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  بنام خدا

ي جديدي را دائما مسيرو صنعتي شدن و تغييرات و پيشرفت  زمان بسرعت در حال گذر
رو بر آن شدم موضوعي را انتخاب نمايم كه در  نروشن مي سازد از اي حركت سهل تربراي 

زيادي مي باشد و همگام با پيشرفت هاي روزمره حركت بسيار اين مسير دستخوش تغييرات 
  مي كند.

هنر گرافيك محيطي معناي بطور كل جامع و قالب را در بر مي گيرد به قسمي كه تمام 
شد. البته در صورتي كه تمام محيط پيرامون ما به نحوي نشات گرفته از اين هنر مي با

اشكال ذاتي بوجود آمده را يك نوع هنر بدانم. اما هدف از نگارش اين كتاب سمت و سويي 
   از معناي آن دارد كه پيرامون هنر گرافيك استفاده شده و تكنيك ها و ابزار مورد نظر آن

  باشد.مي مدنظر كمتر مي باشد و معناي جامع 
نگارش يافته و بيشتر سعي در تدوين و تقسيم مفهومي و به  اين كتاب در پنج فصل مجزا

  هنر گرافيك محيطي نموده است.ابعاد خاص گونه اي درختواره كردن 
در اين كتاب با توجه به موضوعيت بيشتر سعي گرديده مفاهيم تبليغاتي گرافيك محيطي در 

  بيشتر مورد هدف قرار داده شود.كتاب شهرها خصوصا در فصول آخر  
  مفيد و براي شما سودمند باشد. كتاب بتواند ناميد است مطالب اي

  تقديم مي كنم.تمامي اعضاي خانواده ام به  اين كتاب را 
  مسيب استوار

   1392 زمستان
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 مقدمه

بنام گرافيك محيطي  يپيوندي كه بين زندگي و محيط ما وجود دارد باعث شده كه كليت
بوضوح قابل فهم و درك باشد. اشكال ، چينش، ابعاد و فضاهاي موجود ميان ما و محيط 
پيرامون ما بخودي خود حال خواسته يا ناخواسته گاهي سبب جذب اين محيط مي گردد. 

  طراحي كه رابط هنرهاي تجسمي با محيط بيروني پيرامون ما مي باشد. ينوع
يزش و جذب  و لذت بردن از امكانات مي باشد كه تماما به سبب انگ اين طراحي سبب 

  ابزارهايي هستند كه باعث خلق اين هنر مي گردند.
گرافيك محيطي باعث افزايش ادرك و ساخت و شناخت هويت بصري و ملي يك سرزمين 
مي گردد كه بنا به تقسيمات و تفاوت نژادي و قومي ممكن است داراي تنوع و تفاوت هايي 

جنبه هاي و ابعاد مختلفي مي توان براي آن تعريف شده است. در اين كتاب بيشتر ز باشد. ني
سعي شده است بر ابعادي استناد كرد كه قابليت اتكاي بيشتر داشته و يا ترجيحا در حال 

 محيط با سخن زبان داخلي، طراحي و محيطي گرافيكحاضر موجوديت داشته باشند. 
  .است اطراف

گستردگي بسيار داراي مرز و محدوه مشخصي نمي باشد و دائما در حال رشد  اين هنر بدليل
آنچه مهم است اين است كه گرافيك محيطي در عصر حاضر تكه اي  و تكامل است ولي

   مي باشد.و پيشبرد اهداف هويت بخشيدن جدا نشدني و الزم در جهت 
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آورده شده است امروزه به شكلي واژه گرافيك كه در لغت به معناي نگارش و يا هنر نگارش 
از هنرهاي ديداري (بصري) گفته مي شود كه به بيان موضوعات از راه تصوير، خواه تصاوير 
چاپي، خواه جلوه هاي سينمايي يا تلويزيوني و غيره مي پردازد. درجامعه صنعتي كنوني كه 

  رقابت تنگاتنگ شركتهاي بزرگ به نبردي بي پايان تبديل گشته است.
 ي از هنر گرافيك مدرن متولد شده كه شايد وراي تصور هنرمندان عصر رنسانس بودهشكل
  .است

  .گرافيك در معناي لغت به معني ترسيمي و نگارشي است
و كردن نگاشتن اركان اصلي آن را تشكيل  	بر اين مبنا هنر گرافيك هنري است كه ترسيم 

 را شاخه اي از هنرهاي تجسمي ميدهد. از اين نظر در رده بندي هنر ها، هنر گرافيك

(pelastic)  به شمار مي آوريم. در قرن هاي گذشته پيش از آن كه چاپ و چاپگري بوجو د
آيد هنر گرافيك از يك سو با نقاشي و از سوي ديگر با خوشنويسي مرزهاي مشتركي داشت 

  .و به طور عمده در هنر كتاب آرايي متجلي ميگرديد
  نتهي مي شوند:آثار گرافيكي كه به چاپ م

) و.. كه در دل اين محصوالت signاين آثار مانند پوسترها، بروشورها، طراحي نشان (
) و عكاسي به كمك يكديگر آمده تا Layout) صفحه آر ايي (illustrationتصويرسازي(

  بهترين اثر گرافيك آفريده شود
  :آثاري كه بصورت تصوير در سينما يا تلويزيون به نمايش در مي آيند

اين آثار با استفاده از پيشرفته ترين تجهيزات تصوير برداري ، جلوه هاي ويژه كامپيوتري و 
... بصورت وله هاي تصويري يا تيزرهاي تبليغاتي به كمك آثار سينمايي آمده يا در قالب 

 تبليغات يك محصول در ذهن بيننده جاي مي گيرد. گرافيك در اينترنت:
در مشاغل و زندگي عمومي مردم و همه  )world wide web(ورود اين پهنه جهان گستر 

گير شدن آن نياز زيبا سازي صفحات وب، هنر گرافيك را به كمك خواسته و طراحي 
  صفحات وب و نيز تبليغات در اينترنت ، جنبه ديگري از گرافيك را مطرح ساخته است.
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ه بيشتر به ايجاد نوعي از با گذر زمان و صنعتي شدن بيشتر شهرها و شهر نشيني نياز هر چ
  شكل گرفت. گرافيك محيطيگرافيك در پيرامون ايجاد شد كه در قالب 

  گرافيك محيطي:
اين شكل از گرافيك كه از تابلوهاي نشانگر در خيابانها تا طراحي ساختمانهاي مدرن وسعت 
يافته است يكي از كاربردي ترين جلوه هاي هنر گرافيك است كه با كمك معماراني 
متخصص در خدمت فضاي زندگي انسان آمده است. در مورد كاربرد هنر گرافيك كه امروزه 

مي دانند بايد گفت اين هنر ) Advertising(ادف با واژه تبليغات بيشتر مردم گرافيك را متر
را نتوان  21هم اكنون چنان در تارو پود زندگي صنعتي تنيده شده كه بي اغراق شايد قرن 

  بدون آن تصور كرد. در اين مورد شايد مثالي كوچك هدف اين نوشتار را روشن تر كند.
ا قرار داشت همه موازين ترافيك رعايت شده بود اما در خياباني كه در يكي از ايالتهاي آمريك

آمار تصادفات بسيار باال بود. شهردار محلي پس از مشاورت فراوان نتوانسته بود اين معضل 
اين خيابان را حل كند. يكي از مشاورين كه از خوش اقبالي آقاي شهردار رشته تحصيلي 

بليغاتي بزرگ با رنگهاي قرمز و تند ايشان گرافيك محيطي بود متوجه شد كه چند تابلوي ت
در اين خيابان استفاده شده و رنگهاي غالب تبليغات در اين خيابان قرمزاست. اين هنرمند، 
شهردار را متقاعد كرد كه قرارداد تبليغاتي آن را را لغو كرده و به جاي آن از رنگ آميزي آبي 

كامالً رضايت بخش بود چون آمار  و سبز در سطوح وسيع و ديوارها استفاده كند. نتيجه كار
  تصادفات در حد قابل توجهي كاهش يافته بود.

  اين مثالي روشن جهت استفاده از رنگ در فضاهاي عمومي بود.
هنگامي كه ما از خواب بر ميخيزيم تابلوهايي كه بر ديوار نقش بسته اند و رنگ آميزي 

اي آنها، اتوموبيل و تزئينات داخلي محيط پيرامون ما، لوازم مورد استفاده خانگي و جعبه ه
آن، ديوار نكاريها و تابلوهاي تبليغاتي، برنامه هاي تلوزيوني، طراحي بنا ها، رنگ آمزي 
شهري، كتاب و زونكني كه پشت ميز كار شماست، صفحات اينترنتي كه به آن مراجعه مي 

هنرمندان  كنيد، تا كارت ويزيت شخصي شما و ... همه و همه محصول زحمات و تفكر
  گرافيك است كه مستقيم و غير مستقيم با ما و زندگي كا در ارتباط است.



      6    تاريخچه و تعاريف |فصل اول 

 

پس بسيار پسنديده است اگر بعنوان مدير يك مجموعه نياز هرگونه اثر گرافيكي داريم و يا 
تنها به عنوان بيننده شاهد تبليغات محيطي هستيم. يا قصد ساخت و تزئين خانه مورد عالقه 

ن هنر ارزنده را در نظر داشته و با ديدي بازتر به آن بنگريم تا محيط زندگي مان را داريم اي
  و كار را بر اساس مباني ديداري دلنشين تر گرم تر و زيبا تر كنيم.

، شهرسازينظير  اجتماعيو  علوم انسانيگرافيك محيطي به دليل پيوندي كه با هنر 
شود. اين قلمداد مي زندگي اجتماعيو غيره دارد، يكي از اركان  جامعه شناسي، ارتباطات

كه با  نوشتاريو  تصويريعنوان، اصطالحي كلي و غير تخصصي درباره انواع عناصر متنوعِ 
 محيطهاياهداف مختلف كمي و كيفي، طراحي، گزينش و يا حتي حذف شده و سپس در 

باشد. روشن است كه اين حيطه چنان گسترده و شوند، ميوني به كار گرفته ميبيروني و در
متشكل از علل و عوامل گوناگوني است كه ارائه تعريفي جامع از آن به راحتي ميسر نيست. 
با وجود اين، در اذعان به گستره و تنوع بالقوه طراحي گرافيك محيطي، محدودكردن 

واقعي، ارائه تعاريفي است كه دربرگيرنده موضوعات اصلي موضوع ارزش چنداني ندارد. نياز 
رو  جوامعو مركزي آن باشد تا اينكه حواشي و مرزهاي آن را تعيين كند. چرا كه به همراه 

جب تالشِ هرچه بيشتر در جهت كه مو فناوريو  انقالب ارتباطاتبه گسترش امروز و بروز 
اند، پيش از هر چيز ما را به شناسايي، توضيح و بررسي خلق آثار متنوع در اين حيطه شده

  شود.نظريات و اقدامات اساسي و حتي خلق آثار تازه رهنمون مي

، عوامل و طراحي شهريو  هنرهاي تجسميگرافيك محيطي در پيوندي نزديك با  هنر
مورد نظر خود را برانگيزاند و در پي آن،  مخاطبانبندد تا توجه يامكانات متنوعي را به كار م

توان از به هدف خود نزديك كند. از مهم ترين اهداف كلي طراحي گرافيك محيطي مي
و  زيبامحيط، ايجاد هويت بصري، ايجاد محيطي  ادراك، ارتباطعواملي نظير تسهيل در امر 

غيره نام برد. با اين همه اهدافي تفصيلي نيز وجود دارند كه در درون هر يك از آثار گرافيك 
  ها پرداخت.محيطي بايستي به بررسي آن

كه مخاطباني  تبليغات محيطيهاي تخصصي آن يعني از شاخه گرافيك محيطي را با يكي
رفت و محدود دهد، نبايد اشتباه گخاص را در جهت اهداف عموماً تجاري، هدف قرار مي

  هاي مبهمي را نيز در تعريف گرافيك محيطي شناسايي كرد. توان زمينهكرد. اگرچه مي
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بندي تواند با تكيه بر هنر و عناصر ايران به جهت رنگ، شكل و تركيبگرافيك محيطي مي
هاي محكم اين مرز و بوم دست يابد. ها و سنتدر جهت محيطي و شهري به پيشينه

المللي تكيه دارد. در حالي ت كه امروز بيشتر بر پايه ضوابط غربي و بينگرافيك چيزي اس
شود شهري با هويت و محيطي دلپذير را كه اگر تركيب هنر بومي و نوگرايي باشد موفق مي

اي برخوردار است. العادهبسازد. امروزه محيطي سالم براي زندگي انسان از اهميت بسيار فوق
اي طراحي كنند، كه ، مسئوالن و متخصصين آن را به گونهلذا ضروري است كه طراحان

اكنون شرايط زندگي و زيستن در آن همواره از نظم، منطق و زيبايي الزم برخوردار باشد. هم
رسان دهنده و اطالعها و ديگر عناصر گرافيكي آموزششهرهاي جهان مملو از عالئم، نشانه
ران و مجريان براي به اجرا درآوردن قوانين و دهنده مدياست كه عامل ايجاد نظم و ياري

شود. شهرهاي مهم جهان در زمينه تجارت و مقررات و ابزار توسعه اقتصادي محسوب مي
تر هاي جذابها و نشانهگردشگري با يكديگر در رقابت هستند و پيوسته در حال يافتن روش

. در عين حال همه ساله كنندگان هستندتر براي راهنمايي و جلب توجه بازديدو گويا
شوند كه به داليل مشابه، گرافيك محيطي ها و مراكز بسياري در دنيا ساخته ميساختمان

هاي تصويري خدماتي، عالئم راهنمايي و كنند. نشانهتري را ارائه ميتر و خالقانهجديد
هاي هدايت تصويري و نوشتاري براي اماكن خصوصي و عمومي، رانندگي، سيستم

ها مورد ديگر نقش بسيار مهم و انكارناپذيري را در ارائه خدمات، هاي تجارتي و دهآگهي
كنند. طراحان رساني ايفا ميراهنمايي، تسهيل در امر تردد و حمل و نقل شهري و اطالع

كار طراحي و اندرتوانند در كنار معماران، شهرسازان و ديگر عوامل دستگرافيك محيطي مي
هاي شهري در ساماندهي صحيح عناصر گرافيكي محيطي، فعاليت ساخت و ساز محيط

نمايند. شايسته است عناصر گرافيك محيطي، عالوه بر برخورداري از كيفيت مناسب در 
اي شناختي و روانشناختي، به گونههاي زيباييگيري از جنبهكاربرد و ارائه خدمات، با بهره

نشاط و تحمل و استقامت انسان، در طراحي و خلق شوند كه موجب آرامش، آسايش، 
  هاي صنعتي و زندگي ماشيني امروز باشند.محيط
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  وجه تشابه و تفاوت گرافيك محيطي با هنرهاي ديگر 

اي ترسيم كرد. در اين براي بسياري از علوم و هنرها نمي توان مرز مشخص و تفكيك شده
دارد. با توجه به معنا و صورت، مي گوييم كه اين موضوع خط فاصل ندارد ولي حد فاصل 

حد فاصل دارد نه خط  يك محيطي استنباط مي شود اين هنرمفهومي كه از تعاريف گراف
فاصل. پس با بسياري از موضوع هاي هنري ديگر نه تنها مرز مشترك دارد، بلكه لبه ي 
اين مرزها روي يكديگر قرار مي گيرد و همپوشاني ايجاد مي كند. در واقع حوزه طراحي 

افيك محيطي چنان وسيع است كه وام دار بيشتر هنرهاست و با انواع فناوري هاي جديد گر
در ارتباط و از آن ها بهره مند است. از ماكروتلويزيون هاي مسطح گرفته تا نورپردازي هايي 
كه بر آبشارهاي مصنوعي انجام مي گيرد و نيز جديدترين دستگاه هاي چاپ و برش به 

همه در خدمت اين هنر قرار مي گيرند.موضوع هايي مثل نورپردازي، صورت رنگي و ليزري، 
در ارائه كيفيت  شناخت مواد و مصالح جديد و نيز آشنابودن به آخرين دستاوردها همه

  مطلوب سهيم اند.

امروزه گرافيك بعنوان يكي از مهمترين عوامل تبليغ ، پيام رساني و نشر دانش سياسي ، 
و در جوامع پيشرفته از مهمترين اركان تشكيل دهنده يك  اجتماعي وفرهنگي مي باشد

زندگي اجتماعي است. طراحي گرافيك در اعالن هاي تبليغاتي وتجاري تلويزيون، سينما ، 
بسته بندي كاالها، عالئم راهنمايي و رانندگي ويترين مغازه ها تزيين خياباني وعمومي نظير 

و پارك ها، فروشگاه ها و ماماكن مختلف  هتل ها ، فرودگاهها و مترو ها، رستوران ها
ورزشي هنري و فرهنگي ، نوشته ها و تبليغات بدنه ساختمان ها و وسايل نقليه مثل اتوبوس 
ها ، ترن ها و هواپيماها بيل بردها و گرافيك در ابعاد بزرگ ونقاشي ديواري ، پيكتو گرام ها 

به عنوان يكي از شاخه هاي و عالئمك نمادين ، نقش عمده اي دارد. گرافيك محيطي 
گرافيك در رسيدن به اهداف باال نقش بسزائي دارد، و بخش عمده اي از فعاليت هاي 
تبليغاتي و تجاري را در بر مي گيرد . محيط اطراف ما خانه اي كه در آن زندگي مي كنيم 
خياباني كه درآن تردد مي كنيم فضاي سبزي كه درآن قدم مي زنيم ، پاركي كه براي 
تفريح به آنجا مي رويم ، همه نياز به برقراري روابط منطقي فرمي و روابط سازمان بندي 

 دقيق بر مبناي اصول و مباني بيان بصري دارند.
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انسان به واسطه گرافيك محيطي با محيط پيرامون خود سخن مي گويد ، و با ديگران 
دلنشين براي افراد جامعه  ارتباط برقرار مي كند. گرافيك محيطي در ايجاد فضايي مطلوب و

 نقش موثردارد.
محيط مناسب يعني فضايي كه بشر در آن بتواند فارغ از فشارهاي ناخواسته رواني رشد كرده 
و شكوفا شود و اين از خواسته هاي عقالني و منطقي هر جامعه است. گرافيك محيط 

 زيبايي بصري و نظم و هماهنگي مطلوب فضا است.
و انسجام بخشيدن به فضاي  مكاني ديگر ، زيبا سازي ، نظم زا مكان يك كردن مشخص

 شهري و گسترش حيطه فعاليت هنر گرافيك، از اهداف گرافيك محيطي به شمار مي رود.
 گرافيك محيطي مي تواند جنببه هاي مختلفي داشته باشد:

o .جنبه اطالع رساني و ياحالت تاكيد و يا هشدار نسبت به موضوعي داشته باشد  
o  فرهنگي داشته باشد، مانند تبليغات شهري در مورد تئاتر وسينما و غيره.جنبه  
o .جنبه آموزشي داشته باشد  
o .جنبه تبليغاتي داشته باشد  
o جنبه اجتماعي داشته باشد ، مانند تبليغات بر عليه مصرف سيگار در سطح شهر  
o . جنبه زيبايي و هنري وصرفا زيبا سازي محيط را داشته باشد  

تاكيد تداوم و حدت و تنوع اصول يك سازمان بندي درست هستند . رنگ، نور تعادل تناسب 
، شكل ، خط ، نقطه، سطح ، بافت وفضا به كمك آنها مي آيند تا اثري مطلوب وزيبا پديد 

  آيد.
o :تعادل  

تعادل از اصول اساسي هنر است . هنر در برقراري ارتباط با مخاطب نوعي تعادل را جستجو 
هنر بوسيله تقسيم بندي متوازن اجزاء صورت مي گيرد . رنگ ، نور و مي كند تعادل در 

بافت نيز در حفظ تعادل يا عدم تعادل نقش دارند. البته تاكيد زياد برتعادل موجب مي شود 
  اثر جذابيت خود را از دست بدهد و ايجاد كسالت كند

o : تناسب  
در بعضي مكان ها كه وسيع براي طراحي سردر يك فروشگاه بايدبه اين نكته توجه داشت ، 

بوده و فضاي خالي اطراف يك فروشگاه يايك مكان عمومي وجوددارد ، دست طراح باز 
است و مي تواند تناسبات معمولي را تغيير دهد و به طورمثال سردريك مكان عمومي 
، يافروشگاه راخيلي بلند تر و باالتر از حد معمول بگيرد ، چرا كه به واسطه باز بودن محيط 
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بيننده به محيط اشراف كامل داشته و مي تواند به راحتي سر در را ديده و آن را تشخيص 
  دهد. 

o :تداوم در محيط  
تكرار و تصاعد و تناسب سه جزء تداوم در هنر ، عناصر اساسي به شمار مي روند، تناسب كه 

ركت به صورت تكرار يك يا چند در ميان واحد هاي مختلف شكل مي يابد، پيچيدگي و ح
بيشتري در خود دارد اثر بخشي تكرار و تناوب به مناسب بودن موضوع و مهارت به 
كارگيري آن ها بستگي دارد چنانچه تكرار عنصري به تدريج تغيير كند وزن اثر دچار رشد و 
تصاعد مي شود ، تصاعد مي تواند به سمت باال، پايين و يا مايل جهت داشته باشد. تصاعد 

زه كوچك و بزرگ در تغيير شكل از چهار گوشي ه دايره و غيره و در تغيررنگ را در تغيير اندا
  از كمرنگ به پر رنگ مي توان مشاهده كرد..

o :تاكيد در محيط  
چنانچه با كم اهميت كردن اجزاء يك تركيب و متمايز نمودن يكي از اجزاء توجه بيننده به 

  نامند.بخش خاصي از كار جلب بتشود آن بخش را نقطه تاكيد مي 
تاكيد را مي توان با استفاده از رنگ ، رنگ و بافت پديد آورد . اجزاء يكسان ، نقطه تاكيد كار 
راضعيف مي نمايد. شكل هاي مشخص و واضح نسبت به اشكال مبهم و اشياء عجيب 
نسبت به اشياء ساده خود نمايي بيشتر دارند نحوه دسته بندي اجزاء نيز بر تاكيد يك 

  زايد.مجمومعه مي اف
  اصل تاكيد را مي توان هم براي وحدت بخشيدن وهم ايجاد تنوع مورد استفاده قرار داد.

تاكيد روي يكي از عناصر در جلب مخاطب ويا بازديد كننده از يك مكان عمومي تاثير 
  مستقيم دارد.

o : ايجاد وحدت در محيط  
پراكنده و بي  وحدت به هر كاري انسجام مي بخشد بدون عنصر و حدت اجزاء يك تركيب

ربط به نظر خواهد رسيد. و حدت موجب جلب نظر مي شود ، عامل مهمي در انتقال پيام 
  است كاررا قابل درك مي كند وبه ساده تر شدن پيام كمك مي كند.

o :تنوع در محيط  
تنوع حاصل تفاوت و تضاد است . اختالف بين شكل ، رنگ ويا بافت عناصر تشكيل دهنده 

رود. اجزاء گوناگون چشم را به دنبال عامل و حدت در كل كار به گردش تنوع به شمار مي 
  در مي آورند.
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تنوع در حقيقت وحدت را استحكام مي بخشد وحدت ميل به نظم، و تنوع كششي به سمت 
  تحريك دارد.

نقطه ، خط و سطح داراي قدرت بيان ويژه اي هستند نقاط با توجه به اندازه و نحوه به 
  ط متفاوت هستند و ايجاد اثربصري متفاوت مي كنند.كارگيري در محي

خطوط نيز به همچنين خطوط منحني ، خطوط شكسته ، خطوط مايل و خطوط در حالت 
افقي وياعمودي هركدام اثر بعدي متفاوت به جاي مي گذارند و در جاي مورد نياز و متناسب 

  به كار گرفته مي شوند.
يده عيني باساير پديده ها است فضا وجود هر فضا مشخص كننده موقعيت و وضعيت هر پد

موجود عيني را در ارتباط با ساير موجودات معين مي كند و فضاي داخلي و خارجي و مياني 
  را قابل درك مي كند.

o :بافت  
ازديگر عناصر معماري داخلي و خارجي بافت است ،بافت از دو نظر قابل بحث است و از نظر 

قوه بينايي است و دوم از نظر خاصيت فيزيكي و جنسيت فرم و شكل كه وسيله درك آن 
  بافت كه با ال مسه قابل درك است.

درجه انعكاس ياجذب نور توسط جسم داراي بافت اهميت فراوان دارد . تضاد سطوح مات و 
خشن در كنار سطوح براق و صيقلي جذابيت فراواني دارد و ايجاد جلوه بصري مي كند. بافت 

ب توجه فرابوان دارد و برخالف آن بافت هاي صاف و صيقلي معموال زير وخشن قدرت جل
كمرنگ و بي جذبه هستند . بافت از مواد مختلف بدست مي آيد مثل پوست درخت سطح 

  سنگ ، پوست حيوانات و يانوع مصنوعي آن مثل آجر ، فلز ، پالستيك و غيره . 
ي گذارد. زاويه ديد و فاصله شدت نور و طبيعي يامصنوعي بودن بافت بر كيفيت آن اثر م

  ناظر به اثر را بايد در نظر داشت.
o :نور  

نور ار مهمترين اجزاء در گرافيك محيطي و طراحي داخلي وخارجي است نورهاي طبيعي و 
مصنوعي اثر متفاوت در محيط ايجاد مي كنند . نقطه ديد ناظر ، مقدار نور كه به آن مي تابد 

كه در تمام المان هاي داخل خيابان بايد رعايت شوند و وزاويه ديد ناظر عواملي هستند 
  تركيبي مناسب وزيبا باهم داشته باشند و داراي طرحي خوب و استاندارد باشد.

عالئم راهنمايي و رانندگي ، چراغ هاي روشنايي ، صندوق پست ، زباله دان ، تابلوي اسم 
اههاي اتوبوس ، سردر فروشگاه خيابان ها تلفن عمومي ، آگهي ها و تبليغات ديواري ايستگ
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ها و تمام اين ها در ارتباط باهم هستند و اثر فراوان در ديد عموم مي گذارند كه بايد دلپذير 
وزيبا باشند وبارعايت اصول زيبا شناسي و تركيب بندي مناسب در زيبا سازي شهر كمك 

منفي رواني به  كنند چراكه محيط شهري نيازمند اين زيبايي ها ي بصري است تا ازآثار
شهروندان بكاهد. گرافيك محيطي ، فضا و محيط زندگي را زيباترو با نشاط تر مي سازد و 

  به محيط شهري نظم و انسجام مي بخشد.
 

  هنر گرافيك محيطي در جهان
هزاران سال پيش پدران ما در زندگي ابتدايي و بدوي خويش درآن هنگام كه پس از 

انبوه به شكار دست ميافتند و با تحفه گرانبهاي خود نزد خانواده روزهاي نبرد در جنگلهاي 
خويش در غارهايي كه مأمن و مأواي آنان بود باز مي گشتند اهل خانه و غارنشينان ديگر را 
در ضيافت شكارخويش سهيم مي كردند چرا كه مهمترين رويداد در زندگي ابتدايي ايشان 

  شكار و دست يافتن به غذا بود.
همانطور كه نياز به غذا ، آتش و پرستش را احساس مي كرد نياز به خلق اثر را نيز انسان 

ذاتاً در وجود خود لمس مي كرد. او با ابتدايي ترين ابزارها يعني چوب و سنگ و ماندگارترين 
رنگها يعني خون حيوانات و رنگهاي گياهي نقوشي را براي تزئين خانه سنگي خود بر روي 

ده ترين شكل كه يك انسان غارنشين مي تواند ترسيم كند نقش كرد كه ديواره غاربه سا
طبيعتاً نقش حيوانات مورد عالقه او از جمله گاو وحشي ، كرگدن و... بود . (نقوش به جاي 

  مانده از انسان اوليه در غار السكو واقع در اسپانيا گواهي بر اين مدعاست.)
دست به اين شيوه از نقاشي زده بود نمي  درآن هنگام كه اوصرفاً براساس قريحه ذاتي

سال پس از آن فرزندان او نام گرافيك را براي  6000دانست كه هنري را بوجود آورده كه 
  آن برمي گزينند!

پس از جنگهاي صليبي و شكست بزرگ  1600تا  1300پس از آن در فاصله سالهاي 
ت بزرگ فرهنگي، علمي و هنري صليبيون از مسلمانان، اروپا (امپراتوري روم) دچار تحوال

قرن بزرگاني چون چون لئوناردو داوينچي ، ميكل آنژ، دوناتلو و... بود كه  3گرديد. و در اين 
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هر كدام به نحوي در زمينه ادبيات و نقاشي و معماري خدمات ارزنده اي را به جامعه هنري 
زبان فرانسه به  جهان عرضه داشتند. در اين تحول كه رنسانس نام گرفت ( رنسانس در

معني زايش مجدد يا نوزايي است) هنر نقاشي به اوج پيشرفت خود نائل آمده بود و سبكهاي 
هنري متفاوتي پا به عرصه گزارده بودند و نياز به نوعي هنر تصويري مدرن كه با آن بتوان 

  پيامهاي ديداري را سريعتر به مخاطب انتقال داد احساس مي شد.
منداني همچون فرانسيسكوگويا كه اولين تكنيكهاي چاپ فلزي (گراور) سالها پس از آن هنر

را عرضه كرده بود و نقاشيهاي خود را از جنگهاي داخلي اروپا بوسيله چاپ و حك كردن 
  روي فلز جاودانه مي كردند.

دراين گذر هنرمندان تأتر كه در سالهاي پس از رنسانس به تحوالت بزرگي در هنر نمايش 
ودند، نياز به اطالع رساني نمايشها و برنامه هاي خويش را احساس مي كردند دست يافته ب

بدين روي با كمك هنرمندان نقاش عنصر فونت(حروف) را با هنر نقاشي پيشروي آن زمان 
تلفيق كرده و اولين اعالنهاي تبليغاتي را بوجود آوردند. پس از آن هنر گرافيك متولد شده و 

  پشبرد اين هنر و جهاني شدن آن قدمي برداشت.هركشوري به نوبه خود در 
از جمله در كشور آلمان كه از قدرتهاي اروپايي به حساب مي آمد، پس از جنگ جهاني دوم 
به سرعت به بازسازي هاي زير بنايي خود پرداخت كه در كنار آن هنرمندان نيز از اين موج 

از هنرمندان معماري و گرافيك گروهي  1933تا  1919بي بهره نماندند. در فاصله سالهاي 
ير گرد هم آمده و اولين مدرسه معماري و آن زمان از جمله موهوكي ناگه و هانيس مه

گرافيكي جهان را بنام مدرسه باهاوس بنا كردند و به تدريس اصول اوليه گرافيك، گرافيك 
و مرايا  براي كتاب و مطبوعات و ... پرداخته و با وارد كردن علومي چون هندسه مناظر

(پرسپكتيو) تحول بزرگي در گرافيك و آكادميك كردن آن برداشتند و شاگرداني تربيت 
  كردند كه خود سنگ بناي گرافيك جهان گرديدند.

شايد بي دليل نيست كه هم اكنون كشور آلمان از پيشرفته ترين گرافيك تصويري ، 
  مطبوعاتي و تلويزيوني در جهان برخوردار است.
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هاي اين مدرسه كه بعدها توسط حكومت نازي است كه ساختمان و كارگاهالزم به ذكر 
تعطيل شد در دو شهر دسائو و وايمار آلمان هم اكنون جزو ميراث جهاني يونسكو به ثبت 

  رسيده است.
 

  ظهور گرافيك محيطي در اسالم
آن و آيات قرآني تاثيرات بسياري در بين مسلمان در رهمزمان با ظهور اسالم و معجزه ق

محيط پيرامون آنان و در جامعه مسلمانان شكل گرفت كه متاثي از قرآن بود. از آن جمله 
بر روي ديوارها و مكان  مي توان به كاشي كاري هاي مساجد ، كتابت قران با خطوط زيبا 

  نام برد.مسلمانان هاي مذهبي و مقدس 

  
  مسجد پيامبر (ص)                                                  احمد در استانبولمسجد سلطان 

چهار ايوانه و  مساجدويژه باشد. به معماريترين نمودهاي هنر اسالمي شايد يكي از مهم
تواند نأثير هاي باشكوه، ميت. اين عمارتاس معماري اسالميدار كه معرف هنر ستون

هاي متفاوت در درون تمدن اسالمي را نشان دهد. به عنوان مثال عناصر رومي ـ فرهنگ
، يا در گرانادادر  كاخ الحمراءاسالمي، در  اسپانيايو  شمال آفريقابيزانسي، در معماري 

در معماري اسالمي بسيار قابل  گنبدنقش  به خوبي قابل مشاهده است. مسجد جامع قرطبه
ترين ها گنبد در معماري اسالمي مورد استفاده قرار گرفته است. قديميتوجه بوده و طي قرن
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 691سال متعلق به قبةالصخرهگنبد باقي مانده در تاريخ اسالم، بخشي از بناي تاريخي 
  ميالدي است.

 

قبةالصخرهبناي تاريخي   

ترين هنر در پهنه توان شاخصخوشنويسي را ميخوشنويسي بارزترين هنر اسالمي است 
را به مثابه زبان هنري مشترك براي تمامي مسلمانان هاي اسالمي دانست و آن سرزمين
است، زيرا در اصل هنر خوشنويسي همواره براي مسلمانان اهميتي خاص داشته .تلقي كرد

را هنر تجسم كالم وحي آن 
هاي اند. در سرزميندانستهمي
مي خط زيبا را نه فقط در اسال

نگارش قرآن، بلكه در اغلب 
بردند. در هنر هنرها بكار مي

اسالمي تزئينات خطي و 
چشم خوشنويسي در همه جا به 
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هاي ديوارها و گنبدهاي بناهاي مختلف مذهبي و غيرمذهبي، منبرها، خورد در كتيبهمي
هاي خطي اسناد و وجات، نسخهها و منسها، لباسها، ظروف فلزي، سالحها، سفالينهسكه
ها و قطعات هنري تذهيب شده و در همه جا از خط به عنوان عاملي تزئيني بهره كتاب
  اند.گرفته

 



 

   

 فصل دوم

 

 

  

  گرافيك محيطي عواملفصل دوم: 
  گرافيك محيطي عوامل

  در جامعه گرافيك محيطي و تاثير آن
  هدف گرافيك محيطي
  گرافيك محيط زيست
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  محيطي گرافيك اصلي مشخصات
نوشتار  و خط و و طرح رنگ وشكل ،از هاچراغ و تابلوهاي ،عالئم كليه از محيطي گرافيك

  تواند :استوار باشد مي درست گيرد و اگر بامعيارهايمي بهره
  كند . را تسهيل مردم اجتماعي ـ ارتباط هاي

  بخشد . سرعت اقتصادي فعاليت ـ به
  .را بهبود بخشد  ترافيك و جريان ـ ايمني
  كند . گذارد آگاهمي شهر در اختيارشان كه را از امكاناتي ـ مردم
  دهد . را كاهش مردم عصبي از تشنجات حاصل ـ جرائم

، كردن مشخص بوسيله با ايجاد ارتباط با محيط اطراف مردم اجتماعي نيازهاي رفع ـ به
  كند . كمكرسانيو اطالع راهنمايي 
  رساند . ياري مردم ذهني سالمت در محيط، به بصري مناظر زيبايـ با ايجاد 
  عبارتند از : محيطي در گرافيك بيان اصلي عوامل

  ) پوستر1
  ) عالئم2
  بزرگراهها ) تابلوهاي3
  و رانندگي راهنمايي ) تابلوهاي4
  ( نئونها )نوراني ) عالئم5
  نقليه وسائل روي ) تبليغات6
  هاپارك  محيطي ) طراحي7
  از آنها حاصل هايروبناها و رنگ ) طراحي8
  ها و... ، نيمكتتلفن هاي ، باجهاتوبوس ، ايستگاههايعمومي خدماتي هايمحل ) طراحي9

  و تفريحي مراكز فرهنگي محيطي ) طراحي10
  ها ها و پاركدر ميدان  تزئيني هايحجم  ) طراحي11
و  دولتي ها و موسساتسازمان ها، سينماها و كليهها، مغازه سردر فروشگاه ) تابلوهاي12

  خصوصي
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  . ، ديجيتاليبعدي، سهوجهي، سهبورد، چهاروجهيمانند: بيل تبليغاتي تابلوهاي ) انواع13
ها و آن بايد بين گيرد. بنابراينمي شهر انجام در محيط داخل عوامل اين همه از آنجا كه

، شهرساز از نزديك با مهندسين محيطي گرافيك ايجاد گرددو طراحان شهر، هماهنگي
 دائمي بر ساكنين عالوه بزرگ در شهرهاي اينكه به باشند.باتوجه داشته مساعي تشريك

... نيز ، بهداشتي، تجارياقتصادي كارهايانجام ، جهتاز مردم ايمالحظه قابل آنها، انبوه
خود را ايفا نمايد تا  نقش نوعي بايد به محيطي باشند، گرافيكمي آمد و رفت در حال مرتب

باشند.  داشته كمتري مشكالت امورشان ارتباطها و گذراندن محيط در برقراري افراد در اين
ها و از فعاليت  اهيآمد و شد، آگ مورد نياز شهر، در ارتباط با مقررات اطالعات عمدهبخش

  شود.مي ارائه كه است وخدماتي گوناگون رويدادها و اماكن
آنها را  محيطها را بدانند و بهترين اين به رسيدن و سريع و ايمن مختلف بايد راههاي مردم

 هك خصوصي بخش بر تابلوها و عالئم كنترل ضوابط اعمال تعييننمايند. البته انتخاب
 ناپذير سيستمآنهاباشند، جزء تفكيك  يا مكمل در تاثير عمومي اخالل تواند موجبمي

  .محيط است رسانياطالع مناسب
  گيرد را در بر مي هاييعرصه هچ محيطي گرافيك
در  گيرد، كهرا در بر مي گوناگون هاي، عرصهباز و بسته از محيطهاي اعم محيطي گرافيك

 فضاهاي شامل بسته باشد. محيطهاي) ميرساني ( اطالع آن عمدهاينها، نقش دوي هر
باشد نمايشگاهها و فروشگاهها مي ، مترو و همچنينو تجاري ها اداريساختمان كليه داخلي

 داده گانكنندمراجعهبه الزم تابلو، اطالعات و انواع و حروف از اشكال در آنها با استفاده كه
  شود.مي

 باز واقع فضاهاي ها و معابر شهر و اساسا كليهها، خيابانپارك باز نيز همچون در محيطهاي
 و هشدار دهنده راهنمايي : عالئمشامل هاييطراحي ، كهانسان  در شهرها و محيط زندگي

و  راهنمايي ها ، عالئممغازه هايويترين سردر فروشگاهها ، طراحي ها، تابلوهايپارك داخل
 از قبيل خدماتي مختلفهاي ها، باجهها و كوچهخيابان نام شهر، تابلوهاي در سطح رانندگي

  قرار دارند. محيطي گرافيك و...، در محدوده ، پستتلفن
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و  تجاري تدر تبليغا كند ، از جملهايفا مي را نيز در تبليغات مهمي نقش محيطي گرافيك
  :اندازيم دو مي گذرا بر اين طور اختصار نگاهيبه  ، اكنونفرهنگي تبليغات

  فرهنگيوتبليغاتمحيطيگرافيك
 وارد تمدن با فرهنگ و انسان ستاتمدن شويمقايل اخر وت تقديم برايش توانيمميكهآنچه
و  روحي هايكشمكش و اقسام انواع دامدر  كه است متمدن انسان اين شود واكنونمي

 خود به از درون پرواز دارد، پروازي نياز به وآزادي رهايي زند، برايو پا مي دست جسمي
آشنا  بايد با آن نيابد. پسخويش و هويت بهتر از فرهنگ پرواز، بالي اين و شايد براي بيرون

 را باور كند. اين اش، خود و جامعهزندگي مختلف هاتدر ج از آن گيريشود و با بهره
 را به خويش وجود بگذارد و رسالت عرصه تواند پا بهمي فرهنگي تبليغات كه است اينقطه
 هم و آن پيدا كرده خاصي معاني فرهنگي تبليغات در سراسر دنيا واژه برساند.امروزه انجام

 تبليغ باشد. در كشور ما نيز اينمي خاص جامعه از ديد آن و تبليغ نگفره تعريف براساس
و در  ماست جامعه ها و فرهنگباورها وديده مربوط به زند كهدور مي خاصي محورهاي حول

باشد و جامعه بايد خادم كه خواهد آمد، هنري ميان از هنر به صحبت دوباره كه اينجاست
كند  و ماندني شوند، جاودانمي رشد انسان سبب را كه بشري واالي هايها و آرمانانديشه

  تاثيرگذار گردد. اقشار جامعهبر همه كه ايگونه به
 اند كهآموزشي ابزارهاي هستند و بنابراين بصري زبان عالي ، تجلياتتجسمي هنرهاي
 از نظر اجتماعي كه است اين محيطي گرافيك ظيفهو . اكنونبر آنها متصورنيست قيمتي
را  الزم نظم كند و در نتيجه را جلب ، ذهن آن واسطه را به چشم برساند و هم مفيدي پيام
 الزم هايارزشبدهد و در شناخت ذهن به رويت قابل چيزهاي سطوح سوي آن ديدن براي
 ، گرافيككند. اگر شرايط اجتماعي راهنماييش از آن بردن و لذت كامل زندگي يك براي

 ملزمآن اجتماعي مهفوم ترينو عميق ترين، در وسيعموجه هايپيام عرصه را به محيطي
رساند.  ياري موثر و مثبت هنري براي راه سازيآماده تواند بطور موثر بههنر مي سازند، اين

 كه اهدافي شود. از ميان آنها درك برساند و از طرف مردم را به خويشپيام بتوان كه هنري
 در اولويت مهمتر و در حقيقت از بقيه كاربردي هايمد نظر دارد، هدف محيطي گرافيك

ز نيز سابايد فرهنگخود، مي كاربردي گوناگون اهداف به يابيبعد از دست البته قراردارد كه
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باشد تا حدود بسيار  شده انجام و متناسب صحيح با اصولي محيطي باشد و اگر گرافيك
چند  به محيطي باشد. رشد گرافيك تاثير داشته جامعه فرهنگ تواند در گسترشمي زيادي
 يهاباخالقيت ها و وجود طراحانيمديريت فكري رشد كيفي از جمله است وابسته عامل

 شود كهمي منتهي عواملي مجموعه به گردد، بلكهبر نمي گرافيك رشد تنها به اين باال. البته
 هايباشند. مشخصه رشد يافته نيز در آن و فرهنگي ، سياسي، اجتماعياخالقيساختارهاي

باشند زيرا  اشتهد مهمي تر نقشارتباط بهتر و سريع تواند در برقراريمي و فرهنگي سنتي
باشند. نيز مي اجتماعي آن خاص فرهنگ كنند دارايمي زندگي جامعه در يك كهافرادي
 طراحي خودشان هايآشنا و سنت ايو شيوه زبان به آنانبراي پيام ارسال بهتر است بنابراين
  .بيگانه و سنتي رهنگيفهاي تر و گوياتر باشد تا در قالبملموس برايشان شود كه

و در  است مخاطب توجه جلب آن وظيفه اولين دارد كه طرح در يك مهمي ، نقشرنگ
كند. را ايفا مي پيام در ارسال موفقيت براي ديگري عناصر تصويريمكمل نقش بعدي مرحله
 كننده آنها تكميل ند و در واقعدار مهمي ارتباط سريعترنقش نيز در برقراري نوشتاري حروف

  باشند.تصوير مي يا تاكيد كننده
 از هركدام وجود دارد كه اطالعات ارائه براي مختلفي ابزارها و عوامل محيطي در گرفيك

 برروي ها و تبليغاتكرد. مثال بالون استفاده توانازايجاد ارتباط مي خاص نوعي بيان براي
 باشند. همچنينمي متحرك هايايجاد ارتباط توسط سوژه گروه مربوط به ليهنق وسايل
باشد  آنهاوسيع اطراف فضاي كه قرار گيرند كه مورد استفاده هاييبوردها بايد در مكانبيل

 ايگونه گذارد و بايد بهمي آن از مقابل بيشتري با سرعت مخاطب اغلب مانند بزرگراهها كه
بورد با  بيل نصب ارتفاع ميزان را برقرار كند. نسبت بتواند ارتباط الزم سرعتبه باشد كه

شود.  محاسبه باشد و بايد بطور دقيقمي حائزاهميت هاينيز از نكته آن و عرض طول
بوردها با  بيل ديگرمربوط به با عوامل بايد همراه كه است نيز بحثي بورد در شب بيل كارآيي
در شبها نيز  دلخواه پيام مناسب نوري هاياز سيستم شود و با استفاده و طراحي بررسي دقت
  القا شود. احتمالي مخاطبينبه

 شهري هايدر جامعه آن و نفش و اهميت محيطي با گرافيك آشنايي درخصوص با آنچه
 ها بياندر روابط عمومي محيطي حضور گرافيك اهميت پيرامون اختصارشرحي شد، به گفته
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در  افكارعمومي و همراهي مشاركت جلب روابط عمومي هدف از آنجا كه ;شودمي
ونيز  با مسئوالن ارتباط كاركنان كه است واحدي و همچنين است مختلف هايزمينه

 ، بهويژه هاياز روش خود را با استفاده رسالت كند. بايد اينرا برقرار مي با مردم مسئوالن
 و به با شناخت توانمي كه است مواردي از آن يكي محيطيدهد. گرافيك انجام خوبي

 داد. امر تبليغ را گسترش ياد شدهارتباطات ها، برقراريدر روابط عمومي آن اصولي كارگيري
 برايتغيير افكار و انديشه معناي به تبليغ ;كندرا ايفا مي مهمي نقش نيز در روابط عمومي

 . چرا كهاست منظور، هنر گرافيك اين براي زبان و گوياترين شود. بهترينمي تبليغ آنچه
 هايها زير و بملحظه و تمام است و فرهنگي جاري از مسايلشفافي آينه هنر گرافيك

 در روابط عمومي ، هنر گرافيككند.بنابراينمي و منعكس را ثبت عهجام و فكري روحي
 آنجا كه :يعنيهنر است از اين نيز بخشي محيطي يابد. گرافيكخود را مي خاص اهميت
 آيد، گرافيكمي پيش در محيط كاري مخاطب به الزم اطالعات و دادن پيام ارسال مسئله

يا  سازمان يك مثال كند. برايخود را ايفا مي گذارد و نقشمي عرصهبه قدم محيطي
ها و با فرهنگ آنهم از افراد جامعه تعداد زيادي روزانه كه گيريمرا در نظر مي وزارتخانه
 كنند. در ابتدايميآنجا مراجعه دارند به كه خاطر نيازي ، بهاجتماعي متفاوت هاينگرش
 به رسيدن فرد براي باشد كه شده طراحي نوعي موجود بايد به محيطي گرافيك ورود،

 نشود و با ديدن و سرگرداني كند، دچار مشكل آنجا مراجعه به است الزمكه  قسمتي
 و نوع ، اندازهتابلو، رنگ مورد نظر برسد. نوعمحل به راحتي راهنما به مخصوص تابلوهاي

 ايويژه آنها از اهميت نصب محل ها و نمادها و همچنين، عالمتنوشتاري ايخطه
 نيز بايد همين هايو اتاق ها راهروهايمحوطه داخل هاي، عالمتاز آن . پسبرخوردار است

  باشند. هارا داشتهويژگي
 ، همانشويممي قائل محيطي گرافيك براي كه اهميتي شد، اولين بيان كه بنابر آنچه
 خود، وظيفه نقش و در دومين است مخاطب به رسانيو اطالع راهنماييارتباط براي برقراري
و  و توازن زيبايي خواهان طور ناخودآگاه به گيرد، زيرا انسانمي محيط را برعهده زيباسازي

 كه جويد ، حضور در محيطيمي دوري هاها و ناهنجاريو از زشتي است و آراستگي تعادل
و  ها در هماهنگيباشد و رنگ خود قرار گرفته در جاي طور صحيحبه آن عنصرهاي همه
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 بخش لذت راستي ، بههر انساني كنند، براي عمل درستي خود به وظيفه به تضاد، هركدام
  كند.مي دعوت آرامش او را به دگيزن روزمره ومسايل از كشاكش خسته و روح است

 بخشي از عرصه هاي گرافيك محيطي 
ارتباطات عصر حاضر فرمهاي مختلفي را در بر ميگيرد از ماهواره ها گرفته تا ساعت هاي 

از قبيل نوشته ها و عاليم  اما علوم جديد نتوانستند جانشين فرمهاي قديمي ارتباطات"مچي 
بشوند به هر صورت با توجه اينكه جامعه به سرعت پيچيده ميشود عاليم نيز به همان 
صورت پيشرفت ميكنند به طوري كه وجود عاليم زياد نوعي آلودگي تصويري را به وجود 

  آورده است به هر صورت امروزه ما سعي در گريز از آشفتگي هاي بصري داريم.
فيك محيطي نه به تنهائي هنر است نه به تنهائي علم , بلكه شامل هر دو وجه طراحي گرا

ميباشد. طراحي بايد مخلوطي از تاثيرات خالقه موثر باشد به صورت بررسي منطقي و 
تكنيك و اينكه چگونه كار بايد انجام شود.نتيجه چنين تركيبي سبب به وجود آمدن عالئمي 

رتباط برقرار ميكند.در گرافيك محيطي سعي ميگردد با اتكاء ميشود كه به طور موثر با مردم ا
  و با استفاده از تجربه هاي خالق هنري شرايط مناسب براي زندگي انسان معاصر بوجود آيد.

در گرافيك محيطي پيوند انسان با محيط تصحيح شده , نكات غير ضروري و نادرست آن 
در گرافيك محيطي ر جسته ميشود كيد قرار گرفته و بحذف ونكات ضروري آن مورد تا

اطالع رساني , ساده سازي و در يافت شدني بودن ارتباطات انسان و زيبائي شناسي جديد و 
  مناسب مورد توجه قرار ميگيرد.

  بخشي از عرصه هاي گرافيك محيطي به شرح زير است:
  گرافيك فضاي باز

  ...)-طرح-ابعاد- رنگ-نماي معماري(مواد-الف
  ...)-پليس-روزنامه-تلفن-بليط-گاه اتوبوسباجه ها (ايست-ب
  آب نماها-ج
  حجم هاي گرافيكي-د
  نورآرائي- ه
  شيوه هاي ديگر)-بنرهاـوسايط نقليه-تبليغ(ديواري-د
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  گرافيك محيطي فضاي بسته
در گرافيك محيطي فضاي بسته هم ميتوان آنرا به طور جداگانه اطالع رساني كرد كه در 

  ياد كرد. مجموع ميتوان از دسته هاي زير
  ويترين ها-الف
  غرفه ها و فضاهاي نمايشگاهي-ب
  محيط هاي آداري و آموزشي-ج
  محيط خانگي -د

نقشها و تصاوير "رنگها "گرافيك محيطي علمي است كه در آن چگونگي استفاده از فرمها 
اصولي و برنامه ريزي شده در جهت بهتر ساختن وساده شدن "گوناگون به شكل ماهرانه 

و همچنين كاملتر ساختن زيبائي محيط عمومي مطرح شده و "ترافيك"ارتباطات"روابط 
  مورد بررسي قرار گرفته است.

  
  ن بر جامعهآگرافيك محيطي و تاثير 

زمانيكه يك ساختار گرافيكي در ارتباط مستقيم با اقشار مختلف يك جامعه شهري بود 
ساختن با سن و فرهنگ و  وهدف آن ايجاد يك فضاي زندگي مساعد و دلپذير و هماهنگ

خلق وخوي افراد آن جامعه باشد از آن به عنوان گرافيك محيطي ياد ميشود .بديهي است 
در صورتيكه تدابير مقتضي از طرف اداره كنندگان در زمينه هاي مختلف در طراحي مناسب 
و اصولي عناصر تشكيل دهنده گرافيك محيطي صورت نگيرد محيط زيست و زندگي 

به صورت مكاني غير قابل تحمل و متشنج در خواهد آمد.چرا كه با ايجاد  شهروندان
مجموعه اي متناسب ازنظر شكل و رنگ ميتوان موجبات اميدواري و كشش افراد جامعه را 
براي زندگاني فراهم ساخت و اسباب شور و شوق عمومي را فراهم نمود و روح تازه به 

  اجتماع داد.
ه سزائي دارد زيرا باعث ايجاد نماد ميشود.مثأل با ديدن رنگ در گرافيك محيطي اثر ب

اتوبوس قرمز دو طبقه ياد لندن مي افتم و در چنين شهري يا شهرهاي شمالي خودتان كه 
فضاي سبز زيادي دارند بايد از رنگ سبز استفاده كرد ورنگ مكمل ان تحريك برانگيز است 
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ظر گرفته شود طبيعي است براي عده پس از رنگ بندي محيطي , با مالحضات اقليمي در ن
اي كه در محيط گرمسيري زندگي ميكنند نبايد رنگ كرم به كاربرد برد بلكه بهتر است از 
رنگهاي سرد استفاده كرد همانطور كه گنبدهاي فيروزه اي و آبي در بافت هاي قديمي 

  كويري بسيار دلنشين است.
  هدف از گرافيك محيطي

  ترين شكل..راهنمائي مردم به ساده 1
.زيباسازي از طريق به كارگيري اصولي فرم , طرح و هماهنگي آنها با يكديگر و محيط 2

  پيرامون خود.
.افزايش سطح فرهنگ جامعه در قالب اهداف تبليغاتي , فرهنگي و تجاري از طريق ديوار 3

  آگهي ها , بنرها وغيره
ر آنچه از پيش در محيط طراحي محيطي مي كوشد تا بين طرح هائي كه ارائه ميدهد و ه

وجود دارد هماهنگي ايجاد كند.عوامل معيني چون جغرافياي محيط , آب و هوا , نور 
  خورشيد , ميزان بارندگي , نوسان حرارتي , پوشش گياهي و ..............

به عنوان بخشهاي طبيعي و زيست و محيطي و مجموعه عواملي چون نوع معماري و مواد 
مد و شد , ميزان تردد و............... به عنوان بخش هاي ساخته شده فضاهاي آ"و مصالح

ناشي از حضور انسان عواملي است كه طراح در جريان كار خود بايد آنها را بشناسد و مورده 
  توجه قرار دهد 

است اطراف محيط با سخن زبان داخلي، طراحي و محيطي گرافيك  

 به زندگي در آن تاثيرات و دهدمي قرار تاثير تحت را جامعه آحاد همه زندگي داخلي، طراحي
 اقشار به محدود وجههيچ به داخلي طراحي موضوع رو اين از. است مشاهده قابل وضوح
 درآمد كم طبقات و جامعه كل براي تواندمي داخلي طراحي. نيست اعياني هايخانه و مرفه
 امكان باشيم داشته قصد و بدانيم جامعه امروز اساسي اصل را قناعت اگر. باشد مفيد هم

 يك داخلي طراحي كنيم، فراهم هاآپارتمان متري 60 يا 40 فضاي در را راحت زندگي
 فضاي اين در كه دهد نشان ما به تواندمي داخلي طراحي. بود خواهد گريزناپذير ضرورت
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 مستقيم ارتباط در داخلي طراحي كه آنجا از. كنيم زندگي بايد وسايلي چه با و چطور كوچك
 مطلوب، طرح يك به نيل براي بايستي دارد، قرار انسان رواني -روحي هايويژگي با

 در خصوصي، و عمومي از اعم زيستي داخلي فضاهاي در انساني رفتارهاي هايويژگي
 با داخلي فضاي طراحي هنگام به طراح رو اين از. گيرد قرار توجه مورد دقت به طراحي
 بر فضا آن خواهدمي كه تاثيري و احساس و فضا، آن كاربرد: دارد سروكار دومقوله
  .باشد داشته كنندهاستفاده
 سقف، كف، بافت، رنگ، نور، فرم، قبيل از هامولفه و عناصر از گوناگوني طيف داخلي طراحي
 طراح كار ابزارهاي عناصر اين. گيردبرمي در را مبلمان و تزييني و كاركردي عناصر ديوار،
  .گيرند قرار خوشايند و مرتبط طرح يك در متناسب و طورهماهنگبه بايد همگي كه هستند
 كه ميزان همان به گيرد،مي قرار طراحي و معماري ميان واسط حد در كه داخلي طراحي
 و بصري هايجنبه و تجسمي طراحي شود،مي فني و ساختاري كاربردي، هايجنبه شامل
 تجسمي هنرهاي رديف در اغلب داخلي طراحي رو اين از. دارد بر در نيز را شناسانه زيبايي

 اصول و عناصر با زيادي نسبتا حد تا بايستي آن، در موفقيت براي و است آمده حساب به
  .بود آشنا بصري سواد مبادي و تجسمي طراحي
 قبيل از مرتبطش و متعلقه عناصر با كه است هنري و فن«دانش مجموعه داخلي طراحي
 مناسب كرد كار و كارايي به يابيدست و فضاها سازيبهينه در سعي... و بافت رنگ، فرم،

 «نبايدها و بايدها از ايمجموعه ايجاد با داخلي طراحي. است معناها و معاني »زيبايي دركنار
 معماري(هندسه برابر در طبيعت«فضا و فرم برابر در فرم دادن قرار و »هاكاستي و هاكثرت

 زنانه احساسات و سويك از مردانه منطق و قدرت همچنين و خارج برابر در داخل)» ارگانيك
 فرمال و معنايي ارتباط كوشد مي) اندرسيده تفاهم به وجود اوج در كه(ديگر سوي از

(formal) به خواهدمي تركيب اين وسيله به داخلي طراحي واقع در. بخشد مفهوم را 
  .يابد دست فضا طراحي در خود نظر مورد اهداف

 و ساخت بيدار را انساني احساسات توانمي هندسه در ضربĤهنگ ايجاد با داخلي طراحي در
 در ما. كرد ايجاد افقي و عمودي هايحركت از غير هاييحركت و نفوذ ابعاد تمامي در
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 و داريم سروكار كنند،مي تعريف را ارتفاع و عرض و طول كه نوري هايفركانس با معماري
  .كنيدمي زيبايي احساس شما شود، واقع شكل موجزترين به سه اين كه موقعي

 بعدي دو فضايي در ايواسطه هيچبي و مجرد صورت به كه هندسي، اشكال از ايمجموعه
 حسي تحريكات و شده استفاده هايرنگ توناليته غلظت، ابعاد، تناسبات،. انديافته تعين

  .است اجزا در دقيق هماهنگي بيانگر اثر، هر در موجود
 سخن خود پيرامون محيط با داخلي طراحي كنار در محيطي گرافيك واسطه به انسان 

 و مطلوب فضايي ايجاد در داخلي طراحي. كندمي برقرار ارتباط ديگران با و گويد،مي
  .دارد موثر نقش جامعه افراد براي دلنشين
 كرده رشد رواني ناخواسته فشارهاي از فارغ بتواند آن در بشر كه فضايي يعني مناسب محيط

 محيط، گرافيك. است جامعه هر منطقي و عقالني هايخواسته از اين و شود شكوفا و
  .است فضا مطلوب هماهنگي و نظم و بصري زيبايي
 زندگي براي فضايي ايجاد خارجي و داخلي محيط براي گرافيكي هايطرح تمام از مقصود

 سازي،زيبا ديگر، مكاني از مكان يك كردن مشخص. است كننده قانع و سالم و نشاط پر
 گرافيك اهداف از داخلي، طراحي فعاليت حيطه گسترش و فضا به بخشيدن انسجام و نظم

  .رودمي شمار به محيطي
  محيطي تبليغات تا محيطي گرافيك از

 گرافيك هنر از تبليغات امروزه كه است اين كرد  توجه آن به بايد كه اي نكته مهمترين
 دوران از كه است بصري حوزه يك لزوماً گرافيك. يابد دست خود اهداف به تا گيردمي بهره
 نهاد در را زيبايي هنر،. شدمي  استفاده آن از بصري زيبايي و مفهوم انتقال هدف با  كهن
 ديگر نازيبا هنر منظر، اين از و شويممي نزديك هنر اصيل مفهوم به اينجا در ما. دارد خود
 استفاده آن از و داشتند اختيار در را هنر اين هخامنشي از قبل باستان ايرانيان. نيست هنر
 را سليقه نهايت آن طراحان. است دنيا هايگرافيك زيباترين از يكي ايراني فرش. كردندمي
 كه كرد ايجاد را شرايطي جبراً تاريخي تحوالت و تغيير. كنند خلق زيبا اثري تا برندمي بكار
 و عبادي خبري، سياسي، اجتماعي، هاي زمينه تمام در را رساني اطالع لزوم شرايط اين
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 گرافيك امروزه بنابراين،. شد مطرح نوين گرافيك نام با ابزاري كاربرد و داد افزايش تجاري
  .كندمي عمل اي رسانه عامل عنوان به بلكه هنر، يك عنوان به تنها نه

 كه است ديگري دانش به مربوط تبليغ بحث. نيست تبليغات گرافيك شد، گفته  كه همانطور
 ناشي عامل اين  از گرافيك و تبليغات تفاوت. است بهره بي دانش آن از گرافيك طراح
 اهداف به دستيابي براي تبليغات. است همراه مبالغه نوعي با تبليغي رسانياطالع كه شودمي

 و نقاشي موسيقي، ادبيات، واقع در. گيردمي بكار را ها ابزار تمام اجتماعي و سياسي تجاري،
. گيرندمي قرار  استفاده مورد مخاطب به پيام انتقال براي و يكديگر با تركيب در شعر

 هايآهنگ مخاطبان، براي استفاده قابليت و رساني اطالع بعد از گذشته گرافيكي كارهاي
 از اندكي قسمت و شوندمي توليد زيادي ميزان به گرافيكي آثار. هستند جامعه يك بصري

 و گرايانهمصرف نگاه يك صرفاً نه و( هنرمندانه نگاه يك اين. شودمي وارد هنر حيطه به آثار
 رو هنرمند طراحان تعداد تبليغاتي شركتهاي گسترش سبب به امروزه. است) طلبانه منفعت

 و دارند حضور پردازندمي تبليغ امر به كه هاييمكان در طراحان دنيا تمام در. است كاهش به
  .كنندمي بيان گرافيك و تصاوير قالب در را تبليغاتي كمپاني هايخواسته

 اثر، در شده تداعي انديشه كه چرا نيستند هنرمند گرافيك طراحان گرفت نتيجه توانمي
 گرانيارتباط تنها آنها و است شده عرضه آنها به ايانديشه. نيست طراحان خودِ انديشه
 نوعي بلكه نيست هنري يقيناً فعاليتي چنين. كنندمي طراحي را انديشه كه  شوندمي قلمداد
 تمام. پردازندمي طراحي به خودعلمي مهارت و دانش و تخصص با آنها. است مهارت
 خواهند هنرمند اثر، خلق در خود انديشه  دخالت ميزان به آنها بلكه نيستند هنرمند طراحان

 اگر. بود خواهند هنرمند بيشتر ميزان همان به يابد افزايش اثر خلق در دخالت ميزان اگر. بود
 خطاب هنرمند آنها درصد يك از كمتر باشيم، داشته گرافيك طراح ميليون 10 دنيا  تمام در
  .شوندمي

 جامعه در  ديالوگ اين و كنندمي كشف را جديد هايديالوگ كه هستند افرادي هنرمندان
 مثال براي. دارند را خود خاص عرضه تاريخِ گرافيك، آثارتمامي. گذاردمي تأثير و شده عرضه
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 اطالع تا دهدمي قرار مخاطبان معرض در را خود كار به مربوط پوستر تئاتر كارگردان يك
 پوستر اين شودمي اجرا و است صحنه روي بر تئاتر كهزماني تا. شود انجام الزم رساني
  .شد خواهد محو آن از بعد  و داشت خواهد را خود ايرسانه عملكرد

 آثار اين امروزه. كنندمي حركت خود مكان و زمان از فراتر هاطراحي و پوسترها از برخي اما
 طراحان به توانمي طراحان تمام ميان در. شد مند بهره آن از و ديد ها موزه در توانمي را

 نوع و اعتقادي فكري، هنري، هايارزش كه هستند كساني مؤلف طراحان. كرد اشاره مؤلف
 بر عالوه كه است آثاري جمله از مؤلف طراحان آثار.  است جاري اثر و طرح در شاننگرش
 تمام در توانمي را آنها آثار. شودمي حفظ قوم آن هنري آثار عنوان به رساني اطالع عملكرد

 وجود. هستند اطالعبي آن از اثر آن اوليه دهندگانسفارش حتي كه يافت دنيا هاي موزه
 خالق هنرمند يك وظايف در بلكه هنري آثار ايجاد در تنها نه جويانه مداخله هاينفوذ

 آثار اين و دارند گرايانهمصرف نگاه تنها موارد برخي در توليدي آثار. است كرده وارد خدشه
  .بود نخواهند هم تأثيرگذار و مانندنمي باقي هامدت تا

 مبناي بر بنديتقسيم نوع يك. كنندمي بندي تقسيم گوناگوني عوامل اساس بر را گرافيك
 محتواي كه گرافيكي": شودمي شامل را گوناگون محتواهاي كه است طرح محتواي
 قرار راستا يك در تجاري و سياسي گرافيك اهداف. "دارد فرهنگي و اجتماعي سياسي،

 اهداف. است متفاوت شودمي عرضه مخاطب به آنچه و محتوا نوع كه تفاوت اين با گيردمي
 صاحبان نفع به آن رساني اطالع كه است يكديگر مشابه جهت آن از هاگرافيك نوع اين

 و قدرت صاحبان منافع نهايتاً كه است ايشيوه به رسانياطالع كل در است، ثروت  و قدرت
 آن در كه ناميد ايدئولوژيكي گرافيك توانمي را سياسي گرافيك. كرد خواهد تأمين را ثروت

 دانست گرافيك از اي شاخه بايد را تجاري گرافيك. رسدمي فروش به نظر مورد ايدئولوژي
 زمينه كه است هاييويژگي بودن سياسي يا تجاري. است كاال عرضه و فروش آن هدف كه

 آن هدف كه است گرافيك از نوعي فرهنگي گرافيك. كندمي مشخص را طراحان فعاليت
 آگاهي قصد به فرهنگي و هنري گرافيك در رساني اطالع. بود خواهد رساني اطالع تنها
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 صاحبان منافع خدمت در شودمي ايجاد كه آگاهي تجاري و سياسي گرافيك در اما است
  .دارد پي در را مخاطب فريب و اغواء نوعي به و است ثروت و قدرت

 هايمكان در و كرده منتشر را گرافيكي كار كه است ارتباطي وسايل مبناي بر ديگر تقسيم
 فعاليت و شود تكثير بايد كه است امري گرافيك، كرد فراموش نبايد. كنندمي تكثير ديگر

 كه است تكثير و چاپ سيستم مبناي بر تقسيم اين. است تكثير مبناي بر گرافيك هنرمند،
 شدند موجب نشر و چاپ هايسيستم. شد پديدار چاپ صنعت ظهور و پانزدهم  قرن از بعد
 از خاصي نوع گيرچشم تحوالتي با و شوند منتشر وسيع  پهناي با هاييكتاب و مطبوعات كه

 آن چارچوب در و بود يافته اي تازه بسترهاي گرافيك زمان آن در. گيرند كار به را گرافيك
 ياد انتشاراتي گرافيك و مطبوعاتي گرافيك عنوان با آنها از امروزه كه كردمي فعاليت

  .كنندمي

 مراتب به گرافيك اهميت و ديد توانمي تصويري هاي رسانه در را گرافيك كاربرد امروزه
 پيدايش. است گرافيك بينيدمي شما آنچه هر كه شود بيان نكته اين بايد. است يافته افزايش
 هاي رسانه جايگزين جديد هاي رسانه  كه شد سبب تلويزيون نظير جديدتر  ارتباطي وسايل
  .شوند قبلي

 آنها كار ابزار كه گيرندمي قرار تلويزيوني طراحان زمره در گرافيك طراحان از بخشي
 از هاپيام. است تكثير و پخش شيوه در تحول سبب به ابزار نوع در تفاوت. است متفاوت
 هاي رسانه. شوندمي منتشر مكتوب هاي رسانه فقط نه و الكترونيكي هايرسانه طريق
 هاي رسانه مورد در اما دارند را خود خاص گرافيك هاكتاب و مطبوعات نظير مكتوب

 به در ماهيتاً ابزارها نوع اين. است مطرح متفاوت كامالً  بحثي تلويزيون نظير الكترونيكي
 كند؛مي كار نور با تلويزيوني گرافيك مثال براي. متفاوتند يكديگر با گرافيك هنر كارگيري

  . كرد كار نور با تواننمي وسيع انتشار وجود با مطبوعات در اما

 طراحان. است كرده تغيير رسانه نوع فراخور به محتوا و كار شيوه كه گرفت نتيجه توانمي
 فرهنگ آنها هنري اثر و فعاليت ميزان چه تا كه گيرندمي نظر در را نكته اين گرافيك
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 و تقويت را مخاطبان بصري فرهنگ تواندمي آنها هنري فعاليت. كندمي تقويت را بصري
 آن كنار در و نيست ثروت و قدرت صاحبان رضايت طراحان  براي مسئله تنها. كند تضعيف

 بصري فرهنگ اعتالي در اندازه چه تا آنها بصري بيان كنند؛ توجه خود كار تأثير به بايد
  .است گذاشته تأثير افراد

.  است باخته رنگ اي موزه هنرهاي كه است اين قائليم مدرن هنر براي  كه ديگري ويژگي
 تأثير تحت را بسياري افراد سينما، و تجارت صنعت، مختلف بخشهاي در گرافيك آثار امروزه
 بيانگر اين و دارند حضور بازيگران زيباترين تلويزيوني گرافيك بخش در. دهدمي قرار

 كه شودمي سبب ها رسانه شدن بصري. است نوين الكترونيكي هاي رسانه بصري جذابيت
  .دهيم قرار تأثير تحت را مخاطب تا گيريم بكار را اشيا دكورها، عناصر، زيباترين

 دو با اجسام روي بر طراحي گذشته در. گرددمي باز بيستم قرن به محيطي گرافيك پيدايش
 قرار جسم يعني سوم بعد روي عرض، و طول بعد دو از طراحي  امروزه ولي شدمي انجام بعد
 باشد؟ چگونه هاساختمان طراحي كه كندمي توجه نكات اين به محيطي گرافيك. گيردمي
 نا يا خودآگاه افراد نظر و گيردمي قرار افراد ديد معرض در نما و ساختمان اين كه چرا

 بستر در آنچه و عمومي محيط طراحي واقع در. شودمي جلب بناها اين سمت به خودآگاه
 مورد فضاهاي. است غيره و هاخيابان هاي كناره ها،ميدان طراحي نظير خاص جغرافيايي

  .باشد بسته يا باز تواندمي نظر

 اگر. گذاردمي تأثير ما هاي رفتار بر زندگي محيط كه است آن در گرافيك نوع اين كاربرد
 ارتباط در محيط در حاضر عناصر ارتباط و باشد مناسب بصري زيبايي نظر از هاخيابان نماها

  .كنندمي زندگي ترآسوده و ترراحت خيلي افراد شود، رعايت يكديگر با

 قرار بر محيط در عناصر بين صحيح ارتباط باشد، ناهنجاري بصري زيبايي لحاظ از اگر
 افراد رفتار هنجارنابه شرايط در رشد و كنندمي رشد هاهنجارينابه اين در افراد طبيعتاً نباشد،

 شود رعايت شهروندي حقوق و باشد زيبا ما شهر خيابانهاي اگر. دهدمي قرار تأثير تحت را
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 هنجارنابه محيط از ناشي رواني هاي فشار از و بود خواهد مؤثر ما عمل الگوي و رفتار بر
    .شد خواهد كاسته

 افرادي براي آرامش نوعي است؛ خاطر امنيت ايجاد راستاي در پيام انتقال زيباسازي، هدف
 افراد بر گرافيكي طرح هر كه دانست بايد ديگر سوي از. گيرندمي قرار  محيط معرض در كه

 ساير زيبا هارموني اين شود رعايت زيبا شكلي به جامعه هارموني اگر و گذاردمي تأثير جامعه
  .دهدمي قرار تأثير تحت را هابخش

  تبليغات. كرد ياد محيطي تبليغات براي ايمقدمه عنوان به محيطي گرافيك از توانمي
 مهم محيطي گرافيك در. گيردمي بر در را محيطي گرافيك از تريگسترده حوزه محيطي

 اي انديشه انتقال بلكه است هدف شدن ديده تنها نه محيطي تبليغات در اما است شدن ديده
 برخوردار بااليي اهميت از مخاطب سوي از پيام درك و است نهفته تبليغاتي پيام در كه

  .است

 ابزارهاي و بسترها و شودمي عرضهعمومي محيط در كه است تبليغاتي محيطي تبليغات
. شودمي ديده...  و اتوبوسها بدنه بيلبوردها، بنرها، در كه تبليغاتي. دارد را خود خاص تبليغاتي

 مورد نظر مورد مكان به توجه با و دارد را خود خاص كاركرد يك هر بسترها و ابزارها اين
  .گيردمي قرار استفاده

 خوبي به طرح و گرافيك بايد نخست. شودمي شامل را مرحله سه محيطي تبليغات طراحي
 گونه به بايد گرافيك. است »شدن ديده خوب« دارد اهميت مرحله اين در آنچه. شود ديده
 كه رود كار به  آن در بايد گرافيكي ترفندهاي كار اين براي. شود ديده كه شود طراحي اي
 خوبي به اثر در نهفته انديشه بايد سوم مرحله. است پيام انتقال بعد مرحله. ببينيد را آن شما
 انديشه اينكه و گرددمي باز انديشه و هدف به محيطي تبليغات گفتم؛ چنانچه. شود درك
   .بگذارد تأثير شما ذهن و مغز بر اثر، در نهفته
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 و تجاري  رويكرد با خود سرمايه و ارتباطات با كه است بازارياباني به مربوط تبليغات واژه
 البته. دهندمي انجام جامعه در رايج امري عنوان به خصوصا را هاييفعاليت چنين اقتصادي
 در و است دولتمردان و قدرت منافع اختيار در كه است تبليغات از ديگري نوع پروپاگاندا
   .هستند گيرنده تصميم تبليغاتي هايكمپاني و هادولت نهايتا  تجاري تبليغات و پروپاگاندا

 جنبه آن در وجه هيچ به و دارد زيباشناسانه جنبه محيطي گرافيك كه كرد فراموش نبايد
 نشان مخاطب به را كااليي ابتدا در كه است آن بر سعي تبليغات در. نيست مدنظر تبليغاتي
 و اجتماعي تجاري، سياسي، تواندمي فروش اين. برسانيم فروش به را آن نهايتاً و دهيم

 آن با مخاطب كه كاراكترهايي از تبليغاتي طراحي در بايد تأثيرگذاري براي. باشد فرهنگي
 فرهنگ جامعه، از برخاسته اگر كاراكترها اين. شود استفاده كندمي نزديكي و قرابت احساس

 سعي محيطي تبليغات در دليل همين به. كندمي عمل بهتر بسيار باشد مخاطبان تمدن و
  .شود توجه منطقه آنبومي كاراكترهاي به  شودمي

 و گيرندمي عهده بر را تبليغات اين مديريت و منابع تأمين قدرت سرمايه، صاحبان سو يك از
. گذاردمي تأثير افراد هاي انديشه و ساليق بر كه است اين تبليغات كاركرد ديگر سوي از

 مناسب سازماندهي عدم. بخشد ارتقاء را آن يا كند تخريب را ايانديشه تواندمي تبليغات اين
 منجر ها هنجارينابه رشد به و كرده ايجاد جامعه در را بسياري بصري هايآلودگي تواندمي
   .شود

 در آن نياز كه كنيم فراهم محيطي تبليغات زمينه در را مطلوب شرايط توانيممي زماني
 در كه است نيازي خاطر به مناسب گرافيكي محصوالت و كاال ايجاد. شود ايجاد ما جامعه
 دست زمينه اين در الزم هايتكنولوژي به غربي كشورهاي اگر. شودمي احساس زمينه اين

 تبليغات به نياز كه زماني تا. شودمي مطرح كشورها آن در كه است نيازي سبب به يافتند
 مطلوبي وضع به ما محيطي گرافيك و تبليغات شرايط يقيناً نشود ايجاد ما جامعه در مطلوب
 سه هرمي مانند به ارتباطي امر. است ارتباطي فعاليتي گرافيكي امر يك. رسيد نخواهد
 متعالي حد به توانندمي زماني محيطي گرافيك. است برخوردار وجه سه از كه است ضلعي
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 را آگاه جامعه و آگاه طراح يا گرارتباط آگاه، فرستندگاني: نظير هرم اين عناصر كه برسند
  .باشيم داشته

 طراح تئوري، در كس هيچ كه بگيرند نظر در را نكته اين بايد ما طراحان آن كنار در
 مراكز در بايد ماهر انساني نيروي. يافت دست عملي هايكوشش در بايد هنر به شود؛نمي

 اساتيد حضور. گيرد فراعلمي شيوه به را تبليغات و كند كسب را الزم تخصص عالي آموزش
 اختيار در را الزم مهارت و دانش تواندمي عالي آموزش مراكز در متخصص افراد و مجرب

  براي را تريمناسب بستر توانيممي مخاطبان در سازيفرهنگ با. دهد قرار دانشجويان
  .كنيم فراهم خود تبليغات

 

 گرافيك محيط زيست 
به عنوان  و بنابراين معموال اشتباه گرفته. است يك ميدان بدون مرز طراحي محيط زيست

يك حرفه اي چند رشته اي ادغام بسياري از زمينه هاي مختلف، از آن آسان است به درك 
، با اين  كه چگونه هر كسي كه به طور مستقيم درگير نمي خواهد اشتباه گرفته شده است.

واضح است   حال، آن است كه عدم تعريف روشن است مسلما يكي از نقاط قوت حرفه اي.
ه با پايداري و كه جنبه گسترده ترين اشتباه طراحي محيط زيست اين است كه اغلب به اشتبا

در حالي كه اين مهم است كه در نظر گرفتن مواد  همراه است. "سبز"جنبش هاي اخير 
خرس  محيط زيستپايدار و سازگار با محيط زيست در خصوص شيوه هاي طراحي ما، كلمه 

طراحي گرافيك محيط "با استفاده از اصطالح  هيچ رابطه اي به محيط زيست طبيعي است.
، و يا به جاي "طراحي گرافيك معمولي"راهي براي تشخيص اين عمل از آن  "زيست

طراحي در محيط سه بعدي به عنوان مخالف به يك رسانه دو بعدي مانند كاغذ چاپ و يا 
  صفحه نمايش است.

فقدان از مرزهاي تعريف و روشن، بخشي از سردرگمي ناشي از بسياري از شرايط  باهمراه 
گرافيك محيطي، گرافيك  مختلف مورد استفاده براي توصيف آنچه كه ما انجام مي دهند.

فقط تعداد كمي از شرايط استفاده  supergraphics، عالمت، و wayfindingمعماري، 



 35 عوامل |دومفصل  

 

 "طراحي گرافيك محيط زيست"ديگر اصطالح  مي شود كه سابقه حرفه اي ما شده اند.
  است كه به طور گسترده توسط متخصصان صنعت استفاده مي شود.

وصيف آنچه كه ما انجام مي دهند، براي اولين بار از بياييد نگاهي به در چگونه ديگران ت 
SEGD :انجمن طراحي گرافيك محيط زيست ،  

طراحي گرافيك محيط زيست پذيراي بسياري از رشته هاي طراحي از جمله گرافيك،  
معماري، داخلي، چشم انداز، و طراحي صنعتي، همه در رابطه با جنبه هاي بصري 

wayfindingهويت و اطالعات و شكل دادن به ايده از محل. ، ارتباط با  
، wayfindingشامل سيستم هاي  EGDسط پزشكان برخي از نمونه هاي رايج از كار تو 

گرافيك معماري، عالمت، طراحي نمايشگاه، گرافيك هويت، محيط هاي پويا، طراحي 
شهري، طراحي خط تصويري، خرده فروشي و طراحي فروشگاه، نقشه برداري، و محيط 

  مضمون.
  بعد تعريف  
كوتاه) يك حرفه اي طراحي آغوش بسياري از رشته هاي  EGD(طراحي گرافيك محيطي  

پزشكان در  طراحي شامل طراحي گرافيك، معماري، طراحي صنعتي و معماري منظر است.
مربوط مي شود، در ارتباط با هويت و عالمت  wayfindingاين زمينه با جنبه هاي بصري 

برخي از نمونه هايي از  هاي تجاري، طراحي اطالعات و شكل دادن به حس مكان است.
رافيك محيطي عبارتند از: طراحي و برنامه ريزي برنامه هاي كار توليد شده توسط طراحان گ

مشاوره كسب و كار، نمايشگاه و طراحي تفسيري، محيط هاي  wayfindingعالمت، 
تفريحي، طراحي خرده فروشي، طراحي اطالعات از جمله نقشه ها، و همچنين به عنوان 

  يادبود و برنامه هاي تشخيص دهنده.
به عبارت ساده، ما داستان ها و يا پيام هاي برقراري ارتباط و اطالعات را از طريق محيط  

ما را به اطالعات پيچيده و آن را ساده و آسان به درك (مانند  ساخته شده را مي گويند.
د)، تنها ما اين كار را در محيط هاي سه بعدي مانند بسياري از طراحان انجام مي دهن

شهرها، سيستم حمل و نقل عمومي، موزه ها، كسب و كار و مجتمع هاي پزشكي و يا 
  فروشگاه هاي خرده فروشي.
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  تاريخچه طراحي گرافيك محيط زيست 

  

در سال هاي زوال آن  هنر نوجنبش 20هنر و طراحي به طور چشمگيري تغيير در آغاز قرن  
 تا هم اكنون در حال تر است. و جنبش هنر مدرن هنر و صنايع دستيبود، هموار راه را براي 

يكديگر است، اما به ندرت تعامل  skirtingتوسعه طراحي شده بود در موازي به معماري، 
طراحي ورودي ايستگاه براي  است Guimardهكتور ، معمار 1899در نهايت در سال  بسيار.

   ازـهان بـنمايشگاه ج پاريس نمايشگاه سال 1900، در طول  سيستم جديد مترو پاريس
نه تنها سازه يك تعجب از هنر معماري نو، اما آنها با موفقيت حروف  مي شود .
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"Metropolitain"  را به معماري يكپارچه، تبديل شدن به يكي از اولين، به طور گسترده
  راحي گرافيك زيست محيطي.اي به رسميت شناخته شده و مستند نمونه هايي از ط

اني تكامل، كه سال قبل و پس از جنگ جه 20طراحي و معماري ادامه داد: از اوايل قرن  
،  فرانك لويد رايتهنرمندان و معماران مانند  . باوهاوساول و همچنين تحت تاثير قرار 

 سال آينده به شهرت 30در طول  چارلز Eamesري و و  هربرت باير،  Gaudiآنتوني 
شدند بيشتر  طراحي و معماري با هم ادغام 60و  50 در پس از جنگ رونق اقتصادي رسيد.

فضاهاي هاي تركيبي تجاري و  به عنوان فضاهاي معماري بزرگ در اندازه و پيچيدگي.
 1970توسط  حمل و نقل مورد نياز توجه بيشتر به طراحي عالمت و سيستم هاي ناوبري.

آمد مورد استفاده قرار گيرد براي توصيف رابطه  "طراحي گرافيك محيط زيست"اصطالح 
احي گرافيك محيط نزديك بين معماري و طراحي ارتباطات، و پس از تشكيل انجمن طر

  زيست در پاسخ مستقيم به رشد حرفه اي.
در همه جا، به طراحي گرافيك محيط زيست است  سريع به جلو چند دهه و شما تاثير درك. 

هر ساختمان جديد ساخته شده نياز به يك  ويژه در جايي كه شما آن را درك نمي كنند.
ها،  wayfindingسيستم عالمت، هر ايستگاه قطار جديد نياز به نقشه ها و برنامه هاي 

موزه ها نياز به ارتباط برقرار حجم انبوهي از اطالعات به جمعيتي گسترده و فروشگاه هاي 
 50براي يك رشته نسبتا جديد، ما يك راه طوالني در  .خرده فروشي بايد به شدت مارك

را به سه (اما با هم تداخل  طراحي گرافيك محيطيفعاليت ست . سال گذشته آمده ا
هانت همكاران هانت مشخص شكسته شده  Wayneدارند) عرصه متمايز، به عنوان توسط 

  آنها عبارتند از: در پاسادنا. طراحي
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  Wayfindingوعالمت هاي  .1 
ارتباط سايت و اطالعات ناوبري به  wayfindingبرنامه هاي عالمت هاي ضروري و  

ي و نام تجاري يك محل خاص، و زماني عالمت هاي كمك مي كند تا براي شناساي بيننده.
برنامه بزرگتر استفاده مي شود كمك مي كند تا مردم  wayfindingكه به عنوان بخشي از 

  را به تعيين جهت گيري و حركت به يك محيط پيچيده است.
  تفسير .2 
اغلب به  محيط هاي تفسيري روايت يك داستان و يا يك ايده و يا موضوع ارتباط برقرار. 

نيز شامل پروژه هايي مانند سايت عنوان طراحي نمايشگاه به رسميت شناخته شده، آن را 
  هاي تاريخي و يا برنامه هاي تشخيص دهنده.
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 3.Placemaking  
Placemaking  آن شامل طراحي يك طول مي كشد يك رويكرد مفهومي است كه در

معموال كمتر در برقراري ارتباط اطالعات و بيشتر در مورد نام  تصوير متمايز براي سايت.
  احي داخلي يك سايت متمركز است، در ميان چيزهاي ديگر.تجاري، معماري و طر

  
  
  اهميت طراحي گرافيك محيط زيست 

پيمايش يك شهر جديد، در ترمينال فرودگاه درست است وارد و موفقيت  اگر شما تا كنون با
يا چيزي جديد در موزه آموخته ايد در حال حاضر اهميت طراحي زيست محيطي نشان داده 

در واقع، طراحي گرافيك محيطي خوب يك مثال خوب در ارتباط با ارزش و  شده است.
طراحي محيط زيست نقش كليدي اغلب ناديده گرفته اما  اهميت طراحي به طور كلي است.

  به ندرت مورد مناقشه در مردم است كه چگونه با تعامل و تجربه محيط ساخته شده است.
به عنوان زمينه طراحي گرافيك زيست محيطي رشد كرده است و بالغ، ارزش و تقاضا آن را  

عالمت هاي خوب طراحي شده است به عنوان يكي از عوامل  افزايش داده است نيز هست.
كساني كه در خارج از حوزه آمده  كليدي به رسميت شناخته شده به افزايش رفاه و ايمني.

محيط هاي پيچيده و باال بردن  demystifyingاند به درك نقش طراحي محيطي در 
كيفيت زيبايي شناختي خود را، به بازديد كننده اجازه مي دهد يك تجربه مثبت تر و لذت 

  بخش است.
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 و مستقيم ارتباط منظور به طبيعت دل در اثر ارائه نوعي نخست وهله در محيط پيرامون هنر
 جريان و تحوالت در ريشه كه است زيست محيط به بيشتر توجه و عام مخاطب با گسترده

 مكان برابر در آن ارائه ،محل هنر اين تمايز وجه منظر اين از.دارد معاصر دوران صنعتي هاي
  .است گالري و موزه همچون متعارف هايي
 مخاطبش كه نزديك انقدر گاه و دهد مي قرار عموم برابر در بالواسطه را خود محيطي هنر
  .كند وارد طبيعت به را انسان ديگر بار كه كند مي فراهم را فرصتي و گيرد مي خود در را

 موضوعات ،بازنمايي دارد عهده به هنرمند كه هايي نقش مهمترين از ،يكي شود مي گفته
 هاي بحران متوجه را بيشتر،جهان شايد كه اي گونه به است جديد ناآشناي اشكال در آشنا

  .كند محيطي زيست
 طبيعت در عناصر كاستن يا و افزودن و انديشي باز با طبيعت در حضور ضمن هنرمند نظر از

 اين اينرو از. نيستند مانا آثارالزاما اين كه پردازد، مي نو هيأتي در آنها بازنمايي به اطرافمان
 بواسطه مجازي هايمحيط و هانمايشگاه در و ثبت تصويربرداري و عكاسي بواسطه هنر

  شودمي ارائه متنوعي هايرسانه
 از پيش جوامع در آفريننده گسترده هاي فعاليت كه بودند معتقد معاصر محيطي هنرمندان

 زندگي هاي جنبه از بسياري ميان در تواند مي و است جايي به هنري الگوي صنعت،هنوز
 كند،گسترش مي ايفا جهان در هنر كه را نقشي راه اين كند،واز عمل مؤثر اي گونه به مدرن
 الزم زندگي و هنر يافته وسعت ديدگاه اين بيان و داشتن بر در براي فضاها تازه انواع.دهد
 جهان بر را ما تأثيرگذاري نحوه و جهان العاده فوق راز و سازمان تازه، طريقي به بتواند تا بود

) طبيعت( دهد،نه مي نشان را طبيعت به بازگشت كار اين چيز، هر از پيش.كند تجربه
 نسبت آگاهي و محيط از يافته گسترش ديدگاهي گذشته،بلكه قرن شده ال ايده و روستايي

 به هنرمندان اين.دارند ما حيات در زيستي اقتصادي،رواني،فرهنگي،و قواي كه نقشي به
 ساختارهاي و رويدادها به را عادي عناصر كه كنند مي عمل امروزين كيمياگراني عنوان

  .گرداند مي تازه را ما هاي روان كه كنند،ساختارهايي مي بدل جادويي
 درك براي كه شوند مي جايگزين تازه هاي تجربه با انديشه كهنه الگوهاي فضاها اين در

 نمادين زمين،معناي شناخت جانداران،تاريخ و گياهان با ما ارتباط و شهري انداز چشم جديد
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 هنرمندان.دهد مي قرار ما اختيار در فرصتي اجتماعي -اقتصادي ارتباطات وتغيير سرپناه
 با متقابل كنش و زيستن،تجربه:اند برگزيده را طبيعت در مستقيم هاي نقش ايفاي محيطي

 هنري آفرينش) روند( كل در افراد اين واقعي نتيجه،عالقه در.آن نمايش فقط نه آن،و
 مفهومي،بدن طبيعي،تصورات محيط با كار از آنها هدف.اش شده تمام محصول فقط است،نه
 گسترش بينش اين.است زيست و زندگي دروني درك شخصي، هاي تجربه و خود هاي
  .است شده بصري نمايش هنر،و سنتي توجه جايگزين يافته
 عالقه بلكه ، كار هاي روش يا خام موضوع،مواد اند،نه شريك آن در هنرمندان اين آنچه
 اثر بر.است خود كشف راه اين از و هنري آفرينش از تر گسترده ديدگاهي به تعهدشان و آنها

 كه است شده آفريده جسماني و شخصي،رواني عناصر،فضاهايي اين متقابل هاي كنش
  .فردند به منحصر آنها سازنده هنرمندان همانند

 بعدي 3 فضايي هنرمندان آن در كه است هنري فرمي آكسفورد ينامهلغت در محيطي هنر
 بصري، آورِهيجان و برانگيزاننده حسِ چندين با آن در تواندمي تماشاگر كه ميكنند خلق را

 بر بنا كه فضايي. شود مواجه درگيرانه شكلي به بويايي، حتي و لمسي، حركتي، شنيداري،
 عالوه نامهلغت اين شودمي ديده هم شهربازي هايبرنامه از هاييگونه در حتي تعريف اين
 دكورهاي و شويترز كورت آثار در را هنر اين ترِقديمي هاينمونه فوق كليِ تعريف بر

 به محيطي هنر اما. گيردميپي سورئاليست هنرمندان 30 دهه هاينمايشگاه پرجزئياتِ
 شكوفا 1960 دهه در و آغاز ميالدي 1950 دهه اواخر در رسمي شكل به جريان يك عنوان
 محيطي هنر اصطالحِ. يابدمي ارتباط هاهپنينگ با نزديك طور به كه زماني يعني شود،مي
 از چيزهايي و زمين هنر به اوقات گاهي و فترمي كار به رها و يله شكلي به دوره اين در
 و دربرگرفتن براي محيطي يكنندهخلق كهآن از بيش هنر اين. شدمي اطالق دست اين

 محيط در تصرف و دخل كه شودمي بنديدسته هنرهايي يگونه در باشد مخاطب جذب
  .اندداده قرار خويش هدف را طبيعي

 يرابطه ارتقاي و بهبود براي است روشي محيطي هنر كه گفت توانمي حالت ترينكلي در
  : كرد اشاره زير موارد به توانمي محيطي هنر هايمشخصه از. طبيعت با ما
   زودگذر و آني هايتغييرشكل و بودن گذرا ‐
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  .شده خلق اثر با محيط از بخشي بين هماهنگي نوعي  خاص مكاني براي كار تعريف ‐
  ... و آموزگاران ، پژوهشگران ، دانشمندان مثل ديگر هايحيطه فعاالن با همكاري ‐

  : كرد اشاره زير موارد به توانمي نيز محيطي هنر هايويژگي و اهداف درباره
  .كندمي رسانياطالع آنها درباره و كرده تفسير را آن فرايندهاي و طبيعت ، محيطي هنر ‐
 حوزه اين در شده خلق هنري آثار پس است، طبيعي نيروهاي و مواد محيطي، هنر دغدغه ‐
   .است...  و لرزهزمين صاعقه، باران، باد، مثل طبيعي نيروهاي از متاثر گاه
 نو راهكارهايي و داده قرار برابرمان در را طبيعت با ما رابطه از جديد ديدي محيطي، هنر ‐

   .گذاردمي اختيارمان در اطراف محيط با همزيستي براي
 براي. گيردمي قرار ديدهآسيب هايمحيط بازآفريني و احيا مسير در گاه محيطي، هنر ‐

 بازآفريني و احيا زيباشناختي، و هنري هايروش به را ديدهآسيب هايسيستم اكو نمونه،
  .كندمي
 را مختلفي هايواژه ديگرسخن، به يا شودمي ديده متنوعي تعاريف محيطي هنر حوزه در
 اين از برخي بررسي به حال. دارند اشاره هنر اين وجوه از وجهي به يك هر كه شناسيممي
  : پردازيممي اصطالحات يا هاواژه
  Environmental Art محيطي هنر

 اين ذكر قابل خصيصه تنها اين اما. است) شناختيبوم( اكولوژيكال هايدغدغه شامل اغلب
 از هاتوصيف تنوع اين. است داشته متغيري و متنوع تعاريف هنري گونه اين و نبوده هنر نوع

 كه امروز به تا) بود نظر مد هنرمند هنري هايايده بيشتر كه( واژه پيدايش روزهاي اولين
   .است داشته وجود است، زيست محيط حفظ اشدغدغه بيشترين
 در. گرددبرمي فضا و محيط تفاوت به بيشتر Ecological و Environmental لغوي تفاوت
 ارتباط و محيطيزيست هايچرخه و هااكوسيستم به مشخصا ، اكولوژيكال واژه لغوي تعريف
 واژه لغوي تعريف در ولي شودمي توجه محيط در زنده هايارگانيسم متقابل

Environmental ، ،واژه، اين پس. داريم نظر مد را خارجي فضاي و شرايط نوع هر بيشتر 
 چون مواردي حتي.  گيرددربرمي را هااكوسيستم تا فضا از ايدامنه و بوده ترعمومي
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 واژه لواي در تا دارند را آن قابليت هاريزارگانيسم حيات و كاغذ بازيافت انرژي، هايسياست

 Environmental، شوند بنديطبقه.   
   Eco Art شناختي بوم هنر
 كه دارد اشاره جنبشي به هنر از شاخه اين. است آرت اكولوژيكال خالصه واقع در واژه اين
 به و ديگران با هنرمند همكاري متضمن معموال و بوده حساس محيطيزيست مسايل به

 ترينمتداول از يكي طبيعت، و محيط احياي يا بازيافت رويكرد. است مشاركتي ديگر بيان
 به خود يست،زمحيط داريدوست شاخه، اين در نيز. آيدمي حساببه شاخه اين رويكردهاي

 و داشته قرار اول مرتبه در كاركرد ، شاخه اين در. كندمي ايفا مهمي نقش متد، و روش مثابه
 را خاص فرمي از استفاده كه است نظر مورد كاركرد اين ديگرسخن،به. دارد برتري فرم بر

   .كندمي ناپذيراجتناب
  Restoration Art ترميمي هنر
 و ديده،آسيب طبيعت ترميم و بازيابي كه شودمي اطالق هنر از ايشاخه به ترميمي، هنر يا

 عمل راستا اين در و داده قرار خود همت وجه را آلوده حتي يا خوردهصدمه هاياكوسيستم
  .دانندمي اكوآرت از شكلي معموال را شاخه اين البته. كندمي

Ecovention Art 

 به و آمده بوجود ابداع+  محيطزيست يعني  Envention و Ecology واژه دو تركيب از
  .مشاركتي كمتر و است هنرمندمحور بيشتر كه دارد اشاره محيطيزيست هنر از گرايشي

 خالقانه راهكاري مشخص، بومزيست يك فيزيكي شكل تغيير هدف با هنري، يشاخه اين
 كارهايي از بسياري و است نو ايواژه واژه، اين كه داشت توجه بايد البته. گيردمي درپيش را
 تعريف، اين با و امروز ناميديم،مي لندآرت قبيل از ديگر عناوين با روزي كه را

Ecovention art خوانيممي.   
 موج گسترش با و امروز و است) نمايشگاه در مثال( اثر ارايه متضمن بيشتر هنري شاخه اين

  است. شده واقع اقبال مورد بيشتر گري،ارايه به موسوم
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  محيطيحيطه گرافيك 

بندي بر مبناي  كنند. يك نوع تقسيم بندي مي گرافيك را بر اساس عوامل گوناگوني تقسيم
گرافيكي كه محتواي سياسي، «را شامل ميشود: محتواي طرح است كه محتواهاي گوناگون 

اهداف گرافيك سياسي و تجاري در يك راستا قرار ميگيرد با اين ». اجتماعي و فرهنگي دارد
 .تفاوت كه نوع محتوا و آنچه به مخاطب عرضه ميشود، متفاوت است

ع رساني آن به نف ها از آن جهت مشابه يكديگر است كه اطالع اهداف اين نوع گرافيك
رساني به شيوهاي است كه نهايتاً منافع  صاحبان قدرت و ثروت است، در كل اطالع

صاحبان قدرت و ثروت را تأمين خواهد كرد. گرافيك سياسي را ميتوان گرافيك ايدئولوژيكي 
رسد. گرافيك تجاري را بايد شاخهاي از  ناميد كه در آن ايدئولوژي مورد نظر به فروش مي

 آن فروش و عرضه كاال است. تجاري يا سياسي بودن ويژگي گرافيك دانست كه هدف
هايي است كه زمينه فعاليت طراحان را مشخص ميكند. گرافيك فرهنگي نوعي از گرافيك 

رساني در گرافيك هنري و فرهنگي  رساني خواهد بود. اطالع است كه هدف آن تنها اطالع
كه ايجاد ميشود در خدمت  به قصد آگاهي است اما در گرافيك سياسي و تجاري آگاهي

 .منافع صاحبان قدرت و ثروت است و به نوعي اغوا و فريب مخاطب را در پي دارد

هاي ديگر  تقسيم ديگر بر مبناي وسايل ارتباطي است كه كار گرافيكي را منتشر و در مكان
تكثير ميكنند. نبايد فراموش كرد كه گرافيك امري است كه بايد تكثير شود و فعاليت 

رمند، گرافيك بر مبناي تكثير است. اين تقسيم بر مبناي سيستم چاپ و تكثير است كه هن
هاي چاپ و نشر موجب شدند  بعد از قرن پانزدهم و ظهور صنعت چاپ پديدار شد. سيستم

هايي با پهناي وسيع منتشر شوند و با تحوالتي چشمگير نوع خاصي  كه مطبوعات و كتاب
در آن زمان گرافيك بسترهاي تازهاي يافته بود و در چارچوب  از گرافيك را به كار گيرند.
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كرد كه امروزه از آنها با عنوان گرافيك مطبوعاتي و گرافيك انتشاراتي ياد  آن فعاليت مي
 .ميكنند

هاي تصويري ميتوان ديد و اهميت گرافيك به مراتب  امروزه كاربرد گرافيك را در رسانه
بينيد گرافيك است.  ه بيان شود كه هر آنچه شما ميافزايش يافته است. بايد اين نكت

هاي جديد جايگزين  پيدايش وسايل ارتباطي جديدتر نظير تلويزيون سبب شد كه رسانه
 .هاي قبلي شوند رسانه

بخشي از طراحان گرافيك در زمره طراحان تلويزيوني قرار ميگيرند كه ابزار كار آنها متفاوت 
 بب تحول در شيوه پخش و تكثير است. پيامها از طريق رسانهاست. تفاوت در نوع ابزار به س

هاي مكتوب نظير  هاي مكتوب منتشر ميشوند. رسانه هاي الكترونيكي و نه فقط رسانه
هاي الكترونيكي نظير  مطبوعات و كتابها گرافيك خاص خود را دارند اما در مورد رسانه

زارها ماهيتاً در بكارگيري هنر گرافيك تلويزيون بحثي كامالً متفاوت مطرح است. اين نوع اب
با يكديگر متفاوتند. براي مثال گرافيك تلويزيوني با نور كار ميكند؛ اما در مطبوعات با وجود 

گوينده خبر «انتشار وسيع نميتوان با نور كار كرد. در يك برنامه خبري مطالبي نظير اينكه: 
را » ميزان نور چگونه تنظيم شود؟ چه كسي است؟ فضاي پشت گوينده و دكور چگونه باشد؟

بايد مدنظر قرار داد. رعايت اين اصول سبب ميشود برنامه از لحاظ زيبايي در نظر مخاطب 
 .جذاب باشد

توان نتيجه گرفت كه شيوه كار و محتوا به فراخور نوع رسانه تغيير كرده است. طراحان  مي
عاليت و اثر هنري آنها فرهنگ بصري گرافيك اين نكته را در نظر ميگيرند كه تا چه ميزان ف

كند. فعاليت هنري آنها ميتواند فرهنگ بصري مخاطبان را تقويت و تضعيف  را تقويت مي
كند. تنها مسئله براي طراحان رضايت صاحبان قدرت و ثروت نيست و در كنار آن بايد به 
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نگ بصري افراد تأثير تأثير كار خود توجه كنند؛ بيان بصري آنها تا چه اندازه در اعتالي فره
 .گذاشته است

ويژگي ديگري كه براي هنر مدرن قائليم اين است كه هنرهاي موزهاي رنگ باخته است. 
امروزه آثار گرافيك در بخشهاي مختلف صنعت، تجارت و سينما، افراد بسياري را تحت تأثير 

اين بيانگر  قرار ميدهد. در بخش گرافيك تلويزيوني زيباترين بازيگران حضور دارند و
شود كه  ها سبب مي هاي الكترونيكي نوين است. بصري شدن رسانه جذابيت بصري رسانه

 .زيباترين عناصر، دكورها، اشيا را به كارگيريم تا مخاطب را تحت تأثير قرار دهيم

پيدايش گرافيك محيطي به قرن بيستم باز ميگردد. در گذشته طراحي بر روي اجسام با دو 
د ولي امروزه طراحي از دو بعد طول و عرض، روي بعد سوم يعني جسم قرار بعد انجام ميش

ها چگونه باشد؟  ميگيرد. گرافيك محيطي به اين نكات توجه ميكند كه طراحي ساختمان
چرا كه اين ساختمان و نما در معرض ديد افراد قرار ميگيرد و نظر افراد خودآگاه يا ناخودآگاه 

. در واقع طراحي محيط عمومي و آنچه در بستر جغرافيايي به سمت اين بناها جلب ميشود
ها و غيره است. فضاهاي مورد نظر ميتواند باز  خاص نظير طراحي ميدانها، كنارههاي خيابان

 .يا بسته باشد

گذارد. اگر  كاربرد اين نوع گرافيك در آن است كه محيط زندگي بر رفتارهاي ما تأثير مي
ي بصري مناسب باشد و ارتباط عناصر حاضر در محيط در ارتباط با نماي خيابانها از نظر زيباي

 .تر زندگي ميكنند تر و آسوده يكديگر رعايت شود، افراد خيلي راحت

اگر از لحاظ زيبايي بصري ناهنجاري باشد، ارتباط صحيح بين عناصر در محيط بر قرار 
ر شرايط نابهنجار رفتار افراد را نباشد، طبيعتاً افراد در اين نابهنجاريها رشد ميكنند و رشد د

هاي شهر ما زيبا باشد و حقوق شهروندي رعايت شود  دهد. اگر خيابان تحت تأثير قرار مي
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بر رفتار و الگوي عمل ما مؤثر خواهد بود و از فشارهاي رواني ناشي از محيط نابهنجار 
 .كاسته خواهد شد

خاطر است؛ نوعي آرامش براي افرادي هدف زيباسازي، انتقال پيام در راستاي ايجاد امنيت 
كه در معرض محيط قرار ميگيرند. از سوي ديگر بايد دانست كه هر طرح گرافيكي بر افراد 

هارموني زيبا ساير  جامعه تأثير ميگذارد و اگر هارموني جامعه به شكلي زيبا رعايت شود اين
 .دهد بخشها را تحت تأثير قرار مي

اي براي تبليغات محيطي ياد كرد. تبليغات  عنوان مقدمه توان از گرافيك محيطي به مي
تري از گرافيك محيطي را در برميگيرد. در گرافيك محيطي مهم  گسترده محيطي حوزه

انديشه اي  ديده شدن است اما در تبليغات محيطي نه تنها ديده شدن هدف است بلكه انتقال
خاطب از اهميت بااليي برخوردار كه در پيام تبليغاتي نهفته است و درك پيام از سوي م

 .است

شود و بسترها و ابزارهاي  تبليغاتي است كه در محيط عمومي عرضه مي تبليغات محيطي
تبليغاتي خاص خود را دارد. تبليغاتي كه در بنرها، بيلبوردها، بدنه اتوبوسها و... ديده ميشود. 

توجه به مكان مورد نظر مورد اين ابزارها و بسترها هر يك كاركرد خاص خود را دارد و با 
 .گيرد استفاده قرار مي

تبليغ مؤثر آن است كه بر روي ذهن شما و نه چشم شما "گوييم:  در تعريف تبليغات مي
گر فيلمي را ا . مثال"اي باشد كه پيام انتقالي در ذهن شما حك شود گونه تأثير بگذارد و به

يدن تبليغ، نوع فيلم را تشخيص داد. با عنوان تبليغات محيطي تبليغ ميشود بتوان با د
فيلم  -2اين فيلم از چه محتوا و مفهومي برخوردار است؟  -1مخاطب به اين درك برسد كه 

نوع فيلم تراژدي، كمدي يا  -3در رده چه نوع فيلم هايي و با چه محتوايي قرار ميگيرد؟ 
 حماسي است؟
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ايد گرافيك و طرح به خوبي طراحي تبليغات محيطي سه مرحله را شامل ميشود. نخست ب
است. گرافيك بايد به گونه » خوب ديده شدن«ديده شود. آنچه در اين مرحله اهميت دارد 

اي طراحي شود كه ديده شود. براي اين كار ترفندهاي گرافيكي بايد در آن به كار رود كه 
ته در اثر به خوبي شما آن را ببينيد. مرحله بعد انتقال پيام است. مرحله سوم، بايد انديشه نهف

درك شود. چنانچه گفتم؛ تبليغات محيطي به هدف و انديشه بازميگردد و اينكه انديشه 
 .نهفته در اثر، بر مغز و ذهن شما تأثير بگذارد

واژه تبليغات مربوط به بازارياباني است كه با ارتباطات و سرمايه خود با رويكرد تجاري و 
ا به عنوان امري رايج در جامعه انجام ميدهند. البته هايي را خصوص اقتصادي چنين فعاليت

پروپاگاندا نوع ديگري از تبليغات است كه در اختيار منافع قدرت و دولتمردان است و در 
 .پروپاگاندا و تبليغات تجاري نهايتاً دولتها و كمپانيهاي تبليغاتي تصميم گيرنده هستند

يي شناسانه دارد و به هيچ وجه در آن جنبه نبايد فراموش كرد كه گرافيك محيطي جنبه زيبا
تبليغاتي مدنظر نيست. در تبليغات سعي بر آن است كه در ابتدا كااليي را به مخاطب نشان 
دهيم و نهايتاً آن را به فروش برسانيم. اين فروش ميتواند سياسي، تجاري، اجتماعي و 

كاراكترهايي كه مخاطب با آن فرهنگي باشد. براي تأثيرگذاري بايد در طراحي تبليغاتي از 
احساس نزديكي ميكند استفاده شود. اين كاراكترها اگر برخاسته از جامعه، فرهنگ و تمدن 
مخاطبان باشد بسيار بهتر عمل ميكند. به همين دليل در تبليغات محيطي سعي ميشود به 

 .كاراكترهاي بومي آن منطقه توجه شود

منابع و مديريت اين تبليغات را بر عهده ميگيرند و از يك سو صاحبان سرمايه، قدرت تأمين 
هاي افراد تأثير بگذارد. اين  از سوي ديگر كاركرد تبليغات اين است كه بر ساليق وانديشه

تبليغات ميتواند انديشهاي را تخريب كند يا آن را ارتقاء بخشد. عدم سازماندهي مناسب 
 .جاد و به رشد نابهنجاري ها منجر شودهاي بصري بسياري را در جامعه اي ميتواند آلودگي
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   يمحيط گرافيك در خالقيت
 لذا. است برخوردار ايالعادهفوق بسيار اهميت از انسان زندگي براي سالم محيطي امروزه

 شرايط كه كنند، طراحي ايگونه به را آن متخصصين و مسئوالن طراحان، كه است ضروري
  .باشد برخوردار الزم زيبايي و منطق نظم، از همواره آن در زيستن و زندگي

 و دهندهآموزش گرافيكي عناصر ديگر و هانشانه عالئم، از مملو جهان شهرهاي اكنونهم
 درآوردن اجرا به براي مجريان و مديران دهندهياري و نظم ايجاد عامل كه است رساناطالع
 زمينه در جهان مهم شهرهاي. شودمي محسوب اقتصادي توسعه ابزار و مقررات و قوانين
 و هاروش يافتن حال در پيوسته و هستند رقابت در يكديگر با گردشگري و تجارت
 حال عين در. هستند كنندگانبازديد توجه جلب و راهنمايي براي ترگويا و ترجذاب هاينشانه
 گرافيك مشابه، داليل به كه شوندمي ساخته دنيا در بسياري مراكز و هاساختمان ساله همه

 عالئم خدماتي، تصويري هاينشانه. كنندمي ارائه را تريخالقانه و ترجديد محيطي
 و خصوصي اماكن براي نوشتاري و تصويري هدايت هايسيستم رانندگي، و راهنمايي
 ارائه در را انكارناپذيري و مهم بسيار نقش ديگر مورد هاده و تجارتي هايآگهي عمومي،
. كنندمي ايفا رسانياطالع و شهري نقل و حمل و تردد امر در تسهيل راهنمايي، خدمات،
 كاراندردست عوامل ديگر و شهرسازان معماران، كنار در توانندمي محيطي گرافيك طراحان
 محيطي، گرافيكي عناصر صحيح ساماندهي در شهري هايمحيط ساز و ساخت و طراحي
  .نمايند فعاليت
 و كاربرد در مناسب كيفيت از برخورداري بر عالوه محيطي، گرافيك عناصر است شايسته

 و طراحي ايگونه به روانشناختي، و شناختيزيبايي هايجنبه از گيريبهره با خدمات، ارائه
 هايمحيط در انسان، استقامت و تحمل و نشاط آسايش، آرامش، موجب كه شوند خلق

  .باشند امروز ماشيني زندگي و صنعتي
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 ها،ارزش هنجارها، شناخت و جامعه فرهنگ با محيطيĤشنايي گرافيك كاربردي هايحوزه
 طراح وقتي. دارد محيطي گرافيك طراحي در را اهميت بيشترين آن، قوانين و رسوم و آداب

 بياني با تواند،مي آساني به باشد داشته عميقي آشنايي جامعه مردم روحيات و فرهنگ با
 است علمي محيطي، گرافيك. كند برقرار مخاطب با را عميقي و ساده ارتباط آشنا، و روشن

 روشي به گوناگون تصاوير و هانقش ها،رنگ ها،فرم انواع از استفاده چگونگي آن در كه
 و رسانياطالع روابط، شدن ترساده و بهتر جهت در شده، ريزيبرنامه و اصولي ماهرانه،
 قرار بررسي مورد و شده مطرح عمومي، محيط هايزيبايي ساختن همچنين و يابيجهت
  : است گسترده بسيار محيطي گرافيك عملي دامنة اساس، اين بر. گيردمي
...  و هابيمارستان و هافرودگاه مانند عمومي هايمكان به كه نقوشي و نمادها عالئم، -

   .دارد اختصاص
   رانندگي و راهنمايي عالئم -
 تابلوهاي هواپيماها، پرواز و قطارها خروج و ورود ساعت مورد در اطالعات تابلوهاي-

  غيره و شدنسوار و پياده محل مسافر، مسير راهنمايي
 روي هاينوشته و هاساختمان نماد ها،فروشگاه سردر هاينوشته و گرافيكي هايطرح -

   كاال حمل وسايل ساير و هاكاميون
  .هستند همراه خاصي هاينشانه با گاهي كه اندشده تشكيل هايينوشته از عمدتاً عالئم اين
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  جشنواره ها مناسبت ها و
در بسياري از موارد كاربرد مشهود گرافيك محيطي را مي توان بوضوح مشاهده نمود. يكي 
از موارد استفاده در جشنواره ها و مناسبت ها مي باشد كه كاربردهاي متنوعي اعم از 

  تبليغاتي ، فرهنگي ، آموزشي و مذهبي دارد.
متنوع در بخش هاي مختلف ، استندهاي از موارد مذكور مي توان به ابزاري شبيه بنر هاي 

ايستاده ، فيلم هاي تبليغاتي و مذهبي ، اشكال روي ديوار ، نمودهاي مذهبي و ... بسياري 
تنوع و رنگ بندي آن كه هر كدام متعالي از معني خاصي ، ديگر را نام برد كه در اين موارد 

  قابل تامل مي باشد. و مي گردد
  

  شهري محيطي  گرافيك
گرافيك محيطي شهري  گستردگي بسيار زيادي دارد اما قابل تقسيم بندي به ابزاري 
مشخص مي باشد. بحث مهم در زمينه نوع آن كه تبليغاتي ، علمي و آموزشي نيست و 
بيشتر حول محور موارد استفاده از آن مي باشد كه شامل انواع ميدان ها ، مجسمه ها، آب 

تلويزيون  اشكال خاص و سر درب ها، ، ديوار نويسي ها،ابلوها  تنماد ها و مكان ها ،نما ها، 
  هاي شهري  مي باشد.

از جمله تبليغات شهري به تابلوهاي سر در مغازه ها كه بسيار متنوع و از انواع مختلفي از 
كه مفصال در فصل پنجم در مورد انواع ابزار مورد  ابزار استفاده گرديده مي توان نام برد

   حبت مي پردازيم.استفاده به ص
موارد ديگر تبليغات شهري مي توان به بيلبوردها ، تلويزيون هاي شهري ، بالن هاي 
تبليغاتي ، ديوار نويسي و ... را نام برد كه در مجموع قسمت اعظم آن را تابلو در سطح يك 

ره در ادامه به تعدادي از آن اشا شهر كه با اهداف مختلفي نصب گرديده مي توان نام برد.
  مي كنيم.
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  تابلوهاي سر در مغازه و فروشگاه ها

امروزه حضور و نقش موثر گرافيك در 
 .زندگي روزمره را نمي توان ناديده گرفت

گرافيك به نياز ما براي برقراري ارتباط با 
مخاطب پاسخ مي دهد و اين امر از طريق 

 . يشودم انجام…ردها و وعالئم، تابلوها، بيلب

تابلوهاي عمومي كه ما هر روز با آن در ارتباطيم و اطراف ما زياد به چشم مي يكي از  
كه امروزه تبديل به نوعي آلودگي بصري براي  (sign) خورد، تابلوي سر در مغازه هاست

شهر ما شده است. اين تابلوها كه در رديف هاي نامساوي و به رنگ ها و اندازه هاي 
مختلف قرار گرفته اند، فقط باعث شلوغي شهر شده اند و از ارزش هنري و بصري قابل 

 دفاعي برخوردار نيستند. 
جود سي دي هايي كه پر از تصاوير گوناگون است، نياز به عكاسي براي تبليغ يا معرفي، با و

امروزه كاهش يافته است. استفاده تكراري از عكسي كه ممكن است روي صدها تابلوي 
ديگر با همين كاربري بكار رفته باشد، استفاده از تصاويري كه با فرهنگ و نوع بافت شهري 

محصول موجود در آن مغازه مي ما بسيار بيگانه مي باشد، همچنين مغاير با فعاليت يا نوع 
باشد، از ديگر پيامدهاي ناديده گرفتن عكاسي و بوجود آمدن نوعي يكريختي در تابلوها شده 
است. مثال بارز اين امر تابلوي مغازه هاي معامالت ملكي و اغذيه فروشي هاست. استفاده از 

اقالم موجود در  تصوير خانه هاي وياليي مجلل با نوع معماري خاص كه با فرهنگ و نوع
آن مغازه مغايرت دارد، همچنين در تابلوي اغذيه فروشي ها كه هيچ كدام تصويري از اغذيه 
ارائه دهنده خود را در تابلو استفاده نمي كنند، بلكه صرفا يك تصوير اشتهاآور و زيبا را به 

 .كار مي برندكه شايد روي تابلوي همه اغذيه فروشي هاي مشابه آن يك شكل باشد
همچنين وجود نرم افزارهايي مثل فتوشاپ كه براي ويرايش تصاوير ساده و قابل استفاده 
براي همه است، هر فردي را در مقام طراح توانا مي سازد. افرادي كه كه با دانش اندك خود 
به زيبايي چهره شهر ما آسيب رسانده اند و با استفاده نادرست از عناصر طراحي بر شلوغي و 

ري افزوده اند. البته به راحتي مي توان بين چيدن تصاوير كنار هم توسط آشفتگي بص
 .اينگونه افراد و يك طراح حرفه اي تفاوت قائل شد
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به طور كلي اين تصاوير تنها جنبه پر كردن فضاي خالي را داشته و شايد به نوعي تبديل به 
با نام و عنوان شغلي  پس زمينه براي تابلوها شده اند. نكته ديگر بي ارتباط بودن عكس

است. مثل استفاده از تصوير شخصيت هاي فيلم ارباب حلقه ها براي مغازه فروش موبايل يا 
تصاوير ميكي موس براي قنادي! حتي گاهي برخورد مستقيم و سطحي نيز به چشم مي 
خورد كه ترجمه تصويري هر كلمه است. مثال فروشگاههاي ورزشي كه ليستي از كاالهاي 

 .خود را بر روي تابلو به نمايش مي گذارندموجود 
استفاده از فونت هاي فانتزي و بعضا ناخوانا در اندازه هاي بزرگ كه نه فقط از فاصله كم 
آزاردهنده است، بلكه زيبايي كار را نيز خدشه دار مي كند. همچنين رنگي كردن فونت ها 

 .دي حكايت داردكه هيچ تفكري در پشت خود ندارد، فقط از وجود طراحان مبت
دسته بندي نكردن اطالعات و نداشتن اولويت از نظر اينكه چه نوع اطالعاتي نسبت به 
ديگري براي بيننده در اولويت قرار دارد، باعث مي شود تابلو تبديل به يك بروشور شود و 
بيننده را با حجم بااليي از اطالعات غيرضروري مواجه كند كه هيچ هدفي را دنبال نمي 

. فقط نوعي داستان سرايي است كه با استفاده از تصاوير مختلف، توانايي ها و برتري كند
هاي خود را نشان دهند. البته اين شلوغي در كنار تابلوهاي شلوغ ديگر و آشفتگي هاي شهر 

 .ما باعث مي شود كه نه فقط ديده نشوند، بلكه شهروندان را هم سر در گم مي كنند
ارف و غيراستاندارد تابلوها كه گاهي به دوبرابر ارتفاع مغازه ها نيز مي و در آخر اندازه نامتع

رسد، از ديگر باورهاي اشتباهي است كه هر چه بزرگتر باشد بهتر ديده مي شود و بيشتر 
 .جلب توجه مي كند

براي شهري مثل تهران كه از جمعيت و ترافيك اشباع شده است، شايد اندكي آرامش و 
بسيار موثرتر و چشم نوازتر باشد، همچنانكه استفاده از رنگ هاي شاد سكون براي مخاطب 

 .در شهرهاي سوييس و امثال آن، بتواند اندكي از سردي و بي روح بودن فضا بكاهد
همانطور كه گفته شد، دسته بندي اطالعات، همچنين استفاده از فونت مناسب و هماهنگ 

حي حروف و رنگ مناسب از عوامل مهم وموثر با موضوع و زمينه كاري، استفاده بجا از طرا
 .در زيبايي تابلو به شمار مي رود

آنچه در اين نقد مورد بحث قرار گرفت، بررسي تابلوهايي بود كه هر روز بي اعتنا از كنار آنها 
مي گذريم و به تاثيري كه مي تواند بر آرامش شهروندان در ميان اين همه شلوغي و 

 . يما وجههمهمه داشته باشد، بي ت
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تفكر غلط و اشتباهي كه در پس اين تابلوها قرار دارد، عدم زيبايي چهره شهر به دليل 
شكل، اندازه و رنگ هاي مختلف تابلوها و نگاه طراح به اين مساله از مواردي است كه بايد 

را  مورد تامل قرار گيرد. اگر دقيق تر و موشكافانه تر به اين تابلوها نگاه كنيم، كمتر موردي
 .مي يابيم كه با اصول مباني و زيبايي شناسي منطبق باشد

  

  فرودگاهها 

تبليغات در فرودگاه ها 
بدليل اينكه اغلب موارد 
بين المللي و بين 
فرهنگهاي مختلف مي 
باشد و باعث جهاني 
شدن يك هدف مي 
گردد از موارد ويژه مي 
باشد . در فرودگاهها بنر 

و فلكسي  استندها ،ها 
، بوفه ها و باكس هاي تبليغاتي ، حتي گاهي استيكر بر روي  indoor، تلويزيون هاي  ها

بدنه ماشين آالت حمل و نقل  و هواپيماي درون فرودگاه سطح وسيعي براي گرافيك 
  محيطي ايجاد مي كند و مكان بسيار مناسبي براي نمايش تنوع گرافيكي  مي باشد.

  ايستگاهها
به ايستگاههاي اتوبوس و مترو اشاره كرد . كه در سالهاي اخير از موارد ديگر مي توان 

پيشرفت بسيار زيادي كرد و يكي ديگر از  موارد ويژه در زمينه گرافيك محيطي مي باشد 
  كه تمركز بسياري از شركتهاي تبليغاتي را در طراحي متنوع آن جلب نموده است.
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 حمل و نقل تبليغات روي وسايل 
بر روي اتوبوس يكي از موثرترين و جذابترين نوع تبليغات است، اين نوع تبليغات و آگهي 

ناميد در اين شيوه به دليل اينكه اتوبوس  نوعي بيلبوردهاي متحركتبليغات را ميتوان به 
مدام در سطح شهر در حال تردد است ، محدوده وسيعي از شهر و ميليونها بيننده را تحت 

وسيعي از مخاطبين از شمال شهر تا جنوب شهر و از  پوشش تبليغات قرار ميدهد و طيف
شرق تا غرب را دربر ميگيرد، اين نوع تبليغات به دليل هزينه پايين نسبت به ساير تبليغات 

از  ارتفاعات ازلحاظ مخاطب به تبليغات زياد نزديكي دليل به باال،همچنين تاثيرگذاري و
  جمله محبوبترينها در ميان صاحبان برند و محصوالت قرار داده است. 

 
در سالهاي گذشته آگهي تبليغاتي روي اتوبوس مستقيماً زير نظر شركت واحد اتوبوسراني 
قرار داشت و مشتريان براي عقد قرارداد ميبايستي مستقيماً با اتوبوسراني وارد مذاكره 

) اين امر به شركتهاي خصوصي واگذار گرديده ، روال كار 1390ميشدند ، اما اخيراً ( از سال 
صورت است كه صاحبان كاالهايي كه نياز به تبليغات دارند بعد از اينكه مسير و نيز به اين 

نوع اتوبوسها رامشخص نمودند ، اقدام به طراحي كار خود ميكنند كه قرار است روي بدنه 
اتوبوس چسبانده شود و بعد از گرفتن مجوزهاي الزم از سازمان زيبا سازي اقدام به عقد 

اي مجري تبليغات اتوبوس مينمايند و سپس يك نمونه از كارشان قرارداد با يكي از شركته
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را چاپ و روي بدنه اتوبوس اجرا مينمايند ، در صورتي كه طرح اجرا شده از نظر مشتري 
مورد تاييد بود مابقي كارها به همان صورت چاپ و اجرا ميگردد . توضيح اينكه در اكثر 

كار اخذ مجوزهاي الزم را از سازمان  موارد شركتهاي خصوصي اجاره دهنده اتوبوسها
زيباسازي انجام ميدهند . چنانچه نياز به توضيحات بيشتر در اين ضمينه داريد ميتوانيد با ما 
تماس بگيريد و مشورتهاي الزم را از ما بگيريد ، اين شركت مفتخر است كه بيش از هفتاد 

ه طوالني كه در زمينه چاپ و درصد چاپهاي اتوبوس شهر تهران را انجام ميدهد و با سابق
تبليغات اتوبوس دارد آمادگي خود را جهت مشاوره رايگان به شما عزيزان در جهت انتخاب 
نوع اتوبوس ، مسيرهاي رفت و آمد اتوبوسها ، انتخاب شركتهاي خصوصي ارائه دهنده 

   .دارد مي اعالم موارد ساير خدمات تبليغات و
 

استيكر بر روي اتوبوس نيز توسط گروههاي خاص انجام اجراي تبليغات يا همان چسباندن 
ميشود كه مهارت خاصي در اين زمينه دارند چرا كه چسباندن استيكر روي بدنه اتوبوس با 
وجود برآمدگي ها و فرورفتگي هاي روي بدنه اتوبوس ، همچنين وجود زه ها و شبكه هاي 

  .است اي نمودهدور اتوبوس اين كار را تبديل به يك كار كامالً حرفه 
  
 

 



 59  موارد استفاده |چهارم فصل  

 

 و سالن هاي همايش استاديوم ها

را در برگرفته مي توان فعاليت  عموال جايگاه بسيار زياد افراددر استاديوم ها ي ورزشي كه م
  از گرافيك محيطي را بستر سازي نمود .  فراواني

زمين و  ر تلويزيون هاي ديجيتال اطرافاز اطراف زمين چمن كه بنرها و در سالهاي اخي
حتي در خود زمين تا نيمكت هاي تماشاگران و حتي نمايشگرهاي غول پيكر استاديوم را 

  مي توان نام برد.

محل بسيار مناسبي جهت تبليغات محيطي استاديوم هاي ورزشي و خصوصا استاديوم هاي 
ر زمين فوتبال مي باشد كه بدليل طرفداران بسيار زياد رد سرتاسر جهان خالقيت هاي بسيا

گرافيكي را مي توان از طراحي هاي دو بعدي و حتس سه بعدي در چمن ورزشگاه مشاهد 
نمود كه نهايت پر بازديد بودن و  ويژه بودن آن در زمان برگزاري المپيك و جام جهاني و ... 

  مي باشد و در مجموع حوزه مناسبي جهت گرافيك محيطي مي باشد .
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  هاپيكتوگرام عالئم و 

  

ايزوتايپ معروفند. در واقع يك ايزوتايپ نام نوعي “يا ” پيكتوگرام“عالئم تصويري اغلب به 
از استراليا طراحي ”اوتو ذويالت”خاص از عالئم تصويري (پيكتوگرام) است كه از سوي آقاي

ئم به لحاظ آنكه پيامهايي همچون صدا، شخصيت (كاراكتر)، حركت و شده است. اين عال
  رنگ را نيز در بر مي گيرند داراي معاني چندگانه هستند.

عالئم تصويري، زبان تصويري عالئم و نشان هاي اختصاصي را با تصاوير در هم آميخته و 
تركيب مي گردانند تا با بيننده خود ارتباط برقرار سازند. تصاوير مي توانند در برگيرنده 
حروف، رنگها، عالئم و اجزاء به طرز جلوه يافته تري باشند تا در رسانيدن نظرات و ايده ها 

كاراتر واقع شوند. از بعضي لحاظ، عالئم تصويري از نظر شكل و فرم به عالئم و  مؤثرتر و
نشانهاي اختصاصي، نمادها و اشكال ساده شباهت دارند. كاربرد معدودتر عالئم تصويري 
نسبت به نمادها و نشانهاي تجارتي بيشتر به اين لحاظ است كه عالئم تصويري بطور 

فته اند. توضيح معقول تر و قابل قبول تر براي اين امر اين معدودتري مورد استفاده قرار گر
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در جهان طراحي آنطور كه بايد جاي و مكان خود را نيافته ” عالمت تصويري“است كه واژه 
  است.

بطور گسترده اي در ژاپن  1964عالئم تصويري در خالل بازيهاي المپيك توكيو در سال 
مي رسيد اين عالئم در بيرون از ژاپن شناخته شده مورد استفاده قرار گرفت. هرچند به نظر ن

باشند، گرچه بسياري عالئم راهنمايي و رانندگي در اروپا با عالئم تصويري طراحي گرديده 
اند. در واقع، استفاده از عالئم تصويري مربوط با عالئم راهنمايي و رانندگي، ابتدا در اروپا 

پايي دنباله روي نموده. اگر چه اكثر عالئم آغاز شدند و ژاپن به سرعت از نمونه اي ارو
راهنمايي و رانندگي در آمريكا هنوز به صورت حروف مي باشند اما عالئم تصويري به گونه 
گسترده تري درحال استفاده مي باشند. بطور فزاينده اي آشكار گرديده كه عالئم تصويري، 

جهان در حال تحول و تكامل بعنوان جنبه مهمي از ارتباطات و طراحي تصويري در سراسر 
  هستند.

به عبارت ديگر نشانه تصويري، نقش يا عالمتي است كه بدون استفاده از كلمات مي تواند 
ما را به چيزي متوجه ساخته، هشدار و يا جهت دهد. در عمل ثابت شده كه اين نشانه ها 

تا اطالعات را  ارزش زيادي براي عموم مردم دارند، نخست آنكه به افراد امكان مي دهند
خيلي سريع دريافت كنند و دوم آنكه، اين نشانه ها مشكل تفاوت بين زبانهاي مختلف را 
براي مسافريني كه در كشورهاي خارجي سفر مي كنند، مرتفع مي سازد. از نشانه هاي 
تصويري استفاده هاي مختلفي مي شود، از جمله در تبليغات، آگهي، دستورالعمل، عالئم 

  …ده، اعالن خطر و هشدار دهن

ممكن است اين شكلها داراي فرمهاي خاصي باشند و ما بايد مرحله به مرحله خطوط شكلها 
را ساده بكنيم تا در نهايت شكل به يك شكل كامالً ساده با مفهوم اوليه در بيايد. اما يادآور 

ام ما بيشتر به شوم كه فرم شكل ما هرگز نبايد تغيير غير استانداردي داشته باشد در پيكتوگر
كل موضوع توجه مي كنيم و جزئيات را تا حد امكان حذف مي كنيم. تغييراتي كه ما روي 
شكل انجام مي دهيم اصوالً با اشكال هندسي مي باشد. بيشتر سازندگان يك طرح كاالي 
مورد نظر را كه براي تبليغ مي خواهند تبليغ آن را با پيكتوگرام انجام مي دهند كه از يك 

ر كار جلوه خاصي داشته باشد با مفهوم اوليه؛ از يك نظر براي اينكه رقبا به جزئيات كار نظ
  پي نبرند و شكل ساده شده يك شكل در ذهن مخاطب راحت تر جايگزين مي شود. 



 63  ابـزار |فصل پنجم 

 

  

Pictogram  نوعي نماد بصري است كه اطالعات را به صورت تصويري و بدون استفاده از
شانه نوعي نماد گرافيكي است كه داستان را به شيوه اي بسيار كالم ارائه مي كند. تصوير ن

  ساده و همه فهم و فارغ از محدوديت زباني روايت مي كند.

امروزه اين نمادها را مي توان در همه جا ديد؛ از عالئم راهنمايي و رانندگي گرفته تا عالئم 
صه هركجا كه ضروري و نشانه هاي فروشگاهها، ساختمانهاي عمومي، مترو، راه آهن و خال

است اطالعات را سريع و صريح، به اطالع عموم مي رساند. اين نمادها بدون استفاده از 
كلمات و جمالت اطالع مورد نظر را در اختيارمان مي گذارند، اين عالئم خود يك زبان بين 

نمايي المللي، بصري و بدون كالم هستند. اين عالئم و مفاهيم مي تواند هشدار دهنده، راه
شند و يا به عبارت ديگر با استفاده از اين نمادهاي تصويري مي توانيم به يك با…كننده و

  ارتباط تصويري دست پيدا كنيم.
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معموالً اين نوع از نشانه ها براي آسان شدن ارتباط در يك محيط به كار مي رود. مثل 
، پارك، باغ وحش و غيره و يا عالئم و نشانه هاي موجود در فرودگاه، ترمينالها، بيمارستانها

تصوير يعضي از تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مثل : محل عبور بچه ها، ورود كاميون 
  …ممنوع، محل ريزش كوه، جاده لغزنده است و

در طراحي اين نشانها ؛تصاوير ساده مي شوند و چند بخش از عناصر اضافي حذف مي شوند 
شود. يعني بيننده به محض ديدن نشانه بايد به راحتي به ولي نبايد به گويايي آن صدمه وارد 

مفهوم آن دست پيدا كند. از خصوصيت ديگر پيكتوگرامها اين است كه به دليل آنكه در يك 
محيط تعدادي از اينها مورد استفاده قرار مي گيرند بايد طراحي به صورتي انجام گيرد كه 

پيوستگي و همگوني شكل با هم داشته  هم مفاهيم مورد نياز بيان شود و هم در كل يك
  باشند.

پيكتوگرامها برخالف آرم نياز به سادگي و گويايي خاص خودش را دارد و از پيچيدگي 
كمتري نسبت به آرم برخوردار است. پيكتوگرام نبايد گنگ و پيچيده باشد چون كارايي 

  خودش را از دست مي دهد.

شكل است به طوريكه با اين كار مفهوم خود در نتيجه هدف در پيكتوگرام ساده كردن يك 
را از دست ندهد. ممكن است ما تصويري را انتخاب كنيم كه آن شكل انحنا يا شكستگي 
داشته باشد، ما بايد آن شكل را با اشكال هندسي به ساده ترين طرح با مفوم اوليه در 

  بياوريم.
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  بيلبورد
 ، آمده هاديكشنري در كه تعريفي طبق. است رسانياطالع براي ابزار و رسانه يك بيلبورد
 ، دارد رسانياطالع براي ماموريتي ، شودمي نصب ديوار روي بر كه ايستصفحه يك بيلبورد
 نيازهاي بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن اواخر در. رساندمي را مطلبي و دهدمي آگاهي

 توانيممي نتيجه در. بيايد بوجود ابزاري چنين يك كه كردمي ايجاب فرهنگي و اجتماعي
. آمد جامعه سطح در اطالعات تبادل كار مدد به جامعه نيازهاي رفع بدنبال ، بيلبورد بگوييم

 در بيلبورد نقش ، جهاني دوم و اول جنگ درفاصله كه بينيممي ، كنيم نگاه را تاريخ اگر
 به منجر كه سياسي تبليغات در ، آلمان در. است تامل قابل و شاخص خيلي جنگ تبليغات
 كردني انكار بيلبورد نقش ، شد هانازي آمدن كار روي
 راديو مثل ديگر هايرسانه از غير هم جنگ زمان. نيست

 و داشت مهمي نقش مردم تشويق و تهيج در بيلبورد ،
 جنگ به مربوط مسائل در موثري خيلي رسانياطالع
 اين كه بينيدمي هم بيلبورد تاريخ هايكتاب در. داشت
 بعد. است بوده قدرتمندي ابزار چه جنگ زمان در رسانه

 و سازندگي هايبخش در بيلبورد نقش هم جنگ از
 تبليغات در كه بينيممي و شودمي ديده. . .  و اقتصادي
 بيلبورد. كندمي پيدا مشخصي جايگاه فرهنگي و تجاري

 را مردم ، فروشدمي را كاال ، كندمي آگاه ، دهدمي خبر
   . كندمي ترغيب اجتماعي مسائل در شركت به

 عين در آنها از اي پاره اما هستند ميرايي آثار بيلبوردها
  . اند ماندني نيز بودن گذرا

 كه بود هنري فرم نخستين و پاپ هنر نخستين بيلبورد
 يعني خودش خاص شيوه به عادي زندگي چيزهاي به
   . است برونگر هنري بيلبورد.  پرداخت محض افتادگي پا پيش و محض پروايي بي
  . گيرد قرار نظر مورد آن استفاده موارد اول مرحله در بايد بيلبورد يك طراحي هنگام در
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 ، زندگي در موثر و همگاني تبليغاتي ، است تبليغات به وابسته روزمره ارتباطات اكثر امروزه
 ،تبليغاتي… و كاالها و خدمات عرصه ، ارتباطات پيشرفت و افتادن جريان به براي تبليغاتي

 ابزار مؤثرترين و…كردن، ترويج و تشويق بازداشتن، هشداردادن، فراخواني، براي

 همگان ديد در كه ، است بيلبورد شود مسائل اين تمامي جوابگوي تواند مي كه تبليغاتي
 بيشتر دارد موضوع مورد در كه بيشتري موارد گنجايش و قابليت دليل به و شود مي عرضه
  . گيرد مي قرار استفاده مورد
 وسايل ، بيلبورد چاپ و تكنيكي مراحل انجام چگونگي ، بيلبورد جنس ، بيلبورد نصب محل
  . پردازيم مي آنها به پژوهش اين در كه است عواملي ازمجموعه… و بيلبورد نصبي
   بيلبورد هنر
 بين كه نزديكي پيوند و سازي مصور تحوالت اثر بر ، ميالدي نوزدهم قرن آخر دهه سه در

 امروزه.  آمد بوجود آفيش بيلبورديا به موسوم يي تاره پديده ، بود شده برقرار چاپ و نقاشي
 نمونه بمنزله ، عكاسي و نقاشي و طراحي ، متنوع حروف از گيري بهره با مصور بيلبوردهاي

 ، سازي بيلبورد گواينكه.  شوند مي شناخته نوين گرافيك هنر از يي پيشرفته كامال هاي
 متقابل پيوند نيز تجسمي هنرهاي هاي رشته ساير با ولي ، است گرافيك هنر از يي شاخه
 داراي تجسمي هنرهاي ساير و هنر اين سازي بيلبورد ساله صد تاريخ در واقع در.  دارد

  . اند بوده امكانات تبادل و متقابل تأثيرات
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.  كرد جستجو توان مي دور هاي گذشته در ، سازي مصور همچون را بيلبورد هاي سرچشمه
 رويدادهايي زيرا.  اند بوده بيلبورد نوعي رومي و ايراني ، آشوري برجسته نقوش معنا يك به
 بعالوه.  بود حاكم دستگاه براي تبليغي واقع در كه.  كردند مي توصيف ، تصوير روايت به را
 بوده معمول ديواري هاي اعالميه يا همگاني هاي آگهي ساختن ، باستان روم و مصر در

 . است

  
 براي پاداش كه است پاپيروسي ، شده مكشوف كه هايي آگهي ترين قديمي از يكي

 باقي وسطي قرون از نيز هايي آگهي.  كرد مي اعالم را مصر در فراري برده يك بازگرداندن
  . اند بوده نيز تصوير داري اينها از برخي حتي ، شد مي نوشته پوست روي كه مانده
 نمونه بعد به شانزدهم قرن از.  شد ظاهر ميالدي پانزدهم قرن اواخر از چاپي همگاني آگهي
 چاپي حروف از متشكل اكثرا كه. … و دولتي هاي اعالميه چون چاپي هاي آگهي از هايي
 امكان تا كند طي را تري پيشرفته مراحل بايستي مي چاپ فن اما گشت رايج ، بودند

  . گردد فراهم رنگي مصور بيلبورد پيدايش
 در زندگي بلكه ، نبود مؤثر سازي بيلبورد هنر تنهايي به آن گسترش و رنگي چاپ البته

 ، آورد خود همراه به كه همگاني ارتباطات از جديدي نوع و ، صنعتي و بزرگ شهرهاي
  . نبود اصلي عامل
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 قواعد و اصول ، تحول ضمن كه بودند ديواري آگهي هاي نمونه اولين نمايش هاي آگهي
 ، اروپايي كشورهاي برخي در نوزدهم قرن اوايل در.  كردند ريزي پي را سازي بيلبورد

 استقبال نمايش از مردم و ، بود شده افزوده ها تماشاخانه تعداد بر ، انگلستان در بخصوص
  . كردند مي
 در برنامه هم و داشت را بليط كاركرد هم كه دادند مي هايي قبض تماشاچيان به زان اين در
 مي چاپ مطبوعات در معمول چاپي حروف با مذكور ي ها قبض.  شد مي داده توضيح آنها

  . گرديد مي مبذول زياد دقت آنها آرايي صفحه در ولي ، شدند
 آگهي«  طريق بدين.  چسباندند مي ديوارها بر را آنها ، ها قبض ابعاد شدن بزرگتر با بعدها
 هاي مهارت مذبور هاي آگهي آرايي صفحه و طرح در.  رسيد ظهور بمنصه»  نمايش هاي

 به. نياورد بوجود يكنواختي و خشكي حالت ، مطلب فراواني و تنوع تا رفت مي كار به خاصي
 مي مناسب هاي استفاده ، بود شده ابداع كه چاپي حروف متنوع بسيار انواع از منظور اين

 ، ها آگهي نوع اين آرايي صفحه.  افزودند مي آن بر كوچكي تصوير نيز گاهي و كردند
 بر را خود اثرات هم امروزه حتي و يافت استمرار نحوي به ، انگلستان هنربيلبورد در خاصه
  . است گذاشته جاي

 تبليغات و رفت فراتر ها تماشاخانه به مربوط هاي آگهي از همگاني هاي آگهي ، تدريجا
  . برگرفت در را مسافرت و ونقل حمل وسايل ، ها جراح ، ها مغازه
 مي تنظيم صفحه باالي در منحني يك صورت به چاپي حروف گاهي ، ها آگهي اين در

 در مرور به.  شد مي گنجانده آگهي صفحه در چشمگيري و زيبا بطرز مطالب ساير و ، گرديد
 بدين.  گرفت قرار توجه مورد تصاوير و حروف بين ارتباط و گشت ظاهر هم تصوير ها اين

  . يافت تولد مصور بيلبورد طراحي منوال
   غرب در مصور هاي بيلبورد سرآمدن 

 در ولي ، بود گوناگون هاي نمايش با رابطه در عمدتا نيز اوليه مصور بيلبوردهاي چه اگر
 سازي بيلبورد ، داشت رواج فرانسه در خصوص به كه ، كتاب تبليغ مانند ديگري هاي عرصه
 كتاب براي مانه ادوارد كه است بيلبوردي ، كتاب بيلبورد هاي نمونه از يكي.  كرد پيدا بسط
 مي چاپ سياه رنگ به فقط زمان آن ديگر وبيلبوردهاي بيلبورد اين.  است ساخته ها گربه
 تحوالت و شود مي آغاز ، شره ژول فرانسوي هنرمند نام با رنگي مصور بيلبورد و شدند

  . كند مي طي را نخستين
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 تأثير نيز كم تعداد همين ولي.  نماند جاي بر لوترك از بيلبورد 30 از بيش مجموعا گرچه
  . بود راهگشا هنرمندان از بسياري براي و گذارد جاي بر هنر اين در را بسزايي
 خويش هاي حساسيت نمايش براي را طراحي قدرت و ها خط حركت و سرزندگي لوترك
  . گرفت كار به خود پيرامون ناسالم و تصنعي زندگي به نسبت
 بكار را گويايي ولي ساده شيوه ، خود چاپي كارهاي و نقاشيها همانند بيلبوردهايش در لوترك
 آدم حركات و حاالت توانست مي راحتي به آن بوسيله كه بود افزاري او براي خط.  گرفت

  . بنماياند شكل ترين موجر به را ها
 تصويري هاي براشت عمدتا و نمود مي استفاده گونه سايه پيكرهاي از عمدتا بيلبوردها در او

 نيز وي بيلبوردهاي اينرو از ، گرفت مي زمان آن نمايشي معروف هاي شخصيت از را خود
  . بود مرتبط نمايش با منجوي
 جريان تأثير تحت كه كردند مي فعاليت فانسه در ديگري سازان بيلبورد ، لوترك با همزمان

 مي كار به بيلبوردها در را مذكور شيوه به كتب سازي مصور قواعد همان و بودند»  آرنو« 
 و تزئيني بيلبوردهاي كه بودند هنرمندان اين درزمره ، گراسه اوژن موشاء آلفوس.  گرفتند
  . ساختند مي را پركاري

 را او كار شيوه و شدند لوترك ، رو دنباله انگلستان و فارنسه در هنرمنداني ، ديگر طرف از
 مي امضا نام اين با كه انگليسي دوهنرمند– ها بگرستاف جمله از ، دادند قرار تقليد مورد
  .كردند

 اين و شوند جدا اي حرفه نقاشان از اي حرفه سازان بيلبورد تدريجا بيستم قرن اول دهه از
 از پس البته.  آورد مي دست به را خود استقالل ، نوين گرافيك هنر مرور به كه بود زماني
 ولي.  آزمودند مي طبع بيلبورد هنر قلمروي در ، خود خاص هاي شيوه با نقاشان گاهي اين

 به غالبا نيز و ، داشت استثنايي و فرعي جنبه آثارشان مجموعه ميان در آنان بيلبوردهاي
 خود آثار نمايشگاه براي نقاشان كه بيلبوردهايي مثال.  گرديد مي مربوط شان حرفه با نحوي

  . ساختند مي
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   جهان در متنوع هاي گرايش
 و ، گشت رايج امريكا و غربي اروپايي سراسر در بيلبورد هنر ، بعد به بيستم قرن دوم دهه در

 بين فرهنگي و سياسي و اقتصادي روابط چه هر.  كرد رسوخ جهان نقاط اكثر به سپس
 مرزهاي ، بيلبورد هنر آن رأس در و ، نوين گرافيك هنر ، شد افزونتر جهان ملتهاي و دولتها
  . كرد حركت شدن جهاني سوي به و شكافت بيشتر را ملي

 مايه خود سرزمين هنر هاي ويژگي از اند كوشيده كشورها از بسياري گرافيك هنرمندان
  . بخشند ملي هويت خود بيلبورد هنر به و گرفته

 آن توان مي كه آمد پديد بيلبورد هنر در اي شاخه ، آن از پس و اول جهاني جنگ زمان در
 كاريكاتورهاي همان چيز هر از بيش سياسي بيلبورد سرچشمه.  ناميد سياسي بيلبورد را

  . شد مي منعكس مطبوعات در كه بود نوزدهم قرن سياسي
 باز را بيلبورد تبليغاتي كارآيي غربي دولتهاي يكباره گويي اول جهاني جنگ دوران در اما

 ميهن بر مشتمل سياسي اولينبيلبوردهاي عمده مضمون.  گرفتند خدمت به را آن و شناختند
 سياسي بيلبوردهاي البته.  بود غيره و دشمن تحقير ، سربازي خدمت به افراد جلب ، پرستي
  . نداشتند ارزشي چندان هنري لحاظ از اوليه
 مي سازان بيلبورد هاي گروه مهمترين از.  يافت رواج گروهي سازي بيلبورد نقاط بعضي در

 هاي گروه به اخيرا نيز و ، شوروي در»  رستا«  گروه ، آلمان در»  نوامبر«  گروه به توان
  . كرد اشاره»  كوبايي«  ساز بيلبورد
 بيلبوردهاي متنوع انواع ، سياسي و تجاري بيلبوردهاي موازات به ، دوم جهاني جنگ از پس

 پديد بيلبورد هنر در متنوعي هاي گرايش اين بر عالوه.  گرفت غرب در فرهنگي و اجتماعي
  . آمد
 افزوني روز اهميت بيلبورد هنر نيز التين آمريكاي و آفريقايي و آسيايي كشورهاي اكثر در

  . است كرده كسب
 تا بيلبورد پيدايش نخستين سالهاي خالف بر دوم جهاني جنگ از پس ديگر طرف از

 استفاده در عمدتا بايستي را علت.  است شده كاسته هنر اين در طراحي قدرت از حدودي
 چشم به بيشتر تجاري بيلبوردهاي در امر اين خصوص به.  كرد جستجو عكاسي از فراوان

 حتي يا و هست كه همانطور كاالهايشان تا دارند اصرار كنندگان توليد از بسياري.  خورد مي
 بوسيله تا ، شود مي آورده بر بهتر عكاسي بوسيله ، خواست اين و.  شود نمايان تر زيبا

  . طراحي
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 است كرده ايجاد بيلبورد در فني لحاظ از را اي تازه امكانات عكاسي كاربرد ديگر جانب از اما
 كمك بيننده به سريع رساني پيام يعني بيلبورد اساسي خصيصه به موارد برخي در بعالوه
  . است كرده شاياني
 نقاشي به انگيزي شگفت طور به آمدنشان بوجود از پس سال يكصد حدود در ها بيلبورد
  . كردند مي قرار بر هم با نزديكي ارتباط ديگر گفتهاي به و بودند وابسته
.  گرفت صورت 1870 سال در كرده معرفي اثر يك عنوان به را بيلبوردها كه انگيزشي اولين

 عرضه پاريس در خود چاپخانه در را بيلبوردهايي)  1836-1933( كرت جونر 1886 سال در
  . برد مي سود سنگي چاپ تكنيك از آنها در گذاري رنگ براي كه كرد
 تبليغاتي كوچك كارهاي آن در شدند ظاهر كرت هاي بيلبورد اولين زمانيكه 1869 سال در

 تكنيك اساس صورت به آن از پس و كردند پيدا نمود طرح از اي تازه و جديد هاي نمونه
  . آمدند در بيلبورد هاي
 بدان اين.  آمد مي زبان بر بيلبورد دنياي در كه باشد نامي اولين كرت تا شد دليل مسئله اين

 وجود اين با ولي گيرد قرار هنر كاران استاد كارهاي زمره در وي طرحهاي كه نيست معني
 و آيند مي حساب به هنري شكوه با كارهاي جمله از او كارهاي از بيلبورد هزاران از بيش
.  دانست مي ارجع را خيابانها كنار در نصب اش ديواري بزرگ كارهاي بازنگري براي

 را خيابانها ، بيلبوردها وسيله به زيبا و ظريف هنرهاي دادن نشان در مصالح و مواد موفقيت
  .شناساند مردم به هنري نمايشگاه يك عنوان به

 هنر از تقدير ديگري و سنتي هاي تكنيك يكي آوردند ارمغان به را چيز دو كرت بيلبوردهاي
 بودنشان مردمي همان كارهايش در اساسي و اصلي عنصر ولي.  بزرگ ديوارهاي روي بر

 به طرح از استفاده متمادي ساليان فرانسه و انگلستان در جاري هاي برنامه جمله از.  است
 بيلبوردهاي در كه حاالتي.  بود آن مانند فضاهايي و سيركها شدن جلوه پر و زنده منظور
 در كه هايي پروانه بال از شايد ، بودن فرار و بودن روان و ، شفافيت مثل داشت وجود كرت
 هاي اليه صورت به كه رنگهايي ته.  باشد گرفته الهام داشت مي نگه خود نزد كار هنگام
 گرفتند مي جاي صفحه در عالي بسيار صورتي به رنگي گيري خرده كمترين با حساس
  . كرد مي ارائه سنجيده كامال صورتي به را فرهنگي محصوالت كه آوردند پديد را تأثيراتي
 و ساختار در اختصار صورت به بيلبوردها در جوانتر هنرمندان روي بر كرت يافته رشد تأثيرات
  . آمد در بيان صراحت و سادگي
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 يك.  ماندند مي باقي بودند گرفته قرار آنها در كه مسيري اوليه مراحل در همواره او كارهاي
  . شدند مي ظاهر ها بيلبورد كه داشت وجود جايي در تنها اجتماع زندگي در تزئيني موضوع
 توسط تماما تزئيني خطوط و تخت شكلهاي ، آميز هجو و واقعي غير كاريكاتوري عناصر
 در)  سفيد و سياه يكدست(  سيلوئت طرح همچنين.  بود مستعمل بيلبوردهايش در لوترك
 اين كه طوري به.  رفت مي كار به ديگرش طرحهاي و ها نقاشي خالف بر نيز هم كنار

  . شد مرسوم بيستم قرن اوايل در نقاشان از بسياري توسط نگاري ساده تكنيك
.  بودند كرت موفقيتهاي نشانگر گسترده بسيار صورتي به لوترك بيلبوردهاي صورت هر در
  . كردند مي تداعي را گذشته هنر شدند مي داده نمايش فرم صورت به فقط كه زماني آنها

 با را آنها خال و كرده حذف را كرت كارهاي سنتي عناصر لوترك كه رسيد مي نظر به چنين
 چهار از را بيلبورد او طرحهاي.  كرد مي پر آميز اغراق صورتي به و تكرار قابل نقشهاي
  . برد مي فراتر كتاب سازي تصوير و نقاشي سنتي چوبهاي

 روزنامه يا گرايي داستان به ناتوراليسم از را تحوالتي سير بيلبوردهايش كه هنرمندي ديگر
 پاريس به او مسافرت كه بود سوييسي ستنيلن الكساندر توفيل ، كرد ايجاد توصيفي نگاري

 بصري هنرهاي سير اكتشاف پي در لوترك و ستنيلن.  شد مصادف پيكاسو آمدن دنيا به با
  . دادند مي قرار هدف را اجتماعي موضوعات ستنيلن بيلبوردهاي از برخي.  بودند

   ايران در بيلبورد طراحي هنر به نظري
 هاي زمينه در را خود مختلف اشكال تا كرد طي غرب در بيلبورد هنر كه را سيري آن

 چاپ كه همانطور زيرا.  بينيم نمي ايران در ، آورد بدست غيره و فرهنگي ، سياسي ، تجاري
 بي بيلبورد مختلف اشكال نيز گونه بهمان ، يافت رواج ايران در يكباره تقريبا مطبوعات و

 استفاده مورد مختلف مقاصد براي و شدند ظاهر ، باشند پيموده را خاصي تكويني سير آنكه
  . گرفتند قرار
 آگهي به هم اينجا در بايستي ، بيابيم ايران در چاپي بيلبورد براي اي سابفه بخواهيم اگر

 معابر در كه است دولتي غير و دولتي چاپي هاي اطالعيه منظور.  كنيم اشاره همگاني هاي
  : داد قرار عموم ديد معرض در را پيامي و ، شد مي نصب عمومي مجامع و

 عناصر از عاري غالبا ها آگهي نوع اين.  غيره و وظيفه نظام به مربوط هاي اطالعيه مثل
 نخستين.  دادند مي ارائه يكنواخت حروف با را مفصلي مطالب صرفا و ، بودند جالب بصري

 در چاپ فن محدوديت بعالوه.  نداشتند چنداني ارزش هنري لحاظ از هم مصور بيلبوردهاي
  . گذارد مي منفي تأثير سازي بيلبورد رشد بر زمان آن
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 منتشر و چاپ دولتي هاي دستگاه جانب از عمدتا فرهنگي و سياسي بيلبوردهاي اوايل در
 زمان آن در.  داشت رحجان هنريشان جنبه بر آنها تبليغاتي و رسمي جنبه غالبا و شد مي
 طراحي به خود كار جنب در نقاشان و بودند نيامده بوجود اي حرفه سازان بيلبورد هنوز

 و بود مشهود بسيار»  نقاشانه«  گرايشهاي ها دربيلبورد رو اين از.  پرداختند مي نيز بيلبورد
 بين مرزهاي كه ، شدند جلب گرافيك هنر سوي به كساني ، نقاشان همين ميان از تدريجا

  . دريافتند را بيلبورد هنر ويژگيهاي و ، شناختند را گرافيك و نقاشي هنر
 قلمروي كه بود خارجي و داخلي هنري مدارس جديد التحصيالن فارغ و اينان هاي كوشش

 براي تبليغات توسعه ديگر سوي از.  بخشيد تنوع آن به و كرد وسيعتر را ايران در بيلبورد هنر
 به.  گرديد تجاري بيلبوردهاي رواج موجب ، غيره و خدماتي و توليدي موسسات و كاالها
 نيز هنري و فرهنگي بيلبوردهاي و سياحان جلب ،بيلبوردهاي تجاري بيلبوردهاي موازات

  . شد باب
 بلكه ، دادند مي كار سفارش بيلبوردهاي به كه نبودند دولتي هاي دستگاه تنها اكنون

 مقاصد براي آنرا هنر اين اجتماعي كرد كار با شدن آشنا ضمن نيز خصوصي موسسات
 اما يافت مي گسترش سازي بيلبورد منوال بدين.  گرفتند مي كار به تبليغات و بازاريابي
 لحاظ از بلكه ، سياسي هاي ممنوعيت لحاظ از فقط نه را بسياري قيود بود ناچار ساز بيلبورد
  . بپذيرد مشتريان سليقه

 جهت در واقعا نتوانست نيز بيلبورد هنر ، هنرها ساير مانند گذشته رژيم در كلي طور به
 نيازهايي عمده بخش زيرا.  كند خدمت مردم آگاهي سطح ارتقاء و جامعه فرهنگي اعتالي

 اقتصادي كنندگي مصرف اشاعه از ناشي نيازهاي گويد پاسخ آنها به بايستي مي بيلبورد كه
  . بود فرهنگي و

 سوي از و ، زد مي دامن ايران غرب بيلبورد هنر محتواي و شكل نفوذ به و يك از امر اين
 از حالبي هاي نمونه به ما ، اينهمه با اما.  كشاند مي ذوق و انديشه انحراف به را مردم ديگر
  . كنيم مي برخورد گذشته سالهاي در ايراني بيلبورد هنر
 ، نمايشها ، فيلمها به مربوط و گيرند مي قرار فرهنگي بيلبوردهاي درحوزه غالبا ها نمونه اين

 بيلبورد هنرمند كه است رو آن از بيشتر بيلبوردها اين هنري توفيق.  هستند غيره و كتابها
 ارائه بهتر را خود فن و سليقه و فكر تواند مي ، دهنده سفارش نظريات تحميل از فارغ ، ساز
  . دهد
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 در و ، شكست را گذشته قيدهاي ناگهان به بيلبورد آن از پس و اسالمي انقالب جريان در
  . كرد مطرح درجامعه را خود ، اي سابقه بي ابعاد
 مي پوشيده متنوع بيلبوردهاي از شهرها ديوارهاي ، مختلف هاي مناسبت به سالها اين در

   گسترانند مي را فرهنگي و سياسي و مذهبي پيامهاي خود با و شوند
 اين از.  نيست آن هنري هاي جنبه رشد با مالزم طبيعتا ، بيلبورد شدن گير همه خصلت
 اندك هنوز هنري ارزنده هاي نمونه ، امروزي بيلبوردهاي شمار بي درميان كه روست
 نحو به را گذشته سالهاي هنري و فني دستاوردهاي بيلبوردها اين سازندگان.  هستند
  .  كند بيان را امروز جامعه محتواي تا اند گرفته خدمت به اي شايسته

   متناسب بيلبورد يك ويژگيهاي
 و پيوستگي لزوم و كشورها نزديكي از كه ارتباطات سريع و افزون روز پيشرفت به توجه با

 نكته 3 به گرافيكي لحاظ از بيلبورد يك كردن درست براي.  آيد مي بوجود اطالعات تازگي
  : كرد توجه بايد

  . پيام انتقال سرعت -1
  . پيام انتقال كيفيت -2
  . پيام انساني و ملي هويت و فرهنگ برداشتن در -3

 اين اگر.  باشد مي ها انسان بين ارتباط براي المللي بين زبان دنبال به بشر امروزه
 درخشاني و مثبت نتايج داراي شود گرفته كار به گرافيك مناسب ابزار توسط خصوصيات

 هنر در كه گرافيكي مسائل از هم باز.  است تجسمي هنرهاي از يكي بيلبورد.  بود خواهد
 طراحي در كه ، سواد كم يا سواد بي توسط آن صحيحي درك شود گرفته درنظر بايد بيلبورد

 موضوع با متناسب رواني نظر از و باشد جذب قدرت داراي يا و.  شود گرفته نظر در بايد آن
  . شود رعايت آن در درستي به نوشته و رنگ رواني تأثير باشد
 امروزه.  است مفهومي تصوير يك پالكات يا آفيش يا بيلبورد كه گفت توان مي واقع در

 نمونه منزله به عكاسي و نقاشي و طراحي شروع حروف از گيري بهره با مصور بيلبوردهاي
 بيلبورد هنر گفت توان مي.  شوند مي شناخته نوين گرافيك ازهنر پيشرفته كامل هاي
 پيوند نيز تجسمي هنرهاي هاي رشته ساير با ولي است گرافيك هنر از هايي شاخه سازي
 از و كنند رفع را خود شخصي نيازمنديهاي توانند مي تنهايي به بيلبوردها اين.  دارد متقابل
  . نمايند جلوگيري اندازه به خويش وقت اتالف
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 او حركت زاويه و انسان ديد با شود مي نصب مكان آن در بيلبورد اي زاويه و ديد ميدان بايد
 اگر شوند مي نصب اينبيلبوردها كه مناطقي در داشت توجه نيز را اين بايد و باشد متناسب
  : دارد بستگي زير عوامل به اين كه شوند مي ديده كمتر نباشد متناسب

  ؟ هستند مسير يك در تند زاويه با تصاوير يا ها نوشته آيا -1
  ؟ دارند قرار معمولي ديد از خارج تصاوير يا ها نوشته آيا -2
  ؟ است متناسب بيلبورد به نسبت انسان ديد فاصله آيا -3
 كسي يا و است نقليه وسيله بر سوار كه كسي توسط كه دارد قرار جايي در بيلبورد اگر -4
  . شود مي ديده ، است رو پياده در كه

 يك با بيننده كه است اين شود گرفته نظر در بايد بيلبورد طراحي در كه عاملي مهمترين
 سريع را پيام بايد است كتاب نمايشگاه مورد در اگر مثال كرده درك را موضوعي نگاه

  . كند حك خود ذهن در و كند دريافت
 اين در عكس و نوشته رنگ بدانيم بايد بيلبورد طراحي از قبل كه است اين توجه قابل نكته

 متناسب و باشيم داشته نظر مد طراحي هنگام را موضوع آن ويژگي باشد چگونه بايد بيلبورد
  . كنيم طراحي را آن موضوع نوع با

 را بيلبورد موضوعي چه براي كه بداند بايد ابتدا طراح بيلبورد طراحي مورد در زدن اتود براي
 و ساده هم چقدر هر ايده.  كند مي ثبت كاغذ روي بر را خود هاي ديده سپس خواهد مي

 مورد خواهد مي كه موضوعي.  كند مي هدايت نهايي اجراي براي را طراح باشد ابتدايي
 در(  عكسي چه بايد كتاب نمايشگاه بيلبورد براي مثال.  شود بررسي بايد بگيرد قرار طراحي
  . شود بكاربرده. … و خطي چه ، نوشتن براي فونتي چه)  عكس از استفاده صورت
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  بنر

ارائه پيام تبليغات در قالب و فرمت گرافيك و با شيوه هنري، شماي كلي بنر مي باشد. بنرها 
همانند پوسترها جهت تبليغات طراحي و چاپ مي گردند و پيام تبليغاتي خود را در قالب يك 
طرح هنري و گرافيكي به مخاطب عرضه مي دارند. متون به كار رفته در طراحي بنرها 
اغلب تبليغاتي است و از جمالت زيبا و آراسته در آن استفاده مي گردد. هزينه طراحي و چاپ 
بنرها معموال از پوسترها ارزان تر هستند زيرا جنبه تبليغاتي آن باالتر و در نتيجه صرفه 

  باشد. اقتصادي آن بايد بيشتر
 انواع بنرها

و نيز از لحاظ ديجيتالي يا چاپي بودن بنرها از لحاظ سايز و از لحاظ افقي يا عمودي بودن 
  به چند دسته تقسيم مي شوند.

  بنرهاي ديجيتالي
بنرهاي ديجيتالي براساس طول و عرضشان در واحد پيكسل به انواع مختلف تقسيم مي 
گردند.برخي از بنرها به صورت ثابت و برخي به صورت فلش يا تصاوير متحرك يا در برخي 

دند. بنرهاي ديجيتالي در صفحات وب و صفحات ديجيتالي موارد چرخان، طراحي مي گر
نمايش داده مي شوند و اغلب آنها داراي يك عنصر چشمك زن در درون خود مي باشند. 
وجه مشخصه بنرهاي ديجيتالي همان چشمك زن بودن آنها مي باشد. برخي از آنها به 

د و معموال در حواشي يا كوچك بوده كه به تمبر پستي نيز شهرت دارن thumbnailصورت 
و كناره هاي صفحات ديجيتال و وب سايت ها، قرار داده مي شوند. اما بنرهاي بزرگ كه 

پيكسل ارتفاع مي باشد، در قمست هاي  60پيكسل پهنا و  120و يا  468سايز استاندارد آن 
اصلي سايت مثال در هدر يا سردر سايت قرار داده مي شوند و از بنرهاي درشت محسوب 

  مي شوند.
  

بنرهاي ديجيتالي گاهي در وب سايت هاي پربازديد براي آگهي، گذاشته مي شوند و گاهي 
ض نمايش قرار داده هم از طريق وب سايت هاي آگهي دهنده و مخصوص تبليغات، در معر

  مي شود.
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  بنرهاي چاپي
تمامي تعريف هايي كه براي بنرهاي ديجيتالي وجود دارد در بنرهاي چاپي نيز صادق است، 
با اين تفاوت كه بنرهاي چاپي متحرك و چرخان يا چشمك زن نيستند و به صورت ثابت 

زني را ندارند، طراحي مي شوند. از آنجاكه قابليت جلب مخاطب از طريق تحرك و چشمك 
  باشد. جلب نمايند بايد توسط رنگ ها و المانهايي مناسب، نظر مخاطب را به خود

  

   پوستر
 خاص واقعه يا رويداد يك درباره ، موضوع يك از است شده تكثير و اثرچاپ يك پوستر
”   پوستر. ”  شود مي ارايه ، جامعه مخاطبين از اي گسترده قشر به رساني اطالع جهت
 اعالن تخته در قديمي بسيار سابقه با است گرافيك هنر هاي مجموعه زير از ديگر اي گونه

 با رنگي ليتوگرافي ابداع زمان از ولي ، اينها جز و چوبي باسمه ، نمايش برگه ، دستي آگهي ،
  جديد هاي ويژگي

 پوستر نخستين چه اگر.  است شده مطرح)    تند بندي رنگ و ساده طرح مثال بطور (
 تهيه چوب روي حكاكي روش به”  واكر فدريك ”توسط ميالدي 1871 سال در انگليسي

  . دانست”   پوستر هنر پدر”   بايد را فرانسوي ”شره ژول”  ولي ، شد
 با و”  شره ژول”  تاثير تحت)  م 1901-1864( فرانسه اهل”  لوترك – تولوز ”سپس

  .گشود پوستر هنر برابر در را اي تازه عرصه ژاپني هاي باسمه از بهرگيري
 سي”  فقط وي چه اگر ، فرانسه اهل چاپگر و ساز سمه با ، پوستر طراح”  لوتـرك تولوز ”

 نقش اما كرد طراحي. … و موسيقي صفحه جلد و كتاب ، آگهي كمي تعداد و”  پوستر دو و
  . داشت مدرن پوستر طراحي تحويل و گيري شكل در مهمي

 طراحي  ”روژ مولن ”در مجله براي را خود كننده خيره پوستر  اولين ميالدي 1891سال در
 براي خود هاي كوشش در هنر اين پيشگامان.  شد او شهرت موجب بالفاصله كه كرد

 از تر پيش در.  بردند پي قوي و ساده طراحي ضرورت به تبليغاتي و هنري مقاصد تلفيق
 و 60*75 ابعاد به هايي تخته توسط خبر دادن آگاهي ، هنرمندان اين توسط پوستر خلق
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 آويز گردن حالتي.  بود پذير امكان رنگ دو ويا رنگ تك قابليت و نوشتاري صورت به فقط
 و گرفت مي قرار او سينه جلوي در قسمتي.  رفت مي سر داخل پيراهن مثال به كه داشت
 و شدند مي زدن قدم به مشغول شهر در ، شد مي آويخته كمر پشت به آن ديگر قسمت
  .كردند مي مطالعه را آن مردم
 – انگليستان – فرانسه(  اش اوليه تحويل مراكز در پوستر هنر ، دوم جهاني جنگ از پس

 كشورهاي از بسياري و ژاپن ،  كوبا ، لهستان ، خصوص به.  نماند محدود)  آلمان و روسيه
 پوستر هنر ، ميالدي1960 دهه از نيز ايران در.  اند خشيده در عرصه اين در”  سوم جهان” 
  مرحله  وارد گرافيك  طراحان  و  استادان از  تن چند و”  مميز مرتضي مرحوم”  آثار با

 هاي نمونه ايراني سازان پوستر مكتب از توان نمي هنوز چه گر.  شد خود جدي  تحويل
  . اند داده ارايه را خود هنر از ارزشمندي

 اعالنات تابلوهاي روي بر نصب جهت ولي كرد منظور دادي قرار ابعاد توان نمي پوستر براي
 در ها پوستر خاطر همين به.   زنند مي رقم را  70*100  ويا 50* 70  استاندارد  ابعاد  غالباٌ
  . است شده تعريف عمودي صورت به دنيا جاي همه

 نسبت يعني است استاندارد ابعاد اين تابع پوستر نصب جهت شهري درون بردهاي طراحي
 فانتازيست پوسترهاي خصوص در ولي.   عرض به سانت 70 چند و  طول به سانت 50 چند
 جمله از پوستر.  هستيم آن شاهد بسيار امروزه كه شود مي عمل آزاد بصورت ابعاد اين

”  تصوير”  و”  پيام”  مهم عامل دو از معموالٌ كه است گرافيكي ساختار نوع ترين متداول
 مي  تبليغ موضوع با جامعه افراد ميان كردن برقرار ارتباط پوستر عملكرد. است شده تشكيل
 رويداد بيانگر كه بصورتي ، اطالع و خبر يك دادن آگهي و پيام حامل مواقع بيشتر در.  باشد
  . باشد آينده در خبر از نويد ويا حال زمان يا و گذشته در
  :شود مي تقسيم مختلف هاي گونه به”  ها پوستر“ 
 شهرهاي معرفي ، فوتبال بازيكنان ي ها پوستر مثل” : (  شناختي”  عناوين با پوستر  ‐1 

  .)…و ديدني
 سمينارها و جشنواره عناوين با پوستر مثال بطور” : (  خبري”  عناوين و مطالب با پوستر ‐2
  ..)…و
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 آموزشي كمك و آموزشي لوازم نمايشگاه مثالٌ” : (  تربيتي و آموزشي”  عناوين با پوستر ‐3
  )سالمتي و بهداشت پوستر –
”  بازديد به دعوت ويا فراخوان”  عنوان با پوستر ‐4

 فعاليت – سمينار به دعوت يا و فراخوان مثل: ( 
  .)…و هنري

 مردم به كمك: (  ”رساني اطالع ”جهت پوستر ‐5
 – سياسي عناوين – بم زده زلزله و محروم
  .)…و فرهنگي

 پوستر” : (  تجارت و اقتصاد”  موضوع با پوستر ‐6
 – پوشاك – عطرها مثل تجاري فعاليت براي

 تبليغ – موسسه يك محصوالت العاده فوق فروش
  .)… هاي ساعت
 پوستر اندازه و قطع حتي و فضا ايجاد ، نوشتاري فونت ، رنگ نوع ، بيننده اجتماعي طبقات

  . شود مي انتخاب نيز
  : پوستر يك طرح در مهم عناصر 
 باشد مي صورت دو به كه پوستر دهنده تشكيل عناصر بين بصر ارتباط ايجاد: توازن) الف 
  متقارن توازن يا سنت توازن -1
  . باشد مي دهنده آرامش صورت به و سنتي و بومي بيشتر كه
 ها ويژگي از زندگي سر و تحرك كار از شيوه دراين:  متقارن غير يا و سنتي غير توازن ‐2
  . باشد مي بخش اين ي
 رسيدن ي برا ، دهد نشان را يگانگي نوعي بايد رسان پيام هاي قسمت تمام:  وحدت -) ب
  . گرفت كار به را آن و كرد توجه زير موارد به بايد وحدت به
 در بخش يك نمودن سيال و كردن آسان براي يگديگر در رسان پيام هاي بخش تداخل ‐1

  . ديگر بخش
  . كار پشت زمينه از استفاده ‐2
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 جهت ساخت زير(  خالي فضاي يا دست يك محدوده يك عنوان به زمينه از استفاده ‐3
  .) بهتركار نشست

 از بيننده نگاه اختيار بي كه باشد گونهاي به بايد متشكله اجزاء به دادن شكل: حركت -)ج
  . شود جلب بوده طراح نظر مورد كه همانطور ديگر سوي به سوء يك
  . دارند اساسي نقش حركت ايجاد در زير موارد

  . كند هدايت را چشم كه دار جهت خطوط بردن بكار ‐1
  . كند تداعي را حركت كه تصويري كردن اضافه ‐2
  . كار در موجود عناصر بندي گروه ‐3
 را پوستر دهنده تشكيل متعدد عوامل به نسبت اهميت از متغير جات در اختصاص:تاكيد-)د

  .گويند مي تاكيد
   

  :آيد مي بدست زير عوامل از كيفيت اين
  . كار زير در حروف قرارگيري يا تصوير پشت در متناقض ساختي زير اشكال از استفاده‐1 
  . زياد مقدار به باز فضاي از استفاده ‐2
  . فونت ايجاد در متضاد هاي رنگ و  اندازه از استفاده ‐3
  . تصوير در تر بزرگ عنصر يك ايجاد و تركيب ‐4
 تداعي را بيشتري توجه و تاكيد پوستر بطن در بتواند كه اي گونه به فونت ايجاد در تغيير ‐5

  . كند
 و هدايت و بيننده جذب جهت در عقيده يك بيان يا احساس يك يا مخصوص جاذبه ‐6

  . او حركت
  : پوستر هاي ويژگي

  . كند ترغيب آن خواندن و پيگري به را وي و كند جلب خود به را بينده توجه ‐1 
  . باشد نظم داراي منطقي اي شيوه به ‐2
 ديد در بتواند را ثانيه 15 نظاره براي زمان حداقل( كند متوقف خود برابر در را مخاطب ‐3

  . ) كند ايجاد مخاطب
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  . بشناسد را خود مخاطب خوبي به ‐4
  . نباشد گنگ و گونه معما و كند قرار بر واسطه بي ارتباطي خود مخاطب با بتواند‐5
  . باشد  دارا  را حروف و مطالب  بودن  خوانا ‐6
  . بگذارد نمايش به را تصاوير و حروف از جذابي آميزش‐7
  . بگيرد  خدمت  به  را طراحي اصلي عناصر خوبي به ‐8
  . كند منتقل خود خاص مخاطبين  به را پيام اصلي مفهوم احسن نحو به بتواند‐9

  . كند القا بيننده در نيز را مفهومي تفكر ، بصري ديد بر عالوه ‐10
  . باشند گذار تاثير پيام انتقال در بتوانند كه باشند گونهاي به بايد ها پوستر شكل هر به
 روي بر خواهيد مي آنچه از دقيقي تجسم و فكر بايد كاري هر از قبل پوستر كار شروع در

  . باشيد داشته ، كنيد منعكس اوليه طرح صورت به كاغذ
  . كنيد بندي طبقه را آنها اولويت نسبت به و كرده انتخاب را كليدي و مهم اطالعات
 هاي چيدمان سپس و نموده يادداشت  كاغذ  يك كنار در موضوع تناسب به را رنگي فضاي

 كادر در ، كنيد طراحي خواهيد مي يا و است شده انتخاب شما ذهن در قبل از كه تصويري
  . كنيد چيدمان خود پوستر
 نمايد شما اجراي پوستر جذب را مخاطبان بيشتر تواند مي كه طاليي نقاط يا و كانوني نقطه

  .بگيريد نظر در را
 را … غيره و اشارات ، ها تاكيد ، فونت اجراي و طراحي يا و فونت انتخاب ، نوشتاري شيوه
  . دهد نشان خود پوستر اوليه طراحي در

 ، كار اجراي براي توانيد مي ، شده مطالعه و محكم طرح اجراي به شروع ، اوليه اتود از پس
  . داريد بر را اوليه قدم

 ، نوشتاري هاي اولويت:  چون اي يافته تركيب عناصر با شما پوستر اصلي ايده اكنون
  .هستند هماهنگ هم با غيره و اشارات و ها فونت ، تصويري
 گوناگون بصري هاي ظرفيت شناخت:  چون ديگري مهم موارد شده ذكر موارد بر عالوه
.  باشد مي  ارا د را خود اهميت ،.… غيره و تقارن ، توازن ، تعادل ، حجم ، خط چون

 آن بر گذار تاثير محيط يا و پوستر موضوع با آن ساختن متناسب و ها رنگ هارموني شناخت
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 تاثير و ها رنگ خاصيت منطقي شناخت گفت توان مي يا.  باشد مي اي ويژه اهميت داراي ،
  . بود خواهد بيننده ديد جذب در موثر بسيار مخاطب بصري ديد بر آن رواني

 هاي لبه به نسبت ، اصلي حروف فاصله چيدمان كه كرد تاكيد موضوع اين بر بايد آخر در
 پوستر كادر پايين قسمت در و سانتيمتر 2/5  فاصله با باال و راست ، چپ:  سمت سه در كار
  . باشد مي متر سانتي 3

 هنرمند و دهند جاي خود در را هنرمند عواطف و حس بايد باشند كه عنواني هر با ها پوستر
 هميشه و باشد نوآور و خالق بايد ، اي كليشه و بازار در رايج موضوعات از دور به متعهد
  .باشند خود خاص مخاطبين براي ، نو هاي تكنيك با جديد موضوعات ارايه آماده
 ارتباطي و تازه خوردي بر خود اطراف جامعه با بتواند كه دارد تامل و تفكر جاي هنري لذا

. گندد مي مدتي از بعد كه ند ما مي راكدي آب مثل صورت اين غير در.  باشد داشته سازنده
 بيست طول در متفاوت اشخاص توسط و مداوم صورت به را گل يك اگر ولي است زيبا گل
 به شما در تنفري بسا چه و ندارد را اول روز زيباي شما براي گل آن ديگر ، ببينيد سال
  . است ناپذير جبران آن نتايج كه آورد مي وجود
 با ولي ، شده تعريف هاي ختار سا و استانداردها براساس بايد هنرمند يك تالش و سعي
  . باشد جديد اسلوب و معيار

  استندهاي تبليغاتي
است. استندهاي نمايشگاهي يكي ديگر از ابزارهاي تبليغاتي بسيار موثر و كاربردي استند 

امروزه در بسياري از معابر، فروشگاهها،داروخانه ها، سالنهاي همايش، نمايشگاهها و حتي 
متاسفانه بسياري از مشتريان گرامي از تنوع  . دفاتر و شرگتها كامالً قابل مشاهده هستند

و ساخت نمي  قابل دسترسي اين استندها مطلع نبوده و به فراخور نياز خود سفارش طراحي
 .دهند

ناربن گرافيك طراحي منحصر به فرد و دلخواه شما را بر روي طيف وسيع و متنوعي از انواع 
استندهاي نمايشگاهي ، رول آپ، استند پوستر، كانتر نمايشگاهي، اليت باكس و كاتالوگ 

 .استند ارائه مي دهد
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صورت ايستاده با پايه هاي ع ساده و اغلب مشاهده شده استند تبليغاتي كه به نو : استند
جهت انتخاب به تصاوير پايين صفحه مراجعه  .ضربدري (ايكس) و يا انواع قابل ارئه است

 نماييد
اين نوع استند نيز جهت تبليغات و نصب پوسترهاي نمايشگاهي و  : استند پوستر

جعه جهت انتخاب به تصاوير پايين صفحه مرا .تبليغاتي در سه مدل قابل ارائه مي باشد
 نماييد

نوعي استند تبليغاتي كه از غالفي رولي شكل بيرون مي آيد. (جهت  :استند رول آپ
 انتخاب به تصاوير پايين صفحه مراجعه نماييد 

از اين نوع استند همانطر كه از نامش پيدا است جهت قرار دادن وچيدن  : كاتالوگ استند
ردد. (جهت انتخاب به تصاوير پايين اقالمي نظير كاتالوگ، بروشور و مجالت استفاده مي گ

 صفحه مراجعه نماييد)
نوعي جعبه (باكس) نوراني كه در انواع مختلف ديواري و ايستاده قابليت   :اليت باكس

 .هاياليت كردن پوستر و يا طرح گرافيكي شما را دارد
رفه ها، يكي ديگر از ابزارهاي تبليغاتي و فروش كه جهت استفاده در نمايشگاهها، غ كانتر :

  .مورد مصرف قرار مي گيرد ... البي ها و
 نيمكت هاي تبليغاتي
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 نمونه نيمكت تبليغاتي در پاركها

 

  اـمـآب نميدان و 
 در مطلوبي حس بتوانند تا دارند نياز آرام و سبك فضاهايي به شهري فضاهاي امروزه

 فضاهاي در شهري طراحان. كنند ايجاد شان روزانه مرورهاي و عبور حين در شهروندان
 و هستند مخاطبان و شهري امكانات ميان صميمي ارتباط برقراري درصدد معاصر، شهري

  .دانندنمي دور مقوله اين از نيز را آبي فضاهاي و آب

 از تواندمي دارد، بويايي حتي و المسه شنوايي، بصري، ادراك در كه نقشي بر عالوه آب
 با كه حدي تا باشد برخوردار شهري فضاهاي سازماندهي در پراهميتي و فضايي نقش

  .كرد تأكيد آن سازيزيبا و فضا اهميت بر توانمي شهري فضاهاي در نماآب يك قراردادن

 نماآب طراحي در ايمني و فني هايشاخص درنظرگرفتن با بصري هاي شاخص به توجه
 اين طراحي در است الزم. باشد مؤثر آن هويت ارتقاي و محيط منظرسازي در تواندمي
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 مباني و اصول شهر، زيباسازي و اجتماعي مراودات در آن نقش به توجه با و جاذب عنصر
 فضاي در آن بصري و هنري فرهنگي، جايگاه ارتقاي در بتوان تا شود بينيپيش طراحي
  .گمارد همت شهر در آب جايگاه به نهادن ارزش و شهري

 برخوردار ارزشمندي جايگاه از ايران شهرسازي و معماري كمال و گيري شكل در "آب"
 معاني دريافت و آن، از حاصل رواني مثبت آثار به توجه و آب با تماس چگونگي است؛ بوده

 واالي هاي ويژگي با عنصري عنوان به آن از فراتر بلكه نبوده، تفنني گاههيچ آب معنوي
  .است بوده مطرح ايراني انديشه در همواره روحاني و معنوي

 روند در آب عنصر اگرچه
 شهرسازي و معماري تاريخ

 در ليكن بوده، تأثيرگذار
 به توجه اخير، هايسال

 به شهري فضاهاي زيباسازي
 در آب هايقابليت از استفاده
 با بصري هايجاذبه ايجاد
 نيز "آبي هايبازي" عنوان
 معاصر شهري فضاهاي در مهم عنصر يك عنوان به آب حضور امروزه. است شده منجر

 و دهيشكل در آن هايقابليت از وسيعي طيف كهطوريبه است، يافته را خود اهميت
 تا دارد تالش حاضر مقاله. اندگرفته قرار استفاده مورد عمومي فضاهاي به بخشيكيفيت
 "شهري نشانه و نماد" عنوان به را نماآب طراحي و "شهري عنصر" عنوان به آب نقش

  .كند بررسي

 ادراك نوع پياده، چه و سواره صورت به چه شهروندان عمومي حركت و فضا نوع با متناسب
 باال سرعت با سواره يك براي نماآب ادراك كه طوري به. دارد اهميت نماآب طراحي در آب
 خواهد شهري ترافيك در درگير و متوسط سرعت با اي سواره با اي عمده تفاوت بزرگراه، در
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 دارد را مكاني از عبور قصد فقط زياد سرعت با پياده فرد كه هايي مكان در همچنين. داشت
 كند، مي درك را نماييآب گذار،و گشت هدف با و طمأنينه با كه اي پياده فرد به نسبت
  .دارد وجود فراواني ادراكي هايتفاوت

  سازي مجسمه
 مختلف جهات از كه است هنرمندانه بيان و فرم داراي و بعدي سه حجمي شهري، مجسمه 

   .است گرفته قرار بسته فضاي از خارج كه است شهري مبلمان از جزيي.است نظاره قابل
 ويژه به و شهري فضاهاي در شهرداريها وسيله به حجمي اثر و مجسمه دهها سال هر

 خوبي به كه صورتي در حركت اين. ميشود نصب كوچك و بزرگ شهرهاي هاي ميدان
 در كه آن ويژه به باشد داشته فضاها اين كيفيت ارتقاء در مهمي سهم ميتواند شود هدايت
 مراكز كه برآنند شهرداريها اغلب و يافته بيشتري عموميت فعاليتهايي چنين اخير سالهاي
 كه است بوده آثاري خلق فعاليتها اين محصول سازند، پيكرهاي به مزين را خود هاي ميدان
 موجب و شناسانه زيبايي ارزشهاي فاقد نيز مواردي در و معمولي اوقات برخي ارزشمند، گاه

   .اند بوده ميدان فضاي تنزل
 ممكن آن در زندگي غناي و آسايش كه است سالم و آرام محيطي ايجاد شهرسازي هدف
 پديد هنگامي زندگي غناي اما كرد تعريف مردم نيازهاي تامين در ميتوان را آسايش باشد،
   .باشد مزاحم شهري محيطهاي در هنري معنويت كه ميĤيد

 هنري و بيان طريق از شهري زندگي ساختن غني در بسزايي نقش ميتوانند ها مجسمه
 توجه كانون كه شهر عطف نقاط هاي فلكه و ها ميدان در ويژه به امر اين باشند داشته

   .است برخوردار بيشتري اهميت از هستند، شهروندان
 فضا در خاص روحيه القا و شده تعريف هويت و مكان حس ايجاد ها مجسمه اصلي عملكرد

 مبلمان عناصر ساير از ساختن متمايز و عنصر اين تعريف است فضا يك روحيه تقويت يا
 كه چرا است نسبي زمينه اين در تعريفي هر و نيست ساده چندان حجمي آثار و شهري
 و برنميتابد را مشخص و محدود تعاريف نيز هنر و است هنري رشته يك سازي مجسمه
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 وجود بحث براي مبنايي كه آن براي اما نوردد مي در را تعريفي هر مرزهاي هنري خالقيت
   :است ارايه قابل زير تعريف باشد داشته

   شهري مجسمه تعريف
 مختلف جهات از كه است هنرمندانه بيان و فرم داراي و بعدي سه حجمي شهري، مجسمه 

 جهت يك از حداقل معموال كه است برجسته نقش از متفاوت بنابراين( است نظاره قابل
 حيوان، انسان، يك پيكره معموال آن موضوع) شده متصل زمينهاي به و است ديدن غيرقابل

   .است گرفته قرار بسته فضاي از خارج كه است شهري مبلمان از جزيي و است شي يا گياه
 مصالحي از و است ناظران به پيامي انتقال يا بخشي هويت تزئين، مجسمه اصلي كاركرد
   .ميشود ساخته فايبرگالس چوب، فلز، بتن، سنگ، نظير

 گرفته قرار بسته فضاي در كه هايي مجسمه با شهري هاي مجسمه تمايز وجه مهمترين

 تركيب و فزونتر آنها ديدار تواتر بيشتر، باز فضاي هاي مجسمه بينندگان كه است آن اند،
 بيننده ندارند نوشتن و خواندن سواد حتي كه افرادي ترتيب بدين است، تر متنوع آن ناظران

 و منظر طراحان سازان، مجسمه مشترك كار شهري سازي مجسمه. هستند حجمها اين
 شهري مديران هدايت و حمايت با كه است شهري طراحان و ريزان برنامه شهري، مبلمان
 مجسمه ساخت. دارند عهده بر را نقشي فرايند اين در عوامل اين از يك هر پذيرد مي انجام

 مكان و مقياس انتخاب در متخصصان ساير و ميشود انجام ساز مجسمه هنرمند وسيله به
 عملكردي مالحظات رعايت ضمن كه است آن همكاري اين هدف. دارند نقش مناسب
   .آيد وجود به ناظر براي بصري لذت بيشترين
 شهري فضاهاي در متنوعي حجمي آثار نيست، ميادين بخش زينت حجمي اثر تنها مجسمه
 هويت داراي اما دارند مجسمه مفهوم با نزديكي تشابه گاهي اگرچه كه ميشوند استفاده
 كيفيت ارتقاي در ميتواند نيز حجمي آثار اين از هوشمندانه برداري بهره. هستند متمايز
   :كرد بندي طبقه زير نحو به ميتوان را حجمي آثار اصلي انواع. باشد موثر شهر فضايي
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   يادماني طاقهاي
 آن بيشترين شدهاند ساخته تاريخي بزرگ وقايع گراميداشت براي معموال يادماني طاقهاي 
 سربازان ياد به كه طاقهايي و است بزرگ نظامي پيروزيهاي يادمان كه پيروزي طاقهاي را

 پيروزيهاي يادآوري براي طاق اين. ميدهند تشكيل ميشوند، برپا جنگها در شده كشته گمنام
   .است شده ساخته ناپلئون

   يادماني ستونهاي
 يادماني طاقهاي از كه ستونها اين ميگردد باز باستان يونان شهرهاي به ستونها اين سرمنشا 

 كار به تاريخي مهم رويداد يك يا شخص يك گراميداشت براي بيشتر هستند، تر قديمي
 نصب بلند ستونهاي اين فراز بر مهم فرد يك مجسمه موارد از بسياري در. شدهاند برده
   .بود فرد آن زياد بسيار اهميت نشاندهنده تركيب اين. ميشد
 هرمي ستونهاي ميشوند برده كار به مجسمه بدون و تنهايي به كه ستونها از ديگري نوع

. ميĤمد شمار به مذهبي نمادي باستان مصريان براي و دارند مصري منشا كه هستند شكل
 بود قدرت و نظم گرايي، هندسه از نمادي و ميĤمد كار به مركز دادن نشان براي ستونها اين
 مقابل شكل بيضي مهم ميدان گرفته، قرار استفاده مورد متون نوع اين كه مواردي جمله از

 ستونها اين. است شده ساخته 17 قرن دوم نيمه آغاز در كه است رم در پيتر سنت كليساي
 عصري آغاز از نمادي نيز گاهي و ميĤمد كار به نيز همبستگي و پايداري ثبات، بيان براي
  .بود جديد

   تزئيني ساعتهاي  
 از يكي كه دارند متنوعي اشكال و هستند ميادين از بسياري زينتبخش تزئيني، ساعتهاي 

 دقت به اگر و دارد رهگذر ذهن و فكر چشم، بر قوي اثر ساعتها اين است، ساعت برج آنها
 تاثير و ميشود محسوب شهر در قوي نشانه شود، طراحي آن جايگاه حساسيت با و مكانيابي
 كار به اخير قرنهاي در و ندارد باستاني فرم حجمي اثر نوع اين. گذاشت خواهد قوي بصري
   .است شده گرفته

 شهري هاي مجسمه ساخت دستمايه كه مفاهيمي و مضامين موضوعات، ديگر سوي از
   :است بندي طبقه قابل زير مقوالت در عمده طور به ميشوند



 89  ابـزار |فصل پنجم 

 

 فردوسي، نظير... و علمي سياسي، هنري، ادبي، فرهنگي، تاريخي، شخصيتهاي و مشاهير .1
  ميرعماد بيروني، ابوريحان

  
 شيراز -سابق ميدان ساعت 

 رييسعلي خان، قلي امام جنگلي، خان كوچك ميرزا نظير شهدا، و دالوران مبارزان، .2
   .بابايي شهيد دلواري،

   .تختي نظير ورزشكاران .3
   اژدها و گرشاسب مبارزه روايت نظير اسطورهاي شخصيتهاي و روايتها .4
   سيمرغ نظير اسطورهاي موجودات .5 
   ...و فرج انتظار اذان، نماز، توحيد، نظير مذهبي مضامين .6 
 و واليت شهادت، نظير سياسي مذهبي، مضامين .7
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 انقالب ميدان در انقالب يادمان نظير عمراني و ورزشي سياسي، تاريخي، يادمانهاي .8

 و جنگ يادمانهاي گناوه، بندر در فوتبال جهاني جام به ايران صعود يادمان و تهران
   .شهرها به گازرساني يادمانهاي

  مادر مجسمه نظير احساسي يا عاطفي مضامين .9

 نظير معيشتي و اقتصادي مضامين .10 
 و معيشت شيوه معرف كه هايي مجسمه

 مانند هستند منطقه يا شهر در توليد
   ....و چوپان كار، چاي ماهيگير، مجسمه

 نظير منطقه و شهر عمده توليدات .11
   ....و گالب گندم، پسته، مجسمه

 نظير اقليمي و طبيعي مضامين .12
 يا طبيعت معرف كه هايي مجسمه
 مجسمه هستند منطقه ويژه حيوانات
   .بومي حيوانات يا پرندگان

 نظير فرهنگي و سنتي مضامين .13
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 عالقه مورد آشاميدنيهاي تغذيه، نحوه فرهنگي، عادات زندگي هاي شيوه كه هايي مجسمه
   ...و فنجان چاي، قوري مجسمه: ميدهد نشان را... و

 مجسمه نظير هستند مكان عملكرد معرف كه هايي مجسمه نظير عملكردي مضامين .14
   .است منطقه اين ورزشي هويت معرف كه تهران در كوهنورد

 تقابل آزادي، انسان، تنهايي نظير اجتماعي فرهنگي واقعي يا انتزاعي مفاهيم و پيامها .15
   ...و تالش شكوفايي، پرواز، انحطاط، بيخانماني، فقر، رنج، سنت، و مدرنيسم

 

   مجسمه كاركردهاي و نقشها
 شده، تعريف مكان حس ايجاد مجسمه كاركردهاي مهمترين از يكي: مكان حس تقويت.1 

 به كه فضاست از مكانبخشي. «فضاست يك روحيه تقويت يا فضا در خاص روحيه القا
 صورت در »است ارزشمند معنايي داراي و است شده اشغال چيزي يا شخص وسيله

 احساس شهروندان پيرامون، محيط بصري انسجام تقويت و محيط با مجسمه هماهنگي
   .شود مي تقويت مكان حس و ميكنند بيشتري آرامش و رضايت
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 حدي معين محل يك محل يعني هويت: «شهري فضاهاي به بخشي هويت و تعريف .2
 يا و شناخته مكانها ساير از تمايزي مكان عنوان به را مكان يك ميتواند شخص كه

 دارا را خود به مخصوص حداقل يا و بينظير مشخص، شخصيتي كه طوري به كند بازشناسي
 بخش هويت ميتوانند برخوردارند اي هنرمندانه و خالقانه طراحي از كه هايي مجسمه. »شود
   .باشند

 و ندارد جذابيت هنر، از خالي فضاي: شهري فضاهاي سرزندگي ايجاد و كيفيت ارتقاي .3
 شهري فضاي در نشاط و سرزندگي حس ايجاد مانع و ميكاهد فضا كيفيت از جذابيت فقدان
   .دهد ارزاني فضا، به شرايط ساير وجود صورت در را دو هر اين ميتواند مجسمه است،

 و ها مجسمه: فرهنگي ارزشهاي و نمادها معرفي و عمومي هاي آگاهي ارتقاي .4
 خصوص در شهروندان عمومي هاي آگاهي و دانش سطح ميتوانند آنها به متصل توضيحات
 را منطقه يك مردم ميتوانند مثال عنوان به بخشند ارتقا ها زمينه ساير يا فرهنگي حوادثهاي

 منطقه آن فرهنگي نمادهاي يا سازند آشنا منطقه يك تاريخي رويدادهاي يا ها شخصيت با
   .كنند معرفي را
 يا تاريخي عملكرد تداعي يا آن پيرامون محدوده يا ميدان روحيه و عملكرد معرفي .5

ه مجسم هستند، فرد به منحصر تاريخي حوادث وقوع محل ميادين از بسياري: آن فرهنگي
 واقعه اين تداعيگر ميتواند آن از بعد سالها تا باشد تاريخي رويداد اين آن موضوع كه هاي
 مجسمه نصب مثال شود، بيان مجسمه وسيله به ميتواند ميدان فعلي عملكرد همچنين باشد،

 ورزشي روحيه بيانگر است، كوهستان به كوهنوردان عزيمت مبدا كه ميداني در كوهنورد
   .است ميدان پيراموني حوزه

 هر از ميدان مركز در عنصري عنوان به مجسمه: ميدان تمركز نقطه و ثقل مركز تعريف .6
 كه است دليل همين به باشد ميدان مركز نمايانگر تواند مي و ميشود درك و ديده طرف دو

 نصب ميدان ثقل مركز در را مجسمه طراحان، از بسياري نيز خودرو از خالي ميادين در حتي
   .آورند وجود به بصري نظم نوعي و تقويت را مركزيت حس تا ميكردند،

 كوين نظر از است شهر سيماي سازنده اصلي عناصر از نشانه: شهري نشانه يك ايجاد .7
 بايد نشانه خصوصيات هستند شهر مختلف قسمتهاي تشخيص در عواملي هاي نشانه« لينچ
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 داشته واضح فرمي ها نشانه اگر بازشناخت بسيار عوامل ميان از را آن بتوان كه باشد چنان
 ميسر آساني به آنها شناخت باشند مسلط و غالب خود اطراف به و متضاد خود زمينه با باشند،
 موارد بسياري در ها مجسمه باشد، متصور معنايي آنها بر كه هست بيشتري احتمال و است
 حتي يا منطقه محله، سطح در نشانه عنوان به توانند مي باشد بزرگ آنها اندازه اگر ويژه به

   .شوند مطرح شهر
 در مطلوب هايه مجسم نصب: شهروندان توسط محيط بهسازي براي انگيزه ايجاد .8

 بخشي كيفيت براي انگيزهاي ميدان اطراف ساكنان كه ميشود موجب آن بهسازي و ميدان
   .آورند وجود به متمايز محيطي كه كنند تالش و كنند پيدا خود محيط به
 نحوي به را آن پيرامون و مجسمه طراح، كه است اين مكاننمايي از منظور: نمايي مكان .9

 يك يا بيشه يك جنگ، ميدان مثال خصوص به فضاي يك كننده تداعي كه كند طراحي
   .باشد چراگاه

 برخوردار خصي تاريخي سابقه از كه مياديني در ها مجسمه: ميدان نام به بخشي تناسب .10
 نام كه شوند طراحي نحوي به ميتوانند است شده تعيين آنها براي قراردادي نامي و نيستند
 كاركردي چنين الله ميدان در الله از نمادي مثال كنند تثبيت بينندگان اذهان در را ميدان
   .دارد
 مي رو اين از ميĤورند مردم ميان به را هنر ها مجسمه: هنري سنتهاي و سبكها معرفي. 11

 بصري سواد و هنري دانش بر و سازند آشنا جديد يا قديمي هنري سبكهاي با را مردم توانند
  .بيفزايند آنها
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    : بالن
 اعتقاد كه " Montgolfier " برادران زمان به گردد مي بر انسان هاي تالش اولين    

 اذعان خود مقاله در برادر، دو اين. بود نخواهد تصور قابل غير انسان براي پرواز داشتند
 كردند فكر آنان بعدها. كرد پرواز توان مي ابريشمي و اي پارچه مواد از استفاده با كه داشتند

 خود در را جادوئي قدرت اين كافي اندازه به بتواند كه كنند توليد بزرگ كيسه بتوانند اگر كه
 نمي آنان روزگار، آن در. كنند پرواز وزن به توجه بدون آسمان در توانند مي دهد، جاي

 امروزه اما. شود مي آسمان در بالن حركت باعث گرم هواي چرا كه دهند تشخيص توانستند
 بالن بيرون هواي از بالن داخل در هوا تراكم ميزان شود مي گرم هوا كه وقتي دانيم مي

    .شود مي بالن رفتن باال باعث امر همين و است كمتر
 فوق گازي هاي بالن البته. رسيد خود اوج به 1960 سال در بالن مجدد تولد نپائيد ديري
 " مهندس. بودند كنترل قابل سختي به و گران العاده  Ed Yost   تكنيك از استفاده با " 
 يك از بالني او. كند توليد را امروزي استفاده قابل هاي بالن اولين توانست اي ويژه هاي

 بنابراين. نمود تزريق آن داخل به پروپان مخرن از استفاده با را گرم هواي و ساخت نايلون
    .كرد معرفي "بالن پدر" عنوان به را ايشان توان مي

   :ايران در بالن پيشينه
   :نويسيد مي خود خاطرات در شاه الدين ناصر
 جلوخان از بالن دو مانده غروب به ساعت پنج) م1294/1877 االول ربيع 8( شنبه روز

 شمس باالي رفتيم باغ در وزراء با صحبت از بعد ما رفت، آسمان به خانه معلم مدرسه
 كوچه و ها بام روي مرد و زن از هم تهران كل. بودند ها اندرون بام پشت هم حرم العماره،

 باد فرنگي برش بزرگ سفيد بالون بعد رفت، هوا بود، رنگ قرمز اولي بالن. بودند غيره و ها
 ساعت نيم رفت، هوا خوب بسيار بالن غيره، و ها بام در شدند جمع دوباره مردم همه شد،

 خيلي خيلي. رفت هوا بيشتر بلكه هم ذرع هزار دو بود، ايستاده شهر آسمان روي درست
 وقت هيچ. داد تماشا خيلي خيلي خالصه رفتند، باال بالون اين با هم با نفر دو داد تماشا
  .بودند نكرده مردم تماشا همچه
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  بالن تبليغاتي گردشگردي:
اين بالن داراي سرنشين و بيشتر جهت گردشگردي و مسابقات رواج دارد و معموال از نظر 

جسه بسيار بزرگ و در نتيجه ظرفيت بيشتري 
  جهت درج تبليغات دارد.

يك بالن فضاي تبليغاتي مناسبي را براي تبليغات 
 فراهم مي سازد. 

بالن را مي توان به اشكال، اندازه، و رنگ هاي 
مختلفي از جمله لگوي هر شركت و با اشكال 
مورد نياز مشتري كه براي تبليغات جذابيت فوق 

  العاده دارد را طراحي و ارائه نمود. 
  بالن تبليغاتي ( بادكنكي):

بالن بدون سرنشين و شبيه به يك بادكنك اين 
بزرگ مي باشد كه به وسيله يك سيم يا طناب از 
يك سطح نگهداري مي شود و درون آن از گاز 

هليم (بدليل معلق بودن در هوا) استفاده مي گردد و امروزه كاربرد بسيار زيادي در بيسن 
  ساختمان ها و برجها در شهرها دارد.

  چتر :
ي كه معموال از جنس چترهاي تبليغات

پارچه هاي پالستيكي روغني استفاده 
مي گردد نيز زمينه مناسبي براي 
تبليغات مي باشد كه البته تمام فصول 
سال داراي قدرت تبليغات نيست و 
بستگي به شرايط آب و هوا و محل 

  زندگي مي باشد.
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  تابلوهاي ديجيتال
 اين گيرند، مي قرار استفاده مورد تبليغات در كه ديجيتال تابلوهاي قوت نقطه ترين اصلي
 ها پيام بهتر، عبارت به و دهند تغيير شرايط برحسب سرعت به را هاپيام توانند مي كه است

 فهرست زير شرح به توان مي را ديجيتالي تابلوهاي مزاياي. دهند انطباق فوري، شرايط با را
   :كرد
 در توانند مي ترتيب اين به مشتريان و كنند تغيير سرعت به توانند مي ها پيام و تبليغات ‐

   .گيرند قرار منعطف و مرتبط جديد، تبليغات معرض
 سرعت به توانند مي مختلف تبليغات ‐
 هزينه به نيازي كه آن بي شوند، روز به

   .باشد تبليغ تغيير قبال در فيزيكي
 شبكه تبليغاتي تابلوهاي اصلي كاربرد ‐

 در تبليغات عرصه در  (DSNS) ديجيتال
 نقاطي چنين در. است خريد نقطه

 كه دارند اين به نياز كنندگان تبليغات
   .شود معرفي پيوسته طرزي به شان خدمات و كاالها

 مختلف مشتريان به نسبت تبليغات تا شود مي باعث ديجيتال تابلوهاي هاي شبكه انعطاف ‐
 نظر مورد زمان توان مي شبكه اين به اتكا با مثال عنوان به. باشد برخوردار الزم حساسيت از

 و كوچك مراكز در LED يا پالسما تبليغاتي تابلوهاي. گرفت نظر در خريد براي را مشتري
 به ها فروشگاه اداري فضاهاي در و شود مي نصب هستند، هم شلوغ كه خريد بزرگ
 19 تا 13 و ناهار هنگام جوان مديران روز، طول در مسن زنان تا گيرند مي قرار ايگونه
   .شوند مواجه ها آن با بعد به ظهر از بعد چهار ساعت از هم ها ساله
 يك عنوان به تواند مي و بوده تبليغات از فراتر ديجيتال ايشبكه تبليغاتي تابلوهاي منافع ‐

 از بتوانند مشتريان هم و كاركنان هم كه ايگونه به كند، عمل هم كار محل در آموزش ابزار
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 چه از را خود خريد بدانند فرضاً هم و شوند خبردار فروشگاه در وقوع حال در رويدادهاي
   .است تر خلوت خريد مراكز از خروج هاي راه از يك كدام يا و كنند دنبال مكاني

   
 كرده بروز مشكالتي ديجيتال ايشبكه تبليغاتي تابلوهاي از استفاده مسير در آمريكا در

 نمي كسي و مانده نامشخص آمريكا در ها شبكه اين از استفاده مالي هاي مدل هنوز. است
. نشيند مي بار به وقت چه زمينه، اين در تجهيزات و كاركنان حوزه در گذاري سرمايه داند

 سنگيني هاي گذاري سرمايه به دست اند،شده عمل وارد عرصه اين در كه هايي شركت
 به. كرد فكر رقابت محل به گاه آن و كرد تحقيق زمينه اين در ابتدا است بهتر. اندزده

 از تركيبي كنند مي بيني پيش كارشناسان كه چرا كنيد، توجه ها تكنولوژي از ايآميزه
 چندين نيز اروپا در. بدهد جواب تواند مي ثابت و متحرك هاي پيام با تبليغاتي تابلوهاي
 عمدتاً  ها پژوهش اين. است شده انجام ديجيتال تابلوهاي تأثير ميزان ارزيابي براي پژوهش

 از استفاده نتيجه در ها فروش افزايش از ميزان چه كه است داشته تمركز موضوع اين بر
 تحقيق يك نتيجه. است بوده تابلوهايي چنين روي بر خدمات و محصوالت براي تبليغات

 شعبه(گرفت صورت ASDA فروشگاه در تلويزيوني تبليغات شبكه يك روي بر كه
 تبليغي شبكه اين از كه فروشگاه دو كه بود اين از حاكي) انگليس مارت وال سوپرماركت

 باره اين در هم ديگري هاي آزمون. داشتند فروش افزايش درصد يازده كردند، مي استفاده
 كه داد نشان انگليس فروشگاه يك در تحقيق يك نتيجه 2004 سال در. است آمده عمل به

 در كه هم ديگري تحقيق. اندداشته فروش افزايش درصد 45 تا حتي خاصي محصوالت
 فروش ميانگين داد نشان آمد، عمل به COMPUSA فروشگاه 182 در 2004-2005 سال

 چه اگر معتقدند صنعت اين كارشناسان. است داشته افزايش درصد 29 تبليغ مورد كاالهاي
 ميانگين حداقل اما است، داشته فرق يكديگر با متفاوت، هاي موقعيت در ها فروش افزايش

 تابلوهاي از كه است داده رخ هايي مكان در امر اين و است بوده درصد 20 تا 10بين
  .اندكرده مي استفاده ديجيتال ايشبكه تبليغاتي
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  تلويزيون هاي شهري
 بستر ايجاد در آن سازنده نقش و تبليغات مقوله به جامعه افزون روز نياز است مسلم آنچه

,  تبليغاتي متد و روش خرين آ از استفاده و كشور و صنعت شكوفايي و رشد جهت مناسبي
  .كند مي خود به معطوف كالر فول تابلوهاي ازجمله متعددي هاي گزينه به را ما نيز

 ميليون 16 با را فيلم نمايش قابليت كه(تلويزيون هاي شهري) پيكر غول LED تابلوهاي
 از تركيبي با كه هستند معروف كالر فول تابلوهاي به ايران در اصطالحا ميباشد دارا رنگ

 حقيقت در كالر فول تابلوهاي. ميكنند ارائه را كامل رنگ تركيب قرمز و سبز,  آبي رنگهاي
 هاي ولژما كالربا فول تابلوهاي تلويزيونها خالف بر اما هستند بزرگي بسيار تلويزيونهاي

  . شوند مي ساخته گوناگون واشكال سايز با و متفاوت صفحات با جداگانه

 و مناسبتر قيمت با قرمز و سبز اصلي ي رنگها از تركيبي با رنگ دو فيلم نمايش تابلوهاي 
 الخصوص علي را فراوانتري كاربردهاي توانند مي كالر فول تابلوهاي از رنگ 65000 باتعداد

 يعني است ماژوالر صورت كالربه فول تابلوهاي ساختار.  باشند داشته in door صورت به
 تكميل تابلو,  بينيد مي پيوست به تصاوير در كه همانطور يكديگر كنار در كابينتها چيدن با
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 يك ساختار اصلي اجزاء ها مازول.  ميشود تشكيل ماژول تعدادي از خود كابينتها. گردد مي
 به طول نسبت ولي ميسازند متنوعي سايزهاي و اشكال در را آن كه هستند كالر فول تابلوي
  .  است 3 به 4 غالبا ها ماژول عرض

‐ dot pitch –  پيكسل مركزدو تا مركز فاصله يعني پيچ دات LED   در پيچ دات و ,
 ميليمتر 25,  20,  16 معمول هاي پيچ دات. دارد فراواني تاثير تصوير كيفيت و قيمت

   .ميبلشند
 قبول مورد رزولوشن حداقل كه شود مي گفته تابلو ستون و سطر ماتريس به:  رزولوشن –

 هم 3 به 4 نسبت رعايت بدون هايي رزولوشن توان مي همچنين.  ميباشد 144 192
   .كرد انتخاب

 در كهLED هر نور شدت Candel ويا MSD , NIT اساس بر ميليمتر هر در نور شدت –
 عمر وطول LED نوع به بسته دهند مي تشكيل را كالر فول تابلوهاي در نور شدت مجموع
   .كند مي ارائه مشتري به را ازانتخاب از اي گسترده طيف آن مفيد

 و out door فرمت دو با كالر فول تابلوهاي in door يا out door  نمايشگر ساختار –
indoor تابلوهاي جهت الً معمو.  شوند مي ساخته in door فرمت از LED هاي MSD 

جهت محيط داخلي مانند پاساژ و فرودگاه و ...  indoor تلويزيون هاي   . شود مي استفاده
  جهت محيط خارجي استفاده مي گردد. outdoorو تلويزيون هاي 

 آنها مفيد زاويه كالر فول تابلوهاي خريد و انتخاب در مهم هاي گزينه از يكي:  ديد زاويه –
 گرفته بهره كالر فول تابلوهاي ساخت در (oval) بيضي هاي LED از�ً  معموال,  باشد مي
  .  دهند قرار پوشش تحت را ديد درجه 165 تا شود مي
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  1380 مهر، سوره انتشارات تهامي، غالمرضا ترجمه اسالمي، نگارگري  ، ثروت عكاشه،-
  1390 فروردين 30 البيت، اهل گاهوب. سلجوقيان تا اسالم صدر از اسالمي معماري-
 با ”Earth Art“ يا زمين هنر تفاوت امروزي تعريف و تاريخي نظر از محيطي هنر تعريف-

  1391،  محمديان.آ ، محيطي هنر
 ي،محيط گرافيك در آن كاربرد و ايران اساطير انساني نقوش بررسي ، مهدي شناس،حق-

  1390، تهران هنر، دانشگاه ارشد، كارشناسي نامهپايان
  1388 ،تهران فاطمي، محيطي، گرافيك ، مسعود ايلوخاني،-
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   طالبي حاج اسعدي، عادله مريم ، توسط شيوا قباد محيطي، تا تبليغات محيطي ازگرافيك-
  1390،تهران شهر زيباسازي سازمان ، زيباسازي دانشمقاله  -
 اصرعن و هنر انديشي هم اولين مقاالت( ايران معماري در آب نمادپردازي. حسين سلطانزاده،-

  1384، هنر فرهنگستان:  تهران ،)4طبيعت
  1378، 42شماره هنر، فصلنامه ايران، معماري و هنر فرهنگ، در آب. محمدباقر خسروي،-
  1391، قباد شيوا ،  است محيط با هنرمند ديالوگ محيطي گرافيكمقاله -
  1390 - ط.  ، نسيم محيطي گرافيكمقاله -
    1391،  دلداده محيطي ، زهره هنرمقاله -
  1388،  معاصر فرهنگ انتشارات هنر، المعارف دايره روئين، پاكباز،-
  1389 آذر 14 در شدهبازبيني. 1382 فروردين 20 تبيان، گاهوب "تذهيب"-
  1382 تهران، دانشگاهي، نشر مركز اسالمي، هنرهاي ميرمحمد، شريف،-
  1355 سال آبان ،49 ش ومردم، هنر مجله قرآن، تذهيب تاريخچه به نگاهي پروين،. برزين-
  1369 تهران -عربعلي شروه، ترجمه -عصرجديد انتشارات -ايران نقاشي -بازيل گري،-
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 348 ص گدار آندره اسالمي معماري تاريخ در مسائلي از نقل به گيالني موسوي رضي سيد-
 14 فيروزه، هنري فرهنگي بنياد گاهوب. »گدار آندره نگاه از اسالمي هنر تاريخ. «352 و

  1387شهريور
 شدهبازبيني. 1388 آبان 3 فارس، خبرگزاري. شود اندازيراه اسالم جهان خوشنويسي موزه-
  1389 آذر 14 در
 قرآني خبرگزاري. آورد بوجود مذهبي زمينه در را فاخري آثار عثماني دوران در ثلث خط-

  1389 آذر 14 در شدهبازبيني. 1388 بهمن 7 ايران،
 در شدهنيبازبي. ايران در تركيه سفارت توريستي و فرهنگي رايزني گاهوب. مجسمه نقاشي،-

  1389 آذر 14
  

www.cafedexign.com 

www.mellatonline.net 

www.honaronline.org 

www.iraniangraphic.com 

www.persiangfx.com 

www.noyasystem.com 
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