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 *1 منشفائزه قائمی
 

 ، ایراندانشگاه سمنان دانشکده هنر، ،گروه ارشد ارتباط تصویری  -*8

 
 

 8931 تیر تاریخ پذیرش:          8931 فروردین تاریخ دریافت:

 

 چکیده
، با گاد  بزرگیلیتی ؤای حیاتی در زندگی بشتتا امایزی ا تت  ی تبهه به ح ن ی نریداری س  مستتلهأمستت زیستت محیط

کند. طااح گاافیک سشناتاین هنامند به ای عمل میبه عنبا  عامل ر تانهگاافیک محیطی نید. امایزه تک افااد هامعه میتک

 را به هامعه بشای معافی نماید. زیس له محیطأتباند از طایق هنا خبد، مسمیلذا هامعه ا ت  ی ارا ای به هامعه راه دارد، 

زیس  ی ارائه راه حل باای محیط بحاا  مباهیه بادر  اافیک محیطیایِ گر انه ، بار تی عمیراداین پژیهش صتییهدف ا

انه در ر  که شبدمیال پا خ داده ؤبه این  در این مقاله ضمن تعایف ر انه، گاافیک محیطی ی انباع س ،  باشد.می ح ن س 

 کند؟ ی گاافیک محیطی به عنبا محیطی چربنه عمل میدهی به افرار عمبمی هامعه هی  افزایش سگاهی زیستتت شتتترل

حیییی ت -مؤرا باشد؟ این پژیهش تبصی ی ی شنا اند  س  به افااد هامعه زیست تباند در ح ن محیطمی ای سیاعامل ر تانه

ع های گاافیک محیطی انجام شده با مبضببا بار ی نمبنه. ا   ای ا ت اده شدهاز شیبه کتابخانهمطالب در گادسیری ببده ی 

محیطی در یک هامعه که کمببد سگاهی ی در نتیجه عدم یهبد فاهنگ زیس  مشتخ  شتدزیست  در هیا  ی ایاا ، محیط

ش بسیار تباند نقمی گاافیک محیطی به عنبا  یک ر انه یمحیطی باشد تباند بزرگتاین معضتل در زمینه مستائل زیست می

 .محیطی افااد هامعه ی مسئبلین داشته باشدزیس  افزایش سگاهی ی فاهنگمیمی در 
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 مقدمه
این پژوهش در پاسخ به این سؤال انجام پذیرفته است که 

 زیست چیست و عملکرد گرافیک محیطی به بحران محیط

عنوان رسانه در برابر این بحران به وجود آمده برای بشر و 

 زمین چگونه است؟ این رسانه گرافیکی با چه  کره

زیست گام تواند در راستای حفظ محیطهایی میروش

بردارد؟ نمونه آثار گرافیکی انجام شده در جهان و ایران 

 کدامند؟

 

 هامواد و روش
 روش تحقیق

 نقشزیست و مفهوم بحران محیط ابتدا در این جستار، به

 زیست در واقع محیطپردازیم. انسان در حفظ آن می

ای است که از جانب خدا در دست بشر قرار گرفته تا ودیعه

مین نیازهای خود در زندگی أبه بهترین نحو از آن جهت ت

استفاده نماید. اما انسان در این جنبه از تمدن خود، منفی 

 و گشته زیستتخریب و نابودی محیطعمل نموده و باعث 

 . لذاکره زمین و نسل بشر را مورد تهدید قرار داده است

ها و ها چه به طور فردی و چه گروهی، سازمانهمه انسان

تر آنند تا هر چه سریعها برها و حکومتنهادها، دولت

محیطی را متوقف نموده و از پیشروی در تخریب زیست

 در اجرایها آنری کنند. هر یک از نابودی کره زمین جلوگی

 این هدف بزرگ وظایفی بر عهده دارند. 

هنرمندان به عنوان افرادی که در بخش بعدی به قشر 

  اندهمیشه در برابر مسائل جامعه هوشیار و فعال بوده

حفظ  جهت در هموارهها به وسیله هنرشان آن پردازیم.می

ی عامه مردم و بالابردن سطح فرهنگ و آگاه زیستمحیط

 سپس به اند.محیطی کوشیدهنسبت به مسائل زیست

پردازد که عاملین ارتباطات و تبلیغات طراحان گرافیک می

شوند. گرافیک محیطی به عنوان در جامعه محسوب می

پسند در ای مؤثر و عامهای از هنر گرافیک، رسانهزیرشاخه

یافته و در تواند در دل جامعه راه امر تبلیغات است که می

محیطی مردم مؤثر واقع شود. در دهی آگاهی زیستشکل

هایی از آثار انجام شده در جهان بخش بعدی با ذکر نمونه

هایی که برای حل و ایران، به گرافیک محیطی و روش

 توان بهره برد، خواهیم پرداخت.  محیطی میبحران زیست

 

 نتایج
 زیستمحیط بحران

ای از پیچیدهبسیار بزرگ و درهمای زیست مجموعهمحیط

اثرگذاری اسلللت که در طی اجزا و عواملل مختلف و برهم

هلا سلللال تکوین و تکلامل یافته و در بسلللتر آن میلیون

جانداران و انسان به شکوفایی ادامه داده است )تاج بخش، 

منشاء طبیعی و با محیطی بسیاری حوادث زیست(. 2831

در این میان فقط  که است تا کنون رخ دادهمنشاء انسانی 

با  زیسلللتدو عامل، یعنی رشلللد تخریب و آلودگی محیط

ه ها را بحیات انسان و سایر گونه توانستهمنشلاء انسلانی، 

شلللدت در معره تهدید قرار دهد. انسلللان از همان آ از 

پیدایش خود بر صللفحه روزگار، عاملی در فراگرد تکامل و 

اع جلانوران و بللا اهلی کردن انو و حفلاظلت طبیعلت بوده

گیلاهلان، نخسلللتین قلدم آگلاهلانله را در حفاظت انواع 

اما با  (.2831)کاسللتری، اسللت موجودات زنده برداشللته 

جمعیت، مدام در حفاظت  و افزایش شروع انقلاب صنعتی

تسلط انسان بر طبیعت  کرد.تنزل  زیسلتمحیطو تکامل 

عت نیز سر زیستبیشتر شد و به موازات آن تخریب محیط

 توان نقطهلذا انقلاب صنعتی در قرن هفدهم را می گرفت.

 در محیطی دانسللت.رویه از منابع زیسللتآ از اسللتفاده بی

به بعد، جامعه بشلری به خوو  کشورهای  2191سلال 

توجه نمود و باعث پیدایش  زیسلللتصلللنعتی بله محیط

هلای بزرگ و کوچک طرفدار مسلللائل احزاب و دسلللتله

ده جهانی برای حفاظت ترتیب ارابدین .محیطی شدزیست

سازمان ملل متحد با توویب زیسلت شکل گرفت و محیط

 زیسللتخرداد را روز جهانی محیط 23ژوئن یا  3ای، ماده

ی لهأبدین ترتیب حل مس .(2891یزدی، )پاپلی اعلام کرد

ای شد که همه اقشار جامعه به زیست دریچهبحران محیط

مواجه شللدند. در ویژه هنرمندان و طراحان گرافیک با آن 

بخش بعلدی بله کارکرد رسلللانه و هنر گرافیک در حفظ 

 کنیم.زیست اشاره میمحیط
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 زیسترسانه در مواجهه با بحران محیط

، دانشلمند و طرا  کانادایی، تاریخ بشر نلوهامارشلال مک

کرده است: به سه مرحله تقسیم  «ارتباطات»را بر حسلب 

همه معلومات و  مرحله اول، مرحله فرهنگ شلفاهی است.

اطلاعات از طریق زبان از یک نسلل به نسلللی دیگر منتقل 

می شللوند و از یک دهکده به دهکده دیگر می رسللند. در 

این مرحله تمامی حواس انسللان به کار می رفته و بیشللتر 

اطلاعات منبعث از تجارب شخوی بوده است. مرحله دوم، 

اع مرحلله تملدن چاپی اسلللت. در این مرحله که با اختر

شود، چشم بیشتر م. آ از می 2131ماشین چاپ در سال 

شود. در این مرحله از حیث کار گرفته میاز سلایر اعاا به

آید. در فرهنگ شلللفاهی، شلللیوه تفکر تغییراتی پدید می

تفکر افراد بله هی  اصلللولی پلایبنلد نبود، اما از وقتی که 

انسللان مجبور به خواندن و نوشللتن شللد، برای اولین بار 

وع به تفکر به طریق زنجیره ای و پیوسلللته کرد. در شلللر

، یک عامل قدرت بود، زیرا افراد «سلللن»مرحله شلللفاهی 

مسلن با تجربه ای که داشتند، قدرت تکرار مسائل و بازگو 

کردن وقایع و تجارب را داشتند. این قدرت در مرحله دوم 

 درو به دسلت کسلانی افتاد که دارای ماشین چاپ بودند 

مرحلله تمدن الکترونیک، ارتباطات و کله  مرحلله سلللوم

های قدرت در دسللت صللاحبان شللبکه اسللت، اطلاعات

 هاست. از نظرهای کامپیوتری و ماهوارهتلویزیونی و شبکه

های الکترونیکی لوهان، مرحله سللوم که در آن رسللانهمک

امتلداد حواس انسلللان هسلللتنلد، بلازگشلللت به مرحله 

را به کار  «جهانی یدهکده»اصلللطلا  سلللت. او شلللفاهی

گوید تمامی جهان از طریق وسایل الکترونیک می و بردمی

ها و شبکه ماهواره، به هم مرتبط شلده و عامل این ارتبا 

لوهان با تجزیه و تحلیلی از وسلللیع جهانی هسلللتند. مک

تبلیغللات، عقیللده خود را دربللاره حرفلله گرافیللک و ابزار 

 یام است،رسلانه خود پ»: کندمیجمعی چنین بیان ارتبا 

ای که انسان با کمک آن اجتماعات بیشلتر از جانب رسانه

گیرد تا از سللوی محتوای کند، شللکل میارتبا  برقرار می

   .(2831، )هولیس «ارتباطات

ها ارتبا  له رسللانهأمک لوهان موضللوع تبلیغات را با مسلل

گیری اجتماعات ها در شلللکلدهلد. از نظر او، رسلللانهمی

ها را برابر با محتوای پیام که آنثر هسلللتنلد ؤچنلان مآن

داند و معتقد اسللت بدون رسللانه، ارتباطات در جامعه می

ی زیست یکبازنمایی محیطگیرد. کند و ضعیف صورت می

زیسلللت اسلللت. از مباحث مهم در حوزه رسلللانه و محیط

زیسللت صللورت کنون در حوزه محیطهایی که تاپیشللرفت

جمعی و توویرسازی های ارتبا گرفته، ا لب مدیون رسانه

های عمومی بوده اسللت. این بازنمایی ای بر نگرشرسللانه

اسلللتفاده از برای بیلدارکردن وجدان عمومی علیه سلللوء

قللائم و همکللاران، رود )منتظرزیسلللت بلله کللار میمحیط

2813) 

ها و ها، هراسگر ادراکات، فهم، بیانهای ارتباطیرسلللانله

 ,Michael)های ما نسلللبت به طبیعت هسلللتند د لد ه

زیسلللت، ی محیطدر واقع بلاور و دانش ما درباره(. 1999

بخشلللیم و با آن نگریم، ارزش میای که به آن میشلللیوه

شود. از ها فراهم میرسانهی شلویم، به واسلطهمرتبط می

جمعی، در ایجاد آگاهی ما از هلای ارتبا رو، رسلللانلهاین

محیطی نقشللی محوری دارند و چگونگی مسللائل زیسللت

کنند نسلللبلت بله این مسلللائل را تعیین مینش ملا واک

(Hansen, 2011 .) 

 ری کاربردی در جامعه  گرافیک، هن

گرافیک، هنری وسیع و گسترده است که به آسانی هنرها 

ها شلللکلی هلای دیگر را به خدمت گرفته و به آنو دانش

امروزه دیگر گرافیک تنها هنر نیست  د.بخشلمی کاربردی

 از گرافیک به خود گرفته اسلللت.ای بلکه نقشللی رسلللانه

مرز  تاس به عنوان رسانه تبلیغاتی نام برد که قادر توانمی

ر تگیرنده را به هم نزدیک و نزدیکرسللان و پیاممیان پیام

از تولللویر به مهابه ابزار و مدیای  در هنر گرافیکنملاید. 

یرگلذاری بر رو  و روان و ضلللمیر أثقوی کله قللابلیلت تل

شلللود. در واقع رد، اسلللتفاده مینلاخودآگلاه مخلاطب دا

ثیرترین روش أمحرکللات دیللداری نلله فقط بهترین و پرتلل

دارند بلکه پتانسلللیلی در خود برارتبلا  بلا مخاطب را در

تی شناختواند به طور فیزیکی و رواناند که میذخیره کرده

العملش نماید. اثر بگلذارد و وادار به عکس مخلاطلبروی 

از  ،وویر در ارتبا  با مخاطباین قابلیت منحولر به فرد ت

پوشللیده نیست و آگاهانه و  و طراحان گرافیک گرانتبلیغ
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هنرمنللدی طرا  گرافیللک،  برنللد.مللاهرانلله از آن بهره می

نزدیک و آشنا به جامعه است و اثر او به زندگی جامعه راه 

دارد. به همین دلیل نقش طرا  گرافیک در محیط نقشی 

او به آسانی بر جامعه های فکری حسلاس اسلت و گرایش

کند. گذارد و سللیقه محیط را معین و مشخ  میاثر می

تواند برای هوشیارسازی توصیف طبیعت از طریق هنر، می

محیطی به کار رود. اما این مردم نسلبت به مسلائل زیست

ای سلللودمند توسلللط ندرت به عنوان شلللیوهقلابلیت به 

 Griffin)ست گرفته شلده اها به کار گران و رسلانهارتبا 

& Sharon, 2008.) 

 طی در جامعهمحیآموزش فرهنگ زیست

ژرژ تومله معتقد اسلللت فرهنگ و جامعه با هم در تعامل 

عملکرد افراد جامعه  یکنندههدایت ،هسلللتنلد و فرهنگ

توان رفتار مردم را تغییر داد. . با تغییر فرهنگ، میاسلللت

که در طی زمان اسللت  یفرهنگ متشللکل از عادات و آداب

ه، )تومکنند. ها رفتار میاند و مردم مطابق آنشکل گرفته

در  زیسلللتمحیطحفظ های راهبنلابراین یکی از  (2831

باشلللد. میفراهم کردن زمینه فرهنگ اجتماعی ، جلامعله

 محیطیو آموزش زیست زیستتبلیغات جهت حفظ محیط

 فرهنگیجمعی، از جمله تبلیغات از طریق وسلللایل ارتبا 

باشد. ها میترین وظایف رسانهشود که از مهممحسوب می

اننللد بللدون وجود فرهنللگ دمیهللا بلله خوبی رسللللانلله

محیطی و بالا بردن آگاهی افراد جامعه نسللبت به زیسللت

دست  حفظ آن مقوودبه توان نمی زیستموضلوع محیط

ی آموزش فلد در اولین شلللماره مجلهشلللوئن. لذا یلافلت

چه چیزهای جدیدی »ای با عنوان مقالهمحیطی، زیسلللت

نوشلللت که « محیطی وجود دارد؟درباره آموزش زیسلللت

مندی هلدف آن، تولید نوعی شلللهروند اسلللت که د د ه

زیسلللت داشلللته و به ما در یافتن ی محیطآگاهانه درباره

قائم و حلل برای مشلللکللات موجود کمک کند )منتظرراه

 (.  2813همکاران، 

ش متقابل فعال بین انسللان و محیطی کنآموزش زیسللت

طبیعت اسلللت که هدف آن افزایش دانش و آگاهی مردم 

و نحوه برخورد بللا آن  زیسللللتجللامعلله در مورد محیط

از فرایندهایی است که هرگز  زیستباشد. حفظ محیطمی

مدت در جامعه توان آن را به شللکل سللطحی و کوتاهنمی

اوم های محکم و مدمطر  کرد. این مقوله به زیرسلللاخت

 مدت داشللته باشللد.باید یک روند بلندلذا فکری نیاز دارد. 

از سلنین قبل از مدرسله آ از شود و تا مدرسه و دانشگاه، 

به صللورت رسللمی و پس از آن به صللورت  یررسللمی در 

سللراسللر زندگی افراد ادامه پیدا کند و به صللورت فرهنگ 

 باید جزئی زیستآشکار شود. آموزش درباره مسئله محیط

موزش توسلللعه اجتماعی و فرهنگی باشلللد و باید در از آ

 کشور به طور کامل تهبیت شود. 

محیطی و لللذا بللا توجلله بلله ضلللرورت آموزش زیسلللت

ای سلازی آن در جامعه، به اهمیت ابزارهای رسانهفرهنگ

اش در جامعه، پی همچون گرافیک و ایفای نقش تبلیغاتی

 بریم. در فولللل بعلدی، بله گرافیلک محیطی اشلللارهمی

های گرافیک است و خود ابزاری کنیم که از زیرشلاخهمی

ای برای انتقال و آموزش مسائل زیست محیطی به رسلانه

 باشد. عامه مردم و جامعه می

 ایگرافیک محیطی به عنوان ابزار رسانه 

و  های گرافیککارشناسان با توجه به دامنه وسیع فعالیت

 های متنوعیزیرشاخهدر نظر گرفتن عملکرد و کاربرد آن، 

، هاآناز میلان تملامی کله انلد را برای آن در نظر گرفتله

ه ، بیثیر بر افکار عمومأسلللازی و تترین ابزار فرهنگقوی

( گرافیک 2812بختی، گرافیک محیطی تعلق دارد. )شلللاه

 چراکهو متمایزی دارد  ای ویژهمحیطی جلایگلاه رسلللانه

عرضللله  نوعی از گرافیللک اسلللت کلله در محیط عمومی

ها، علمی است که در آن چگونگی استفاده از فرم .شودمی

ها و تواویر گوناگون به شکل ماهرانه، اصولی ها، نقشرنگ

و برنامه ریزی شلللده در جهت بهتر و سلللاده تر شلللدن 

تر سلللاختن زیبایی محیط چنین کلامللارتبلاطلات و هم

 ,Craig)گیرد و مورد بررسی قرار میعمومی مطر  شلده 

لمللی ابندی بینیطی بر اساس تقسیمگرافیک مح .(2005

بدان اشلللاره  «آرکیگرافیا»در کتاب  «والتر هردرج»کله 

، اهپیکتوگرام: داشلته به شلش قسلمت تقسیم شده است

 ،های هدایت بوللریسللیسللتم، های ترافیکیعلائم نشللانه

، هاها و فروشگاهطراحی گرافیک حروف بر روی سلاختمان

گرافیکی بللا ابعللاد بزرگ )نقللاشلللی دیواری و  هللایطر 



 8931 تابستان ،46شماره                                                                 و توسعه فرابخشیمحیط زیست فصلنامه علمی 
 

11 
 

گرافیک بدنه وسلللایل حمل و ، تلابلوهای تبلیغاتی بزرگ(

 .نقل

در محیط اطراف ملا، فالللاهلای بیرونی و درونی نیلاز به 

برقراری روابط منطقی و درست میان اشکال، عناصر، رنگ 

 تر بر اسللاس اصللول بوللری دارند.دهی دقیقو سللازمان

تواند در و اسلللتلانلدارد میمنلاسلللب  گرافیلک محیطیِ

وری رسانی، هدایت، سرعت، نظم و در نتیجه در بهرهاطلاع

از زمللان، بلله همراه آثللار روانی و افکللار جللامعلله نقش 

توجهی داشته باشد. اگر شرایط اجتماعی برای بهترین قابل

و  بخشیهای اثرشکل استفاده از گرافیک محیطی و جنبه

تواند در ابزار هنری میسلللازی آن فراهم آید، این فرهنگ

رات ثیأتو فرهنگی  های مختلف آموزشللی، تبلیغاتیعرصلله

از سلللوی دیگر از و  مهبلت و خوشلللاینلدی برجلا گذارد

شلناسی بیان هنری در جهت زیباسازی های زیباییجاذبه

 .(2833ظاهری شهر استفاده نماید )عبدالحسینی، 

 زیستگرافیک محیطی و موضوع محیط

جهانی، به عنوان روشلللی  یجلامعهگرافیلک محیطی در 

محیطی مردم به کار تبلیغلاتی در جهلت آگاهی زیسلللت

گرافیک محیطی به عنوان یک رسانه،  الباً  شود.گرفته می

. کنددر قدم اول عواطف و احساسات مخاطب را درگیر می

خللاطر و در مرحللله بعللد مخللاطللب را بلله یللک اطمینللان

ل سلللریع پیام دهد. انتقاگیری عقلانی سلللوی مینتیجله

توجلله و محیطی بلله مخللاطللب، موجللب جلللبزیسللللت

شللود، انسللانی که مشللغول جویی در وقت او میصللرفه

محیطی در دل روزمرگی اسللت و یکباره با پیامی زیسللت

اینکه برای ها در عینشود. این گونه پیامجامعه مواجه می

ده دهنبخش هستند، بسیار تأثیرگذار، آموزشمخاطب لذت

دهنللده بوده و بیشلللترین تللأثیر را بلله طور یللا هشلللدار

ه گذارند. از جملگیرنده میمسللتقیم بر مخاطب یا پیام یر

اهلداف گرافیلک محیطی ایجاد نظم در محیط و به وجود 

هللای اجتمللاعی، بومی و آوردن محیطی بر پللایلله ارزش

های (. بررسی دلایل و ریشه2831 فرهنگی است )کریمی،

و نقش عوامل انسانی در  محیطیگیری بحران زیستشکل

هلا، راهکلار منلاسلللبی برای تقویت مهبت رابطه وقوع آن

ها باید به بحران انسلان و طبیعت است. در محتوای رسانه

هلای مختلف و منظم محیطی بله صلللورت روشزیسلللت

ا هپرداخته شود و نقش عامل انسانی در کاستن این چالش

 -نیتبیین شلللود. همچنین تلأکید بر اخلای سلللنتی ایرا

های اسلامی، از راهبردهای مناسب در تولید محتوای رسانه

زیسلللت اسلللت. احترام به طبیعت، حفظ مرتبط با محیط

ها، از جمله حرملت منلابع طبیعی نظیر درختلان و جنگل

توانللد در ارتبللاطللات مقولللات اخلللاقی اسللللت کلله می

محیطی مورد تأکید قرار گیرد )گودرزی و همکاران، زیست

2811   .) 

سلللو بخش مهمی از محیط و فیللک محیطی، از یللکگرا

اشلللیلای پیرامون خود را بر مبنلای معیلارهلا و الگوهای 

دهد و از سللوی دیگر، به شللناختی گرافیک شللکل میزیبا

های دیگر واسللطه زبان گرافیک، با محیط، اشللیا و انسللان

( 2833کنللد )تجویللدی، گفتگو کرده و ارتبللا  برقرار می

ها از به دلیل اسلللتفاده آن سلللت در جوامع  ربیبلدیهی

های بسللیار ارزشمندی تبلیغات و گرافیک محیطی، نمونه

ه بتوان یافت که می زیسللترا در رابطه با مسللئله محیط

کنیم. البتلله در این جوامع از تبلیغللات هللا اشلللاره میآن

ای جدید در گرافیک محیطی عنوان رسللانهمحیطی نیز به

هللای بر روش گیرنللد چراکلله تللأکیللد بیشلللتربهره می

آور، طنزآمیز و خلای است. در نتیجه انگیز، هیجانشلگفت

شلللود ی پیام بیشلللتر درگیر میمخلاطلب با فرسلللتنده

هللای گرافیللک محیطی دارای جنبله(. 2811)صلللداقلت،

تواند از طریق می زیستمختلفی اسلت که موضوع محیط

رسانی یا جنبه اطلاع -2ها ارائه شود: هر یکی از این شیوه

جنبه  -8جنبه آموزشللی  -1ر نسللبت به موضللوع هشللدا

جنبله زیبایی )پار  و  -3جنبله اجتملاعی  -1تبلیغلاتی 

 فااسازی(. 

رسلانی و هشدار نسبت به جنبه اطلاع« آنتراکتیکا»در اثر 

این اثر  نظر است.و گرمای جهانی مد زیستموضوع محیط

از لحاظ مواد و متریال ناپایدار است. تکه های بزرگ یخی 

کله در خیلابان، در مقابل دیدگان جسلللتجوگر عابران در 

حلال گذر، آب می شلللود، در نگاه اول ذهن مخاطب را با 

کند، اما پس از خواندن های بسلللیاری درگیر میسلللؤال

 ترینکه سلللرد« آنتارکتیکا»ی روی یخ با عنوان نوشلللته
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شوند که منظور از زمین اسلت، متوجه می طه روی کرهنق

ها همان بحران گرمای تدریجی کره زمین شدن این یخآب

های قطبی است که زندگی همه موجودات و آب شدن یخ

را در معره خطر قرار داده است. جنبه هشدار و اخطار به 

ها در این اثر به خوبی لحاظ شده است و مخاطبان انسلان

بردن بلله این بحران یلق پلیللام اثر و پیبللا در  علمل

ین کنند. امحیطی، با آن به خوبی ارتبا  برقرار میزیسللت

اثر صلللرفللاً در ایجلاد احسلللاس خطر برای کره زمین در 

 (.2 شکلمخاطب موفق عمل کرده است )

به جنبه آموزشللی گرافیک محیطی اشللاره در برخی آثار 

ان درخت»کمپین تبلیغاتی  آثار مجموعه. یکی از شللودمی

هایی در یک مکان عمومی هستند ، استند«بیشتری بکارید

هایی که بر برگ با پیامکه تولللویر درختان خشلللک و بی

روی آن نوشلللته شلللده، مخاطب را به سلللوی خود جلب 

 های مادرختان بیشتری بکارید، عادت»ی کنند. جملهمی

به صلورت برجسته و بزرگ دیده « لازم اسلت تغییر کنند

های کوچک کا ذی نیز با شلللعار عدادی برگشلللود. تمی

هللای بزرگی در حفظ زمین هللای کوچللک، کمللکبرگ»

در کنار استند قرار داده شده که مردم با مشاهده « هستند

برگ روی اسلللتندها باید های بییابند درختهلا درمیآن

های کا ذی را روی سللبز شللده و زنده شللوند، پس برگ

کنند. مردم با این های درخت نولللب و تعبیه میشلللاخه

های حفظ آموزند که کاشت درختان، یکی از راهتعامل، می

کره زمین و بلله خولللو  جلوگیری از گرمللای جهللانی 

 (.1 شکلباشد )می

نیز به جنبه تبلیغاتی گرافیک محیطی اشلللاره اثر بعلدی 

که توسلللط شلللرکت تبلیغاتی  اسلللت بیلبوردی کند.می

در زمینه حمایت کولا طراحی شللده، همکاری خود را کوکا

اعلام نموده  با صندوی جهانی حیات وحش زیستاز محیط

این بیلبورد پوشیده از گیاهانی است که اطراف یک  است.

اند. شعاری با عنوان بطری نوشلابه کوکاکولا را احاطه کرده

روی آن نوشته « کنداین بیلبورد آلودگی هوا را جذب می»

و کره زمین  زیستشلده که این محولول را حامی محیط

 حلیکند و ضلمن تبلیغ برای محوول خود، راهمعرفی می

دهلد. این اثر تبلیغاتی هم برای رفع آلودگی هوا ارائله می

در ایجاد حس علاقه و تشلللویق به خرید محولللول موفق 

عمل کرده و هم به طور  یر مسللتقیم مردم را تشللویق به 

 (.8 شکلکند )زیست میحفظ کره زمین و محیط

بله جنبله اجتمللاعی « ز یلک درخلت حمللایلت کنا»اثر 

طرا  با طراحی دسللتانی  کند.گرافیک محیطی اشللاره می

کله یلک درخت را در آ وش گرفته، به ما پیام حمایت از 

دهد. سلپس بیننده را به آدرس سایتی ارجاع درختان می

تواند حمایت خود را دهد که با رفتن به آن سللایت میمی

از درختان اعلام کند. در واقع  از این پروژه یعنی حملایلت

در این اثر طرا  خواهان یک مشلللارکت جمعی از سلللوی 

کند که حتی با باشلللد، او اعلام میافراد جامعه خویش می

زیسلللت توان از محیطکردن از یک درخت هم میحمایت

توان حفاظت کرد. لذا حرکتی اجتماعی تلقی شلللده و می

ده اسلللت های مردمی موفق بوگفلت در جلب مشلللارکت

 (.1 شکل)

، جنبلله زیبللایی و «سلللایلله درختللان در بزرگراه»اثر در 

از  نظر اسللت. در این اثرفاللاسللازی گرافیک محیطی مد

سلللایله درختان برای زیباسلللازی دیوارهای یک بزرگراه 

اسلتفاده شده، افرادی که با ماشین از این بزرگراه در حال 

ایی ز زیبو ا شدهعبور هستند، با این تواویر درختان روبرو 

 شود با تماشای سایهالبته کمابیش می برند.ها لذت میآن

درختان، به حسللی از کمبود درخت در آن ناحیه رسللید. 

کاشللتن درختان و رسللیدن به زیبایی طبیعت، پیام نهفته 

خواهد زیبایی باشد. در این طراحی، طرا  میاین ایده می

ی شهری طبیعی درختان و مناظر همراه با کوه را در بستر

و آکنده از سللنگ و سللیمان، را به مخاطب خود یادآوری 

 (.3 شکلکند )
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گرافیکک محیطی اابل اجرا متناسککا با فرهنگ و 

 ایران زیستشرایط محیط

علی ر م تبلیغات خوبی که در کشلللورهای پیشلللرفته در 

از طریق گرافیللک محیطی  زیسللللتزمینلله حفظ محیط

 موضوعسفانه در ایران هنوز این أصلورت گرفته اسلت، مت

طور که باید محیطی آنجایگاهی ندارد و مسللائل زیسللت

ولین نیسلللت. برای رفع مشلللکلللات ؤمورد توجلله مسللل

محیطی در ایران نیاز به آگاهی مردم است که این زیسلت

باشد. استفاده از هنر به پذیر میآگاهی از طریق هنر امکان

رفته ثابت خوللو  گرافیک محیطی در کشللورهای پیشلل

ثر جهت بالابردن آگاهی مردم و ؤکرده که روشللی مهم و م

 زیستجلب مشلارکت و همکاری عمومی در حفظ محیط

ولین به این وجه از اطلاع ؤبوده اسلللت. علدم توجه مسللل

 رسانی در ایران جای بحث دارد.

محیطی که به شدت در کشور یکی از مسلائل مهم زیست

باشلللد. بازیافت یکی از ما مطر  اسلللت بحث بازیافت می

باشد که می زیستثر در جهت حفظ محیطؤهای محلراه

کشورهای پیشرفته به طور قابل توجهی نسبت به این امر 

حسلللاس هسلللتند اما در ایران مورد توجه نبوده و دارای 

یکی از  باشللد.ولین میؤاهمیت کمی در میان مردم و مسلل

ای هزبالهمسللائلی که با آن روبرو هسللتیم، مشللکل تولید 

ای ههمان بلیتکه  بازیافت در مترو با حجم زیاد استقابل

http://www.adsoftheworld.com/
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ترین آمدوهای مترو از پر رفتبلاطله هسلللتند. ایسلللتگاه

روند که روزانه های عمومی در پایتخت به شللمار میمکان

ی مترو توسلللط مسلللافران قطارهای هزاران بلیلت باطله

ری که کمترین فکاینشللود، بدونشللهری دور ریخته می

 یبازیافت شللود. این شیوههای کا ذی قابلبرای این زباله

کند که این مواد، زباله نیستند آوری میهنری به مردم یاد

ها حتی برای خلق توان از آنبازیافت بوده و میبلکله قابل

 آثار هنری استفاده کرد. 

بهترین راه برای ارتقلا فرهنلگ بازیافت، تولید اثر هنری با 

عنوان اثری است که  «گلیم بازیافتی» .سلتهادورریختنی

های باطله مترو تهران سللاخته شللده با اسللتفاده از کارت

ید نمااین اثر از سویی فرهنگ بازیافت را ترویج می .اسلت

های نقوش سنتی گلیم ها و زیباییو از سلویی دیگر جلوه

این اثر به عنوان  آورد.ایرانی را به حریم فالللای مترو می

افت، در اولین جشلللنواره هنرهای محیطی شلللهر هنر بازی

که با حمایت معاونت فرهنگی  2812تهران، در اسفند ماه 

و هنرهای شلهری سازمان زیباسازی شهر تهران در پار  

للالله برگزار شلللد، بله ملدت یک ماه در ایسلللتگاه مترو 

 )عج( در معره دیللد مخللاطبللان قرار گرفللت ولیعولللر

 (.1 شکل)
 

 
 1331گلیم بافی، فائزه اائمی منش، ایستگاه مترو ولیعصر، اولین جشنواره هنرهای محیطی تهران، تهران،  -2شکل 

 www.zibasaz.ir ماخذ:

 

 بحث
و د لد ه حفاظت از آن،  زیسلللتامروزه موضلللوع محیط

و بخش اعظم ذهنیلت جامعه  بودهحقیقتی انکلارنلاپلذیر 

جهانی را به خود اختولا  داده اسلت. هر انسانی به نوبه 

قدمی بردارد.  زیستخود ضلرورت دارد برای نجات محیط

برای قلدم گلذاشلللتن در راه حفاظت، ابتدا باید آگاهی و 

کند، تا اینکه پیدا  ءسللطح دانش عمومی افراد جامعه ارتقا

محیطی در جامعه هویدا شللده و به تدریج فرهنگ زیسللت

رسللانی اطلاع جامعهدر . هر چقدر به عرصلله عمل برسللد

 ، آگاهیصورت گیردهای مختلف بیشلتری از طریق رسانه

 . شودمیافراد جامعه بیشتر 

توان از طریق آن آگاهی عمومی هایی که میحلیکی از راه

و تبلیغللات اسلللت.  گرافیللک ، هنرجلامعلله را افزایش داد

همانطور که در کشلللورهای پیشلللرفته مشلللهود اسلللت، 

ای هرسانهنظیر ثیر بیأشلناسان بر تمتخولولان و جامعه

واقف هسللتند و از آن به  زیسللتدر زمینه محیط گرافیکی

ای جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی عنوان وسیله

جوامع پیشلللرفته به برند. لذا افراد در در جلامعه بهره می

محیطی و روش حفاظت از آن خوبی از مسلللائل زیسلللت

های تبلیغاتی و هنر گرافیک در آگلاهی داشلللتله و برنامه
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هنرمندی ای دارند. طرا  گرافیک ویژه میان جامعه جایگاه

کند و با تواویرش است که جامعه را روز به روز توویر می

 طرا ند. کشلللرایط و کیفیت فرهنگی جامعه را بازگو می

منللادی  گرافیللک محیطیتوانللد از طریق می گرافیللک

که نیازمند جلب توجه  زیسلللتموضلللوعاتی مانند محیط

ی نزدیک و عموم جامعه هسللتند باشللد، چراکه او هنرمند

به جامعه اسلللت و اثر او به زندگی جامعه راه دارد.  آشلللنا

کله بله عنوان عاملان ارتباطات در یک  طراحلان گرافیلک

-اند، با تغزیه از حافظه فرهنگیه شلللدهجلامعه شلللناخت

 رای زیسلللتاجتملاعی، اطلاعات و اخبار رویدادهای محیط

های با شللیوه ،فهم سللاختهها را سللاده و قابلآن و دریافت

هلای فرهنگی مبلدل نموده و در جلامعه مختلف بله پیلام

ای قود افزایش در  دهند. بنابراین اگر جامعهنمایش می

 هنر گرافیکح جامعه است نقش و آگاهی عمومی در سلط

در تحقق این هدف بسیار مورد  گرافیک محیطیو به ویژه 

ثر برای ؤمی ابزا گرافیک محیطیچراکه  باشللداهمیت می

ثیر بر الگوهای رفتاری زندگی انسلان شلهرنشلین است. أت

اگر شلللرایط اجتملاعی، گرافیلک محیطی را بله عرصللله 

ترین مفهوم ترین و عمیقهللای موجلله، در وسلللیعپیللام

 ثر بهؤتواند به طور ماجتماعی آن ملزم سازند، این هنر می

 راه برای هنری مهبت و موثر یاری رساند. سازیِآماده
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Abstract 
Environment is an important issue in today's human life, and paying attention to maintaining 

it has a great responsibility on the individual's neck of the community. Today, environmental 

graphics act as media player. Graphic designer is the most familiar artist to society, and his 

work has a way for society, so through his art he can introduce the environmental issue to 

human society. The main objective of this research is to study the environmental performance 

of media and environmental media in the face of the environmental crisis and provide a 

solution for its preservation. 

In this paper, while defining the media, environmental graphics and its types, it answers the 

question of how the media behaves in shaping public opinion in order to increase 

environmental awareness. And environmental graphics as media agent can be effective in 

preserving the environment and making it known to the community? This research is 

descriptive-analytical and has been used in collecting documents from the library method. 

By examining environmental graphic samples carried out on the environmental issue in the 

world and Iran, it was revealed that lack of awareness and, as a result, the lack of an 

environmental culture in a society could be the greatest environmental problem, and the 

graphics An environment as a medium can play a very important role in raising the awareness 

and environmental culture of individuals and authorities. 
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