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Abstract  

Factors anxiety unrest and civil disorder, direct connection to science, including psychology, sociology, culture, urban 

development and so on. Urban Culture organized set of values, norms and spaces that shape the activities, relationships 

and behavior of people in the urban environment interference and influence. Art as a tool in the service of life and 

critiquing the narrative are human concepts as applied to environmental graphic due to the media's dependence images, 

is of considerable importance. Next to it as something that is everyday life in humans has penetrated the deepest layers 

of modern life and behaviors that result from habits, and not a conscious and rational contemplation and has created and 

determining how and why every action and reaction in everyday life. Therefore, in this study the importance and why 

the Environmental Graphic on society and urban space has been studied from the perspective of everyday life and the 

importance and dependence of these two important issues and its value in cultural studies has examined and studied. 

The results of study show that the city, the number of buildings, communication routes and work and where human life 

is not formed, But the flow of life  that the city, its civilization and its social and cultural importance of this. And 

Environmental graphics can be monotonous atmosphere and space environment and Pleasant make the city a beautiful 

place and The presence of these two categories together and can be interrelated a lot of stress and monotony that people 

face in everyday life is to control. 
 
Keywords:Environmental graphics, Everyday life, Urban space, The environment. 
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  چكیده
شهرسازی و... عوامل اضطراب، اختالل، ناآرامی و ناهنجاری شهری، ارتباط مستقیم به دانش های مختلف از جمله روان شناسی، جامعه شناسی، فرهنگ شناسی، 

مردم در محیط شهری دخالت فرهنگ شهری مجموعه ای نظام یافته از ارزش ها، هنجارها و فضاهایی می باشد که در شکل گیری فعالیت ها، روابط و رفتار دارد. 

وابستگی . هنر به عنوان ابزاری در خدمت بیان مفاهیم به مثابه روایتی از زندگی ونقد حال انسان به کار گرفته شده است وگرافیک محیطی به سبب و تاثیر دارند

ر عمیق ترین الیه های زندگی امروزی انسان ها رخنه کرده و د آن زندگی روزمره به مثابه امری در کنار رسانه ها به تصاویر، اهمیت قابل توجهی یافته است.

عکس العملی در زندگی رفتارهایی را ناشی از عادتواره ها و نه آگاهانه و از روی تامل و عقالنی به وجود آورده است و تعیین کننده چگونگی و چرایی هر عمل و 

ی حضور گرافیک محیطی بر جامعه و فضای شهری از منظر زندگی روزمره پرداخته شده است و روزمره می باشد. از همین روی در این پژوهش به اهمیت و چرای

شهر، از  که نتایج تحقیق نشان می دهد در مطالعات فرهنگی جامعه را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است. آن اهمیت و وابستگی این دو مقوله مهم و ارزش

کنند تشکیل نشده، بلکه جریان زندگی است که به شهر، مدنیت می بخشد و به آن  سانی که در آن زندگی و کار میتعدادی ساختمان، مسیرهای ارتباطی و ان

وگرافیک محیطی می تواند فضای خشک و یکنواخت محیط در فضای شهر را به محلی زیبا و مهرانگیز تبدیل کند و حضور  ماهیت اجتماعی و فرهنگی می دهد

 و وابسته بهم می تواند بسیاری از استرس ها و یکنواختی هایی که انسان در زندگی روزمره با آن روبرو می باشد را کنترل نماید. این دو مقوله در کنار هم
       

 .، محیطفضای شهریگرافیک محیطی، زندگی روزمره،  کلیدی: های واژه      
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 مقدمه  -1
واقع صحبت از مکانی است که باالترین حد از تمرکز قدرت و فرهنگ یک هنگامی که سخن از شهر به میان می آید، در 

 آن چنان که به تعبیر دوسرتو، شهر را می توان از افراطی ترین متون بشری دانست اجتماع را در خود جای داده است؛

د به ارمغان می آورد. مکان تبلور وسیع ترین شبکه های ارتباط اجتماعی، نوعی هویت شناختی برای فر (.92،1984)دوسرتو،

را می توان در راستای سازندگی بعد « عضویت اجتماعی»( و پذیرش نوعی از 19،1384شولتز،«)نشانه توافق»گردهم آمدن به 

انگیزه ای است تا فرد را از ، دیگرانبه پیوند با  و نیاز اجتماعی وجود انسانی، گونه ای از پاسخ به نیازهای انسانی تلقی کرد. میل

به تعامل به سایر افراد انسانی و توده معماری شده تحت تملک خویش بیرون آورده و در بستر فضای عمومی قرار داده شده درون

رخ می « فضای شهری»مکان عمومی در قلب ش ها و واکنش های انسانی و محیطی، با محیط اطراف وادارد و در این کن و

 .معی، می تواند راهی به سوی ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی باشدنمایاند. کسب شناختی عمیق از این عرصه زندگی ج

کار یکنواخت و روزمره انسان مدرن در محیط های شهری امروز باعث ایجاد افسردگی شهروندان و محیط های کسل کننده 

را برای  امشآرشهری اسباب  در فضای، می توان با ایجاد زیبایی بصری ت رهایی انسان از وضعیت پیش آمده. جهشده است

باط مستقیم با مخاطبین خود گرافیک به عنوان هنر بصری ارت (.53،1386)دانشپور، چرخچیان،ی فراهم نمود زندگی جمع

ام این امر چه جایی بهتر و برای انجو چشم های جستجوگر مردم در محیط همواره به دنبال اطالعات مورد نظر می باشند دارد 

(. از همین روی باید هر دو سویه عینی و 32،1390نیت محسوب می شود )غفاری نمین،شهری که قلب تپنده مد از محیط

و در این میان وظیفه  ذهنی شهر و گروه های اجتماعی ساکن را در گرافیک محیطی مورد توجه و اهمیت خاص خود قرار داد

پس از یافتن این  واز خود بیگانه شده  زندگی روزمره آن است که نشانه ها و عالیمی را در همین زندگی یاصلی نظریه پرداز

، این توان ها را پیش روی مردمان زندگی روزمره آشکارکرد و بدین آنها در متن کلی تر جهان اجتماعینشانه ها و قرار دادن 

ت العلل سان آنان را از آنچه محروم شده اند، یعنی از انسانی زیستن و به تبع آن، شادمانه زیستن آگاه کرد. همین آگاهی عل

  (.49،1393زدودن روابط مخدوش در زندگی روزمره می شود)مظاهری و دیگران،

 

 زندگی روزمره -2

زندگی روزمره چیست؟ آیا اساسا زندگی روزمره قابل مطالعه ی علمی است؟ در ابتدا به نظر می رسد پرسش از زندگی 

ه زندگی روزمره ارتباط دارند. اما به همان نسبت که روزمره، پرسش از بدیهیات است؛ زیرا ملموس ترین هستی های اجتماعی ب

زندگی روزمره برای ما بدیهی و آشناست، پیچیده و مبهم است و با پیچیده تر شدن جوامع، زندگی روزمره پیچیده تر می 

ران زندگی روزمره در عمیق ترین الیه های زندگی روزمره مربوط به همه است؛ یعنی همه کنشگ (.97،1384گردد)کاظمی،

آرای لوفور به لحاظ توجه به کلیت زندگی روزمره به عنوان اصلی ترین  اجتماعی و تمامی گروه ها و اقشار آن را پدید می آورند.

جایگاه تولید معنا و شناخت و اصلی ترین جایگاهی که امکان تغییر جهان را دارد، یکی از درخشان ترین تالش ها برای تغییر 

 سفی و هنری و جامعه شناختی است. جهت گیری های فکری و فل

در واقع، زندگی روزمره امری متغیر و متنوع و چندبعدی است که شناخت درست و واقعی و غیر توهمی اش از طریق 

بازنمایی کلیت آن با تمامی تناقضاتش میسر است. لوفور به طور عمده هنر را مهم ترین جایگاه بازنمایی این پیچیدگی ها و 

اند، چرا که هنر دارای ویژگی چندصدایی بودن است. این ویژگی مبین قابلیت بازنمایی شخصیت های گوناگون و تناقضات می د

روزمره و تاثیر گرفتن از آن وضعیت های پیچیده و ابعاد متفاوت زندگی روزمره است و هم مبین ارتباط هنر و ادبیات با زندگی 

سوال مطرح می شود که آیا خود زندگی روزمره نیز شکل می یابد؟ یا به  در اینجا این(. 43،1393،همکاران)مظاهری و است

عبارت دیگر آیا از زندگی روزمره ی بیگانه شده می توان فرهنگ و اجتماعی نو آفرید؟ پس در اینجا الزم است به مطالعه ای 
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فاعل در زندگی اش می شود چگونگی ساخته شدن تصور اجتماعی و عواملی که موجب ایجاد دگرگونی اجتماعی در دیدگاه 

 بپردازیم.

 عوامل و چگونگی ساخته شدن تصور اجتماعی -2-1

رنه کائوس در تبیین تصور از سه بعد تصور اجتماعی سخن می گوید: اول، ارتباط با شی یا موضوع و تصویربرداری از آن، بدون 

عبیر و تفسیر تصویر بر اساس اطالعات و شناخت و فرهنگ وجود موضوع تصور ساخته نمی شود؛ دوم، داوری و ارزش یابی یا تبدیل و ت

به این ترتیب می توانیم عوامل موثر و  .(Mollo,1974,110)صاحب تصویر؛ سوم، بیان تصور یا هویدا شدن آن در کنش و رفتار و گفتار

 ساخت دهنده تصور اجتماعی را این گونه بیان کرد:

 از مسائل مختلف پیرامون خود.ما  تصورات اجتماعی: اولین عامل در انتخاب های

بر اساس اندیشه ی بوردیو، عادتواره ها و، به تبع آن ها، سرمایه های فرهنگی انسان نظم دهنده و  :عادتواره و سرمایه فرهنگی

 .(Perrenoud, 1984,51)هدایت کننده ی رفتار و اعمال اوست

بر اساس تفکر بوردیو می توان گفت که فضا یا میدان موقعیتی )یا . فضا یک معنای عینی دارد و یک معنای ذهنی فضا و عادتواره:

محیطی عینی( است که در آن، ارزش ها و آداب و قوانین آن موقعیت حاکم است. عادتواره ها محصول فضاها هستند و از سویی دیگر، 

 (.74و47و32،1980)بوردیو،انسان ها هستندانسان ها نیز می توانند فضاهایی را خلق کنند، یعنی فضاها نیز محصول عادتواره های 

اخت مارا از در نتیجه، محیط شن؛ ذهن از بدو تولد متاثر از محیط اجتماعی است که در آن متولد می شود و رشد می یابد انتخاب:

 (.135،1972)دی. نای،پیرامون ما می سازد

 .و اهمیت فرم و مصرف استاز جمله صفات عام سبک های زندگی در جهان امروز، تغییر، سرعت، تنوع 

نه تنها ممکن، بلکه مطلوب است؛ ظهور تغییر در زندگی روزمره به  معنای ناپایداری امور است. « تغییر»در زندگی روزمره، 

نهفته است. « چیز جدید»ناپایداری امور، کوتاه و زودهنگام بودن دوره های تغییر را نشان می دهد. عنصر تغییر نیز در جست و جوی 

نیز از دیگر مشخصه های عام زندگی روزمره است. تنوع در زندگی روزمره به معنای امکان انتخاب های متعدد است. تنوع « تنوع»

عالیق گوناگون از ابزارهای زندگی گرفته تا ارزش های اجتماعی را گسترش داده است و گزینه های بی شماری پیش روی افراد جامعه 

است؛ اشکال و گونه های متنوع اشیا و چیزها غالبا ماهیت ثابت و کارکردهای  «فرم»از اولویت یافتن وجود دارد. چنین مدلی نشان 

از جمله ی مهم ترین « سرعت(. »37،1393یکسان دارند. در واقع، تنوع بیش تر در شکل یک پدیده است تا سرشت اشیا)الوین، 

)الوین، ای زندگی امروز سرعت و شتاب استارزش یافتن تغییر است. اقتضویژگی زندگی روزمره است که متاثر از ابزاری شدن زندگی و 

است. همگانی شدن امور، گرچه دامنه مشارکت « عامیانگی»(. عالوه بر این، از دیگر صفات زندگی روزمره ی امروزی 38،1393

 (.40و39 ،1393کنندگان را گسترانده اما عمق دانش و شناخت را کاهش داده است)الوین، 

، به یکی از اساسی ترین مفاهیم برای درک جامعه ی مدرن بدل شده است. اگرچه تلقی اولیه «مصرف»این میان امروزه، در 

مصرف، فعالیتی برای رفع نیاز یا عملی اقتصادی بود، اما اندیشمندان قرن بیستم، بیش از همه بر شکل فرهنگی مصرف تاکید کرده و 

مدرن دانسته اند. مصرف فرهنگی اجتماعی و روزمره است و به واسطه همین کردارهایی  امعههنگی را مهم ترین مولفه ی جمصرف فر

مصرف فرهنگی هنر و رسانه ها بخش بزرگ و  (.167،1385)منادی، که مصرف فرهنگی می نامیم، فرهنگ تولید یا بارور می شود

نظام مندی با ویژگی های فردی، موقعیتی و  نه نیز به نحوتفاوت های این زمی فزاینده ای از زندگی روزمره مردم را پوشش می دهد و

ساختاری برگرفته از نوع جامعه یا موقعیت اجتماعی بر حسب سن، جنس و طبقه تا نگرش و عقاید و ارزش های فردی مرتبط هستند 

از این خروجی ها که می تواند  و یکی بسیار افزایش یافته است تعدد رسانه ها و تنوع خروجی آن در دوره ی کنونی، (.97،1386)بنت،

 .دموثر و مفید واقع شود بهره گیری از قابلیت های گرافیک محیطی می باش

با توجه به آنچه که بیان شد دقت به ضرورت و جایگاه دیدمان در میان فضای پیچیده و پرطمطراق زندگی روزمره و مطالعات 

 این از .است اکتسابی و آموختنی یعنی است؛ فرهنگی دیدن ساختاری ،دیداری فرهنگ دیدگاه ازفرهنگی ضروری به نظر می رسد. 
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می  آنچه دیده با در رابطه اجتماعی، زمینة یک در بلکه کنش فیزیکی دیدن نمی باشد ، به ناظر صرفا و انتزاعی روندی دیدن دیدگاه،

 .(Mirzoeff, 2009)دمی گیر قرار مورد ارزیابی می بیند، که کسی آن و شود

 

 

 فضای شهری - 3
شهرهای امروز عالوه بر رفع نیازهای فیزیکی پاسخی برای نیازهای روانی، روحی و فرهنگی ساکنانشان دارند و تنها در این صورت 

است که شهر تجلی رفتار اجتماعی ساکنینش است و می توان آن را به نظم در آورده و کنترل نمود. در واقع هدف مطلوب شهرهای 

. محیط شهری در واقع بیانگر هویت و برخورد شهر است خالق و پویا برای مردمی است که در آن زندگی می کنند امروز ایجاد محیطی

و اولین چیزی است که شهروند در شهر با آن ارتباط برقرار می سازد و به صورت بی وقفه وی را تحت تاثیر قرار می دهد )صالحی، 

1،1387.) 

، که دارای روابط متقابل و دیالکتیک اند می "سه آن فضای اجتماعی"و زیستی را به عنوان  لفور سه بعد فضاهای دریافتی، فکری

یابد. لحظه نخست رویه مکانی است، که مربوط به شیوه سازمان یافتن و به کار گرفتن فضاست. رویه مکانی، در نو سرمایه داری، رابطه 

اقعیت روزمره و واقعیت شهری. آن دوم، بازنمودهای فضا است، که به فضای نزدیکی را در قالب فضای دریافتی در بر می گیرد، میان و

مفهومی شده، فضای دانشمندان، برنامه ریزان، شهرسازان و مهندسان اجتماعی مربوط است. این فضای غالب در جامعه است، که 

د(. آن سوم، فضای بازنمودی است، فضایی تمایلش به سوی نظامی که نمادهای زبانی است )و بدین جهت روی آنها عقالیی کار می شو

که با تصاویر و نمادهای همراهش، مستقیما در آن زیست می شود و از این جهت، فضای ساکنان و مصرف کنندگان است، فضایی که با 

فیزیکی  ابزارهای غیرکالمی درک می شود. فضای بازنمودی فضایی مغلوب است و از این رو، تجربه فضا مفعولی است که با فضای

 (.22،1379تداخل می کند و از اشیا به عنوان نماد استفاده می کند)بهرامی،

تلف فرم، عملکرد و معنا تجلی می یابد، بستر شکل گیری و خفضای شهری پدیده ای سازمان یافته است از اطالعاتی که در صور م

فضای شهری تنها عرصه جوالن دادن مدل . دن می باشدی یک تمنیشارتقا زندگی اجتماعی یک جامعه که بیانگر فرهنگ و شیوه شهرن

ها و نظریه های اقتصادی و نظام های پولی نیست، بلکه مکانی است برای جریان یافتن زندگی روزمره و بستری است برای تجارب 

در عین حال جواب  آن چه مسلم است انسان دوستدار فضایی است با ارزش های صحیح کاربردی و زیبا که متنوع و به یاد ماندنی.

کیفیت محیط زندگی اهمیت به سزایی در روند فعالیت های روزمره افراد هر جامعه دارد، ضمن و در این میان  گوی نیازهایش نیز باشد

 (. 1389،39)موسیوند،رفتاری آنان نیز تاثیرگذار است آن که بر خصوصیات روحی و

 

 گرافیک محیطی -4

مجموعه عوامل بصری به استخدام گرفته شده نگرش گرافیکی به محیط داللت دارد. حیط یا بر نگاه بصری به م گرافیک محیطی

در محیط یا طرد شده از آن به منظور ارائه محیطی مطلوب تا بر مخاطب اثر کند و رفتاری را که در پی آن هستیم در او پدید 

(. به تصویر و تجسم درآوردن مفاهیم عمومی و اختصاصی موضوعات مختلف در محیط های گوناگون، به 2:1386آورد)کریمی، 

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

مورد تاکید گرافیک محیطی، حضور مستمر مخاطب در اثر است)کریمی،  نکتهو  که بتوانیم رفتار مطلوب را در او به وجود آوریم

3،1386 .) 

طراحی گرافیک محیطی نه به تنهایی هنر است نه علم، بلکه شامل هر دو وجه است. طراحی گرافیک محیطی به دلیل پیوندی که 

کی از ارکان زندگی اجتماعی قلمداد می شود با علوم انسانی و اجتماعی نظیر شهرسازی، ارتباطات، جامعه شناسی و غیره دارد، ی

(. مساله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا هدف از طراحی گرافیک محیطی باید صرفا دگرگونی در 23،1388)وایت، 

 کیفیت های بصری و فضایی باشد و یا به روابط عمیق تر اجتماعی و فرهنگی بین عناصر، فضاها و انسان ها بپردازد؟ 
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 اجزا شهروندان، ارتباط و پیوند در آنها همچنین تاثیرگذاری و شهری درون فضاهای شدن متراکم و شهری زندگی گسترش با

با توجه به این که اصلی ترین دریافت (. 28،1388یافت)ایلوخانی،  جدید تری حال عین در و تر گسترده ابعاد آنها تصورات و شهر

ه به ادراک بصری است و همواره تحت تاثیر محیط و عوامل تصویری آن قرار می گیرد، داده های های انسان از محیط پیرامونش وابست

تصویری امکان برقراری ارتباط با محیط پیرامونش را فراهم می کند که بهترین سیستم های هدایت بصری برای انبوهی از مردم که هر 

 تیس)ایط مناسبی برای زندگی مهیا ساختطراحی گردد تا بتوان شرروز به سمت خیابان ها، مراکز خرید و.... هجوم می آورند 

گرافیک محیطی با رشد فرهنگ بشری و تمدن انسانی در میان هنرهای دیگر پدید آمده است و هم در حقیقت،  .(67،1378اونسن،

 بازی می کند.اجتماعی  اینک نقش ویژه ای در هدایت عوامل انسانی، هم در عرصه تولید و توزیع و هم در انضباط

 عوامل از آنها باید طراحی در پس خواندن، تا باشد دیدن برای باید اول درجه در ها طرح این باال های تعریف به توجه با بنابراین

کار ه و دقت الزم را در آن ب پذیرد صورت تصنعی و طبیعی صورت دو به محیط تقسیم اینکه دوم و کرد استفاده توجه قابل بصری

یک محیطی موثرترین ابزار برای تاثیر بر الگوهای رفتاری زندگی انسان شهرنشین است. گرافیک محیطی با علوم ارتباطات و گراف. گرفت

رسانه ها پیوندی مستقیم دارد. در گرافیک محیطی، نیت و هدف اصلی خلق و ارائه اثر بر ایجاد روش ارتباطی استوار 

جنبه اطالع رسانی یا  د از طریق جنبه های مختلفی با مخاطب ارتباط برقرارکند:( گرافیک محیطی می توان16،1379است)سعیدنیا،

را  جنبه زیبایی و هنری و صرفا زیباسازی محیط ؛داشته باشد و آموزشی جنبه فرهنگی ؛حالت تاکید و یا هشدار نسبت به موضوعی

 (.19،1385)عقیلی مهر، داشته باشد

شناسی در محیط شهری عالوه بر جنبه های اطالع رسانی و آگاهی دهنده، تاثیر عناصر تصویری متکی بر ارزش های زیبایی 

بسیاری بر الگوهای رفتاری زندگی اجتماعی گذارده و نظم و هماهنگی مطلوب بصری به محیط ها و فضاهای عمومی می بخشد و 

ط متعادل تصویری متناسب با الگوها و فشارها و ناهنجاری های روانی را به تعادل و رضایتمندی و آسایش مبدل می سازد. محی

خصایص فرهنگی و ملی، امیدواری و رغبت افراد جامعه برای زندگانی را فراهم ساخته و نشاط عمومی و ارزش های انسانی را شکوفا  

واهد می سازد، در گسترش سالمت و روحیه سرزنده شهروندی موثر واقع شده و زندگی پرتنش شهری تبدیل به تجربه لذت بخش خ

 (Prejza.1994:78). شد

 

 تاثیرپذیری عوامل محیطی بر رفتار مخاطب -4-1

تاثیر  ؛داده های معماری ؛داده های نمادی ؛عوامل فیزیکی محیط» رفتارهای انسان تحت تاثیر عوامل محیطی زیر قرار می گیرد:

 «.جو حاکم

 پذیری تحقق راستای در )مصنوع محیط و سون معماریکمی رییس)لیپتون استورات و کارمونا موردنظر متئو شهری طراحی ارزش

 حاضر برای درحال که مصنوع محیط و معماری شهری کمیسون طراحی ارزش راهنمای اساس بر طراحی شهری عملیاتی اهداف

 نای در تواند می محیطی گرافیک نقشی که و است، مطرح ها طرح محوری گذاری چارچوب ارزش عنوان به اروپا در شهری طراحی

 است: اشاره شده در زیر1جدول قالب در داشته باشد، ها زمینه
 (43،1394،، نادری) میزان اثربخشی گرافیک شهری در تحقق پذیری معیارهای عملیاتی طراحی شهری. 1جدول 

 

 اهداف عملیاتی طراحی شهری

 

 معیارهای عملکردی

میزان تاثیرپذیری گرافیک شهری 

 در

 تحقق پذیری معیارهای عملیاتی

 

 پاسخگوی که مکان از متمایزی حس کاراکتر

 .باشد محلی بستر و زمینه

*** 

 شهری های جداره پیوستگی و تداوم تداوم و محصوریت

 عمومی فضاهای از روشنی تعریف و

*** 

 *** عملکردی و جذاب ایمن، شهری فضاهای کیفیت عرصه عمومی
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 ** مرتبط دسترس قابل مدار، پیاده محیط یک سهولت حرکت

 *** آسان یابی جهت با محیط یک خوانایی

 ** وانطباق انعطاف قابل عمومی محیط یک انطباق پذیری و سازگاری

 * زیستی های تجربه و ازکاربری مملو محیطی گوناگونی و تنوع

فیک در شهرها نیز در زمینه طراحی گرافیک در شهر می توان به این تقسیم بندی تا حدود زیادی پایبند ماند؛ چرا که طراحی گرا

 موضع مشابهی داشته که به شرح زیر است:

در این مورد طراحی گرافیک کیفیت بصری محیط زندگی شهروندان را شامل شده و « طراحی گرافیک به عنوان دانش»  .1

 سعی در ارتقا کیفیت بصری شهر و ایجاد خوانایی وجذابیت برای شهروندان را دارد؛

تالش دارد تا با تعامل با سایر حرفه ها و یا دخیل شده در آنها، به ایجاد محیط زندگی « هطراحی گرافیک به عنوان حرف»  .2

 مطلوب در زمینه های بصری و زیبایی شناختی کمک کند؛

فعالیتی در تعامل با سایر هنرها و یا موضوعات حرفه های دیگر است که می تواند درآنها « طراحی گرافیک به عنوان پروژه» .3

 (.24،1379ا کیفیت دیداری و زیبایی شناختی را در عرصه های عمومی ارتقا دهد)ساروخانی، مداخله کند ت

 

 ارتباط تصویری -4-2

و گویاترین زبان و وسیله ای است که به کمک آن می توان، به حقیقت دنیای اطراف پی برد و ارتباطی  ارتباط تصویری، مهم ترین

رتباط بصری زمانی به دست می آید که از عالئم برای برطرف کردن نیازها استفاده شود، هم درونی و همه جانبه با محیط برقرار کرد. ا

چنین تاثیرات عمیق روان شناختی بر بیننده بگذارند و به طور نمادین، انسان و فضای پیرامون او را به هم متصل 

حواس به دلیل اشتراک های ذاتی خود و همبستگی  طراح گرافیک، با آگاهی از اینکه گونه های پنج گانه (.18،1378سازند)نورونی،

درونی، قابلیت بازنمودن پدیده ها را در یکدیگر دارند، با راهکارهای خود در امر طراحی، امکان تقویت، تکمیل یا تعدیل و تضعیف 

ن، عمل دریافت را هدایت می موضوع ها در حواس را می یابد و با توجه به همانندی های عمومی در قوای ادراکی و هم راستا شدن با آ

ی، ضمن تاین شباهت و یک دس (.6،1390کند؛ تا درک محیط در میان مخاطبان شبیه تر و یک دست تر شود)کمالی دولت آبادی، 

ایجاد احساس وجه اشتراک در جمع، امکان تعامل بیشتر، تنش کمتر، درک متقابل و همبستگی درونی افراد در محیط را فراهم می 

وه بر این، به دنبال اشتراک جمعی ادراک مخاطبان در تعریف حسی محیط، احساس امنیت و آرامش روانی افراد در محیط آورد. عال

 (.85،1390)مصطفی زاده، دیگران،ی و تزلزل روحی دور نگه می داردفراهم می شود و محیط، مخاطب را از سردرگم

 

 نتیجه گیری -5
انسان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا ضروری است که طراحان، مسئوالن و  روزمره امروزه محیطی سالم برای زندگی

. متخصصین آن را به گونه ای طراحی کنند، که شرایط زندگی و زیستن در آن همواره از نظم، منطق و زیبایی الزم برخوردار باشد

همچون موقعیت ها و شرایط زندگی  وامل مداخله گر بسیاریکه به عبلادراک محیطی مساله ای ساده و یکسان برای همه افراد نیست 

تعریف محیط با حضور انسان تکمیل می شود. به بیانی دیگر، محیط زندگی روزمره با محیط تعریف می شود و  مربوط می شود. روزمره

عوامل ذهنی و روانی متفاوتی  یابد.با مخاطبانی که در خود حتی و با مجموعه رفتاهایی که در خود پاسخ می دهد، امکان معنازایی می 

 بر این فرایند ادراک محیط تاثیر می گذارندکه موجب درک متفاوت هر شخص از یک محیط ثابت می شود. 

ماعی و مهم تر از همه آسایش باید برخوردار از آسایش حرکتی، آسایش اقلیمی، آسایش اجت در آن سر می کندمحیطی که انسان 

ن و برجسته ترین ارتباط انسان با جهان، ارتباط بصری است. گرافیک محیطی عالوه بر ارزش های زیبایی زیرا نخستیبصری باشد، 

شناسی باید با تجربیات ذهنی مخاطب در درک مفاهیم هماهنگ باشد و پذیرش و درک بیان های خالقانه تصویری را در شرایط و 

 .موقعیت های روحی و ذهنی متفاوت را امکان پذیر نماید
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صور، فاعلی )انسان( را به موضوعی، به واسطه کنش یا اظهارنظر، اتصال می دهد. کنش نیز عملکرد حاصل از نقش انسان در ت

در نتیجه، طبقه ی اجتماعی و  جامعه است. پس تصور اجتماعی کنش انسان را هدایت و موقعیت او را در جامعه مشخص می کند و

ند. لذا می توان گفت که تصورات اجتماعی اصولی اند که جهت گیری و مشخص کردن مقام و منزلتش را به جامعه معرفی می ک

بدین ترتیب، جایگاه فرد در ؛ موقعیت اجتماعی را ممکن می کنند و این موقعیت اجتماعی به شبکه ی ارتباطات اجتماعی متصل است

 .عیات زندگی روزمره هدایت می کنندجامعه مشخص می شود. آنها انسان را در نامیدن و تعریف جنبه های مختلف واق

با تعمیم نظریه فوق به مبحث گرافیک محیطی، مشخص می شود که گرافیک محیطی و فضای دربرگیرنده آن، تا چه اندازه می 

تواند بر ذهن شهروندان که مخاطبین اصلی محیط هستند، تاثیر گذار باشد. به طور کلی زندگی روزمره در جامعه کنونی رنگ و بوی 

دیگری به خود گرفته و این در هم تنیدگی نه تنها سیمای شهر بلکه ذهن و دیدمان انسان ها را هم درگیر نموده است و موجب 

سردرگمی در مکان و فضاهای شهری شده است. به همین جهت جوامع بشری می توانند جهت برطرف نمودن و مرتفع ساختن شرایط 

یدمان غالب در خوانش معنا را شامل می شود برای زیباسازی و ایجاد آسایش در محیط کنونی از علم و هنر گرافیک محیطی که د

 ارتقای فرهنگ شهروندی یاری رسانند. وشهری بهره ببرند و به رشد 

 

  مراجع
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