /یفرهنگ يا
 آن مختلف يفضاها و شهر . کنندیم عرضه را خود خاص يرفتار يالگوها و کرده تیفعال خود یگروه ای يفرد يازهاین

 به خود از یذهن يریتصو خود تیفیک و تیماه به وابسته فضاها نیا اتفاقات متنوع هستند.  نگونهیا يبرا یظرف ای بستر
 به لیتبد ذهن شهروندان در را فضا آن و می گذارد ریتأث رفتار شهروندان ژهیو به و تهایفعال بر متقابالً که گذارندیم يجا

 سپردن خاطر به و حیصح درك يبرا خود می باشند . انسانها حال و حس و تیشخص يدارا که کندیم ژهیو ییمکانها
 نیتر یکل ت،یواقع نیا به توجه با . کنندیم میتقس مختلف يها گونه به و نموده يبند دسته را آنها ، ده هایپد گاهیجا

 میتقس نیا در ، فضا سخت از منظور . فضاها هستند نرم و فضاها سخت شامل دارند وجود شهرها در که ییفضاها انواع
 ، فضاها نرم از دهند و منظوریم لیتشک سخت عناصر را آن غالب يدهنده  لیتشک عناصر که است ییفضاها ، يبند

 در فضاها نرم .... و  اچه ها هایدر ، پارکها دارند مانند عهده به را یاصل نقش آن در یعیطب عناصر که است ییفضاها
  دارند .  وجود ساخت انسان و بکر صورت دو به شهر

  
  
 
 
 
 

  نتیجھ گیری 
 

 زندگی ارکان مهم در از گرافیک محیطیاست ،  برخودردار ایی العاده فوق  اهمیت از انسان زندگی براي سالم محیطامروزه 
 بر عالوه و میسازد بدل زیبا و دلپذیر و مطبوع محیط هایی به شهري را نابهنجار فضاهاي که میشود محسوب شهرنشینی

   .مینمایدآسان  و سهل را ارتباطات و کرده ایجاد انظباط و نظم آن
 زیباشناسی و فرهنگی گسترده تر ابعاد بلکه شود محدود محیط بخشی نظم و رسانی اطالع به تنها گرافیک محیطی نباید
 ابداع تصویري خالقانه جذابیتهاي و باشد افراد جامعه زیبایی شناسانه حس و روحی نیاز پاسخگوي را شامل شود تا بتواند

 استقامت و تحمل و میشود افراد در نشاط و آسایش و آرامش باعث امر بخشد . این ارتقا را فضا هویت از ادراك تا کند
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بنابراین اگر گرافیک میبرد و موجب افزایش سطح فرهنگ جامعه می شود .   صنعتی باال و ماشینی فضاهاي در را انسان
و اعتالي فرهنگ جامعه داشته باشد .  محیطی با اصولی صحیح و متناسب انجام گیرد ، می تواند تاثیر بسزایی در گسترش

جامعه  در بصري مناظر زیباي ایجاد شد، ذکر آن که براي مواردي تمام گرفتن نظر در با محیطی گرافیک ویژگی مهمترین
  . دارد توسعه فرهنگ شهري در فراوان است که این امر  تأثیر
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