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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

بي نظمي ها و آشفتگي هاي مناظر مختلف شهري است كه مولد آلودگي  ي مسئلهدر جامعه ي امروز، يكي از مهمترين مسائل 

مهمترين عناصر موجود در يك شهر  بصري و رواني مردم مي باشد و تأثيرات نامطلوبي بر روحيه ي انسان بر جاي مي گذارند.

ند سالمت ذهني و روحي افراد را در پي بناها و ساختمان هاي آن مي باشند، كه زيبايي و هماهنگي و موزون بودن آن ها مي توا

دانش هاي گوناگون نظير روانشناسي، جامعه شناسي، شهرسازي و محيط زيست به دنبال راهكارهايي مناسب براي  داشته باشد.

م به سزايي در و در ميان هنرها، هنر تجسمي از جمله گرافيك محيطي سههستند. در اين ميان مقوله ي هنر حل اين مسئله 

 دارد. گرافيك محيطي از طرق مختلف به زيباسازي فضاهاي شهري و همچنين فضاهاي داخلي بناها كمك مي كند. حيطه اين

مسائل و مشكالتي كه امروزه در زندگي شهرنشيني وجود دارد، ايجاب مي نمايد تا علم گرافيك قسمتي از فعاليت هاي خود را 

و عبارت ديگر در نظم بخشيدن و زيبا كردن فضاهاي شهرها و اماكن عمومي در حيطه ي معماري و محيط زيست انجام دهد. به 

نماي معماري  .گرافيك محيط، زيبايي بصري و نظم و هماهنگي مطلوب فضا است    سهم عمده اي را  داشته باشد.ساختمان ها 

آرامش بخشي به افراد جامعه را ساختمان ها و بناها بايد، فراهم آوردن محيط زيباي بصري، هماهنگي مطلوب با محيط زندگي، 

تأثير خاصي بر فضا باقي هستند كه عالئم بصري مشترك در معماري و گرافيك محيطي بافت، رنگ و نور . در نظر داشته باشد

واند مي گذارند و با در كنار هم قرار گرفتن آن ها، يك فضا شكل مي گيرد. استفاده ي نامناسب از هر يك از اين عناصر مي ت

        را به وجود آورده و بر ديد و روان انسان تأثير منفي بگذارد. يي ناهماهنگ و نامطلوبفضاها
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عنوان زبان مشترك گرافيك و اين پژوهش كوششي است در طرح مسئله ي رويكرد متقابل هنرها و بررسي عوامل بصري به 

  معماري و نگاهي است متفاوت از تأثير اين دو هنر بر محيط و متناسب با اصول طراحي در معماري.

هنر گرافيك محيطي معناي به طور كل جامع و قالب را در بر مي گيرد. به قسمي كه تمام محيط پيرامون ما به نحوي نشأت گرفته 

بين زندگي و محيط ما وجود دارد باعث شده كه كليتي به نام گرافيك محيطي به وضوح قابل فهم و از اين هنر هستند. پيوندي كه 

درك باشد. اشكال، چينش، ابعاد و فضاهاي موجود ميان انسان و محيط پيرامون، به خودي خود حال خواسته يا ناخواسته سبب 

  )2، 1392(استوار، تجسمي و محيط پيرامون مي باشد.  جذب انسان به محيط مي گردد. نوعي طراحي كه رابطه ي بين هنرهاي

محيط اطراف ما، خانه هايي كه در آن زندگي مي كنيم و فضاهايي كه در آن به فعاليت هاي گوناگون مي پردازيم، همه نياز به 

  اصول بصري دارند.برقراري روابط درست و صحيح ميان فرم، رنگ، نور، مصالح و بافت و همچنين سازمان بندي دقيق بر مبناي 

ء زير شاخه معماري تقسيم بندي مي شود اما نقش گرافيك محيطي چون با فضا سر و كار دارد، بيشتر در تقسيم بندي ها جز

گرافيك دراين رشته آن قدر پر رنگ هست كه مي توان آن را از زير شاخه هاي گرافيك به حساب آورد. در اصل گرافيك محيطي 

  )6، 1385(زمردي نيا،  بين رشته اي مي باشد. و دانش يك تخصص
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يكي از هنرهايي كه ارتباط نزديك با معماري دارد، هنر گرافيك است كه ضمن تشابهاتي كه از لحاظ كاربردي با معماري دارد، مي 

  تواند درايجاد خالقيت و شكل گيري ايده هاي نو به معماران كمك كند.

گرافيك و معماري امروزه دو رشته ي مرتبط به زندگي شلوغ و پر رفت و آمد مردم هستند. اگرچه گرافيك را علم تصوير دو بعدي 

 عناصرمي دانند و معماري با حجم و فضا سر و كار دارد، ليكن تمامي فضاهايي كه انسان در آن قرار مي گيرد، به شدت به 

معماري تنها هنرهايي هستند كه فقط در اوقات فراغت مردم مورد استفاده قرار نمي گيرند، بلكه گرافيك و گرافيكي وابسته است. 

مردم هميشه و همه جا در تماس با اين دو هنر هستند. گرافيك و معماري ارائه دهنده ي سرويس هايي به نيازهاي مهم انسان 

  )1387،20 (مميز،. مطرح مي شود ا خط و رسم گرافيكييعني مسكن و ارتباط است. در معماري ايده ب



 

گرايش هاي نوين گرافيك، ارتباط مستقيم با دانش هاي ديگر نظير طراحي شهري، روانشناسي، جامعه ابعاد و جنبه هاي تازه، 

 شناسي و فن آوري رو به رشد گرافيك، واژگان و تعابير جديدي را وارد تعاريف قبلي گرافيك كرده است اما از هر ديدگاهي كه به

گرافيك نگاه شود اركان و ويژگي هاي اصلي آن شامل اتكا به دانش تجسمي، تأكيد بر عناصر و نقوش تصويري، خصوصيات انتشار 

و تكثير، تأثير سنت و فرهنگ و بهره وري از حداكثر زمان براي تأثيرگذاري بر مخاطب به جاي خود باقي است. همين اركان 

  )32، 1390(غفاري نمين، . مايز مي كندگرافيك را از ساير هنرهاي تجسمي مت

كارشناسان با توجه به دامنه ي وسيع فعاليت هاي گرافيك، اهداف و ويژگي هاي آن، قابليت هاي تكثير و توليد مجدد و در نظر 

، گرافيك گرفتن عملكرد و كاربرد آن زيرشاخه هاي متنوعي را براي آن در نظر گرفته اند : گرافيك تبليغاتي، گرافيك مطبوعاتي

فرهنگي، گرافيك سياسي، گرافيك تلويزيوني، گرافيك محيطي. تعيين مرز دقيق و معين كردن حد و حدود بين اين دسته بندي 

امري دشوار است. گرافيك هنري وسيع و گسترده است كه به آساني، هنرها و دانش هاي ديگر را به خدمت گرفته و به آن ها 

اما از ميان تمامي زيرشاخه هاي هنر گرافيك، قوي ترين ابـــزار فــــرهنگ ســـازي و تأثيـــــر بـر  شكلي گرافيكي مي دهد.

كه به طور  معاصـر، فضايي است آكنده از پيام و اطالعات فراوانيافكارعمومي شهروندان به گرافيك محيطي تعلق دارد. دنياي 

ري و بهره گيري از دانش وسيع هنرهاي تجسمي و استفاده از امكانات مستمر مبادله مي شوند. هر آن چه به مدد عناصر تصوي

در حيطه گرافيك محيطي قرار مي  ،هنرهاي زيبا در سطح جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد و باعث جلب توجه مخاطب شود

  )68 ،1385 (عبدالحسيني، .گيرد

يك با هم دارند. همچنين گرافيك به عنوان يكي از عالئم هنرمندان گرافيست و معمار در چهارچوب طراحي محيطي همكاري نزد

معماري مطرح است. چرا كه همانگونه كه ذكر شد، در معماري ايده با خط و رسم گرافيكي مطرح مي شود و خطي كه از  بصري در

  لحاظ گرافيكي جلوه نداشته باشد در معماري هم جايگاهي ندارد.
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مسائل و مشكالتي كه امروزه در زندگي شهرنشيني وجود دارد، ايجاب مي نمايد تا علم گرافيك قسمتي از فعاليت هاي خود را در 

و حيطه ي معماري و محيط زيست انجام دهد. به عبارت ديگر در نظم بخشيدن و زيبا كردن فضاهاي شهرها و اماكن عمومي 

        گرافيك محيط، زيبايي بصري و نظم و هماهنگي مطلوب فضا است.    د.سهم عمده اي را  داشته باشساختمان ها 

نر و طبيعت پيرامون با شناخته مي شود، پيوند و تعامل ه "گرافيك محيطي"كاربرد جلوه هاي گرافيكي در عرصه ي محيط كه 

يطي هوشمندانه، هنرمندانه و از تبليغات محيطي و هماهنگي تيمي بين گروهي است كه كارشان در رابطه با ارائه ي مح بهره گيري

محيط اطراف ما، خانه هايي كه در آن زندگي مي كنيم، همه نياز مبرمي به برقراري روابط صحيح ميان فرم ها،  درخور مي باشد.

رنگ ها و همچنين سازمان بندي دقيق بر مبناي اصول بصري دارند. انسان به واسطه ي زبان گرافيك مي تواند با محيط اطراف 

ي گرافيك محيطي در ايجاد فضايي مطلوب و دلنشين براي افراد جامعه نقش مؤثر سخن بگويد و با ديگران ارتباط برقرار كند.خود 



 

استفاده از گرافيك محيطي براي تمامي افراد در كليه ي سطوح اجتماعي و در هر سني به نوبه ي خود مؤثر بوده و مورد نياز  دارد.

  )116، 1393(سراج، . مناسب و مطلوب نقش به سزايي داردواقع مي شود و در ساختار محيطي 

م تعريفي نسبتا جامع از آن ارائه بدهيم، مي توانيم چنين با توجه به موضوع بسيار گسترده ي طراحي گرافيك محيطي، اگر بخواهي

مناسب  عنوان كنيم: مجموعه ي عوامل بصري به استخدام گرفته شده در محيط يا ترد شده از آن به منظور ارائه محيطي مطلوب و

  ورد اشاره شده است :در اين تعريف به چند متا بر مخاطب اثر كند و رفتاري را كه  در پي آن هستيم در او پديد آورد. 

  مجموع عوامل بصري تأثيرگذار.  .أ 

  براي تشديد عامل بصري مورد نظر. ،حذف عوامل بصري زايد  .ب 

  موضوع محيط و تناسبي كه عوامل بصري بايد با آن محيط داشته باشند.  .ج 

ي او نمايان اثر بخش بودن به طوري كه چنان در روح و روان مخاطب مؤثر واقع شود كه اين اثرگذاري در الگوي رفتار  .د 

  گردد.

تعريف ديگري كه مي توان براي گرافيك محيطي در نظر گرفت و مرزبندي شفاف تري براي آن قائل شد چنين است: به تصوير و 

تجسم درآوردن مفاهيم عمومي و اختصاصي موضوعات مختلف در محيط هاي گوناگون، به منظور انتقال سريع، صريح و صحيح اين 

عايت اصول زيباشناختي كه در هنر گرافيك مطرح است به گونه اي كه بتوانيم رفتار مطلوب را در او به مفاهيم به مخاطب با ر

  )2 ،1388 (ايلوخاني،وجود آوريم. 

براي بسياري از علوم و هنرها نمي توان مرز مشخص و تفكيك شده اي ترسيم كرد. در اين صورت مي گوييم كه اين موضوع خط 

دارد. با توجه به معنا و مفهومي كه از تعاريف گرافيك محيطي استنباط مي شود، اين هنرها حد فاصل  فاصل ندارد ولي حد فاصل

دارد نه خط فاصل. پس با بسياري از موضوع هاي ديگر هنري نه تنها مرز مشترك دارد، بلكه لبه ي اين مرزها روي يكديگر قرار 

ي گرافيك محيطي چنان وسيع است كه وام دار بيشتر هنرهاست و با مي گيرد و همپوشاني ايجاد مي كند. در واقع حوزه طراح

به هر حال گرافيك محيطي جزء الينفك زندگي شهري شده است و  انواع فناوري هاي جديد در ارتباط و از آن ها بهره مند است.

هنري  -با بعضي از رشته هاي فني سعي در تصحيح ارتباط انسان با محيط دارد. هنر گرافيك از ديگر هنرها بهره مي گيرد. گرافيك

مثل معماري، شهرسازي، طراحي بنا و معماري داخلي بسيار ارتباط دارد و به قدري در پاره اي از موضوع هاي مشترك سهيم اند 

كه وجود يكي بدون ديگري ناكارآمد است و عمال موانعي را  بر سر راه قرار مي دهد. در همه ي اين رشته ها نمود تصويري و 

  )6 (همان،تأثيري كه اين نمود در محيط و انسان مي گذارد، مطرح است. 

در گرافيك محيطي از بسياري از اصول طراحي مثل گرافيك، معماري، طراحي صنعتي و معماري منظر استتفاده مي شود. 

به آن ها باعث ايجاد همچنين متخصصاني چون روان شناسان و جامعه شناسان در آن دخالت مستقيم دارند و همكاري همه جان

  مناسب خواهد شد.  و مصالح فضايي مطبوع و استفاده از مواد



 

معماران با درك بهتر محيط و طراحي زيبا و منطبق بر معماري منطقه، طراحان شهري با اصول جديد شهرسازي در بهبود وضعيت 

بات و ماندگاري شان در برابر عوامل انساني، جوي شهر به لحاظ زيبايي بصري، طراحان صنعتي با انتخاب مواد و مصالح مناسب و ث

و ... ، جامعه شناسان و روانشناسان با تشخيص نوع رنگ و فرم براي محيط مورد نظر و طراحان گرافيك محيطي با راه كارهاي 

به ايجاد هويت ارتباطي، بصري و استفاده از فرم ها، رنگ ها، نقش ها و تصاوير گوناگون به شكل ماهرانه، اصولي و برنامه ريزي شده 

        .طراحي اطالعات و شكل دادن حس مكان مي پردازند

در يك محيط بايد ميان زيبايي و عملكرد ارتباط مناسبي بر قرار كرد. طراحي محيطي براي زيبا كردن محيط بصري، آگاه نمودن و 

ي بسته هاشهري، خيابان ها، معابر و ... ) و در فضاارتباط برقرار كردن، اهرمي پر قدرت و اثر گذار است كه در فضاهاي باز ( محيط 

روش ها و  ها ) بانمايشگاه ها، فرودگاه ها و ديگر ساختمان ( هتل ها، فروشگاه ها، مترو، مراكز تفريحي، پارك، سالن هاي ورزشي، 

ب آن ها براي د و مصالح و نصنسبت به شناخت موا بياني متفاوت مطرح مي شود. طراح محيط عالوه بر ايده پردازي و خالقيت بايد

  )12، 1386(كريمي، . توليد يك اثر ماندگار و زيبا اشراف داشته باشد

به طور كلي يك متخصص گرافيك محيطي كه بتواند تمام كارهاي مربوط به گرافيك محيطي را به تنهايي انجام دهد بايد آشنايي كامل با 

يك محيطي چون با فضا سر و رشته ي معماري و طراحي صنعتي نيز آشنا باشد. گرافبايد با رشته ي گرافيك داشته باشد و  همچنين 

ء زير شاخه معماري تقسيم بندي مي شود اما نقش گرافيك دراين رشته آن قدر پر رنگ بيشتر در تقسيم بندي ها جز كار دارد،

بين رشته اي و دانش حيطي يك تخصص هست كه مي توان آن را از زير شاخه هاي گرافيك به حساب آورد. در اصل گرافيك م

 )6، 1385زمردي نيا، ( مي باشد.

تأثير گرافيك محيطي بر مردم، جامعه و هويت شهريتأثير گرافيك محيطي بر مردم، جامعه و هويت شهريتأثير گرافيك محيطي بر مردم، جامعه و هويت شهريتأثير گرافيك محيطي بر مردم، جامعه و هويت شهري    - - - - 4444     

شناختي گرافيك بايي گرافيك محيطي از يك سو بخش مهمي از محيط و اشياء پيرامون خود را بر مبناي معيارها و الگوهاي زي

ي زبان گرافيك، با محيط و اشياء و انسان هاي ديگر گفتگو كرده و ارتباط بر قرار مي شكل مي دهد و از سوي ديگر، به واسطه 

)26، 1381(تجويدي، . كند  

هاي  ها و آلودگي نظمي ها، بي ها، زشتي مطالعه منابع معتبر، رعايت اصول و مباني صحيح طراحي گرافيك محيطي، ما را از ناهنجاري

ان با آن روبرو هستيم دور ساخته و در رسيدن به فضاهاي مناسب و زيبا در محيط زيست شهرهاي كشورم بصري كه اكنون در كالن

زندگي شهري ياري خواهد داد. در اين زمينه بيش از هر چيز، شناخت و تسلط بر مفهوم دو واژه طراحي و محيط و تركيب آنها از 

سازد، هماهنگ و  گرافيك محيطي را براي ما آشكار مي ترين تعريفي كه ضرورت پرداختن به اي برخوردار است. جامع اهميت ويژه

رساني و برقراري هر نوع  بعدي) براي راهنمايي، اطالع ها و تزئينات (به صورت دوبعدي يا سه ها، نوشته نمودن طراحي نشانه متناسب

اي برپايي نظم، منطق و زندگي ارتباط ديگر به همراه خلق زيبايي و ايجاد فضايي هماهنگ و متناسب با فرهنگ و هويت ايراني بر

هاي فراوان هنرمندان (اوايل قرن  هاي زندگي ماشيني است. گرافيك محيطي به دنبال پژوهش آسوده و امن و به دور از تنش

سو با هدف ارتقاي كيفيت و شرايط زندگي شهروندان و از سوي ديگر پيرو آراي هنرمندان و متفكرين پس از عصر  بيستم) از يك



 

ها، و تعميم هنر به فضاي زندگي روزمره و استقبال مخاطبين، اهميت  هاي بسته نگارخانه كردن هنر از محيط ه منظور خارجمدرن، ب

سازان و طراحان گرافيك فراهم شد و  اي يافت. بدين ترتيب زمينه همكاري معماران و شهرسازان با نقاشان، مجسمه و جايگاه ويژه

اي از هنرهاي تجسمي مورد استفاده  ون هنر گرافيك در اين دوران، اين هنر نيز به عنوان شاخهافز همگام با پيشرفت و رواج روز

معماران و شهرسازان قرار گرفت. به اين ترتيب هنر طراحي محيطي به كمك عالئمي رسا و زيبا، ارتباط سريع و آسان مردم با 

)71، 1389(اسدالهي، . سازد ها و رويدادها را ميسر مي نمكا  

ارائه ي تعريف گرافيك محيطي آن را بايد از اركان مهم و اصلي زندگي اجتماعي و شهري قلمداد كرد. حضور طراحي و جلوه  در

هاي هنرهاي تجسمي در زندگي روزمره از طريق گرافيك محيطي ميسر است. گرافيك محيطي مؤثرترين ابزار براي تأثيرگذاري بر 

هروندان مي باشد و يك پديده ي ذاتي و اجتماعي است كه با توجه به فضاسازي تصويري الگوهاي رفتاري زندگي انسان منجمله ش

خصايص ملي، قومي، فرهنگي، قراردادهاي اجتماعي، آداب و سنن گرايش هاي سياسي و اقتصادي جامعه را بروز مي دهد كه به 

)69، 1385(عبدالحسيني، . داد را مورد تجزيه و تحليل قرار وسيله ي آن مي توان جامعه و سيستم حاكم بر آن  

خاطب از عوامل اصلي قلمداد مي شود اما در گرافيك توانايي برقراري ارتباط با متمامي شاخه هاي هنرهاي تجسمي  هر چند در 

(غفاري . اثر مبتني بر تحريك و ترغيب و عملكرد بر مبناي خط مشي مدني استوار است ي محيطي نيت و هدف اصلي خلق و ارائه

)34، 1390ن، نمي  

اي زندگي زماني كه يك ساختار گرافيكي در ارتباط مستقيم با اقشار مختلف يك جامعه شهري باشد و هدف آن ايجاد يك فض

شود. بديهي  ، از آن به عنوان گرافيك محيطي ياد ميباشد با فرهنگ و خلق و خوي افراد آن جامعه گيمساعد و دلپذير و هماهن

دهنده گرافيك محيطي صورت نگيرد، محيط زيست و زندگي  مناسب و اصولي عناصر تشكيلاست در صورتي كه طراحي 

شهروندان به صورت مكاني غيرقابل تحمل و متشنج درخواهد آمد. عوامل معيني چون جغرافياي محيط، آب و هوا، نور خورشيد، 

يست محيطي و مجموعه عواملي چون نوع هاي طبيعي و ز ميزان بارندگي، نوسان حرارتي، پوشش گياهي و... به عنوان بخش

 هستندده ناشي از حضور انسان عواملي ش هاي ساخته معماري و مواد و مصالح، فضاهاي آمد و شد، ميزان تردد و... به عنوان بخش

  .آنها را بشناسد و مورد توجه قرار دهد ،در جريان كار خود بايد كه طراح

مي شويم، همان برقراري ارتباط براي راهنمايي و اطالع رساني به مخاطب است و در اولين اهميتي كه براي گرافيك محيطي قائل 

دومين نقش خود، وظيفه ي زيباسازي محيط را بر عهده مي گيرد. زيرا انسان به طور ناخودآگاه خواهان زيبايي و توازن و تعادل و 

 طي كه همه ي عنصرهاي آن به طور صحيح در جايآراستگي است و از زشتي ها و ناهنجاري ها دوري مي جويد. حضور در محي

خود قرار گرفته باشد و رنگ ها در هماهنگي و تضاد، هر كدام به وظيفه ي خود به درستي عمل كنند، براي هر انساني به راستي 

  )38، 1381(تجويدي، ش دعوت مي كند. لذت بخش و روح خسته از كشاكش و مسائل روزمره زندگي او را به آرام

  



 

 انواع گرافيك محيطي انواع گرافيك محيطي انواع گرافيك محيطي انواع گرافيك محيطي  - - - - 5555

  گرافيك محيطي در مفهومي كلي به دو دسته تقسيم مي گردد :

 گرافيك محيطي فضاي باز  •

 نماي معماري (مواد، رنگ، ابعاد، طرح، ... ) •

 ...) و   پليس  ، باجهروزنامه همگاني، باجه  تلفن ، بليت  ، باجه فروشباجه ها (ايستگاه اتوبوس •

 آب نماها  •

 تنديس ها وگرافيكي  احجام  •

  پردازي در فضاهاي شهرينور •

 بنرها، وسايط نقليه،  شيوه هاي ديگر)  ،(ديواري اتتبليغ  •

  

   بستهگرافيك محيطي فضاي  •

  ويترين ها   -

  غرفه ها و فضاهاي نمايشگاهي   -

  و فرهنگيمحيط هاي اداري و آموزشي   -

 )113، 1390(صلواتي، محيط خانگي   -

بيشتري از نظر فضابندي نسبت به محيط هاي بسته دارند و در نتيجه سبك و روش طراحي آن ها و فضاهاي باز اغلب وسعت 

همچنين مواد و مصالح مورد استفاده در آن با فضاهاي بسته بسيار متفاوت است، زيرا درجه حرارت هوا، بارش باران و برف، نور 

ن محيط ها مؤثر مي باشند. بنابراين براي طراحي اين محيط ها مستقيم خورشيد ، باد و طوفان و ديگر عوامل جوي در طراحي اي

بايد از يك سري اصول تعيين شده تبعيت نمود. طراحي محيط هاي باز به نسبت محيط هاي بسته از تنوع كمتري برخوردار است 

تنوع فراوان در طراحي،  و طراحي هاي آن محدود تر بوده و علت آن تغييرات اوضاع جوي مي باشد.، اما محيط هاي بسته داراي

 ت طراح براي طراحي آن باز تر است.نورپردازي، رنگ و مصالح مي باشد و دس

محيط هايي كه ما در آن ها به سر مي بريم، اگر داراي فضايي محدود شده به وسيله ي ديوار و سقف باشد، اصطالحا محيط بسته 

ير است. فضاهاي بسته را مي توان به اشكال و احجام بسيار متنوع مشاهده خوانده مي شود. ابعاد و اندازه ي اين فضاها بسيار متغي

كرد. اشكال شكسته، مورب، منحني، خطوط صاف و شكسته و رنگ هاي تند و ماليم، نورپردازي هاي مستقيم و غير مستقيم و .... 

  محسوب مي گردند. مگي عوامل تعيين كننده براي طراحي اين گونه محيط ها ه



 

در فضاهاي بسته (معماري داخلي  طه ي بين معماري و گرافيك محيطيرابعالئم بصري مشترك كه باعث ايجاد  الهدر اين مق

  .مي گرددمعرفي  مي شود، و فضاهاي باز (نماي معماري) ساختمان)

طراحي جذاب تر ورودي بايد تالش كرد تا تعامل اجتماعي در راستاي پارامترهاي فضاي شهري افزايش يابد و اين با توجه بيشتر به 

ها و نماهاي ساختمان ها امكان پذير است. ساختمان هاي موجود در قلمرو شهري كه امكان ارتباط با دنياي خارج را ايجاد نمي 

آن  براي كنند و توجه عموم را جلب نمي كنند، تصويري از تنها و مجزا بودن و يك قلمرو خصوصي و مجزا از بقيه ساختمان ها،

در موقعيت هايي  اخل هستند را به تصوير مي كشند. چنين ساختمان هايي چيزي به غناي محيط شهري نمي افزايند.هايي كه د

كه هيچگونه ارتباط نيرومندي بين كاركردهاي داخلي ساختمان و چيدمان عمومي و بيروني وجود ندارد، ممكن است مشكل ريشه 

  )158، 1389(توماس، . ان و چه از نظر فضاي عمومي آندر نحوه ي اجرا داشته باشد، چه از نظر خود ساختم

  

 عالئم بصري مشترك در معماري و گرافيك  محيطيعالئم بصري مشترك در معماري و گرافيك  محيطيعالئم بصري مشترك در معماري و گرافيك  محيطيعالئم بصري مشترك در معماري و گرافيك  محيطي - - - - 6666

تمامي جلوه هاي تصويري محيطي فضاهاي باز و بسته و احجام غول پيكر از قدرت بيان ويژه اي برخوردارند كه چگونگي بهره 

ري تعريف مي شود. از همين رو طراح گرافيك محيطي عالوه بر مندي از آن ها در حيطه ي وظايف گرافيك محيطي و طراحي شه

دارا بودن دانش تجسمي و آشنايي كامل با بنيان هاي گرافيك و شيوه هاي بيان تصويري، بايد در محدوده ي معماري نيز آگاهي 

. ي مناسب بهره گيردكامل داشته و از نظريات و تجربيات علمي و تخصصي متخصصان اين دانش در ارائه فضا و محيط تصوير

  )123، 1393سراج، (

  بسته عبارتند از :  باز و عالئم بصزي مشترك در معماري و گرافيك محيطي فضاهاي

از نظر فرم و شكل كه  لوا ،عناصر معماري داخلي و خارجي بافت است، بافت از دو نظر قابل بحث است يكي از : بافت •

درجه  .مي باشدوسيله درك آن قوه بينايي است و دوم از نظر خاصيت فيزيكي و جنسيت بافت كه با المسه قابل درك 

انعكاس يا جذب نور توسط جسم داراي بافت اهميت فراوان دارد. تضاد سطوح مات و خشن در كنار سطوح براق و صيقلي 

وان دارد و برخالف آن بافت هاي افت زير و خشن قدرت جلب توجه فراوه بصري مي كند. بجذابيت فراواني دارد و ايجاد جل

سطح سنگ،  ،صاف و صيقلي معموال كمرنگ و بي جذبه هستند. بافت از مواد مختلف بدست مي آيد مثل پوست درخت

نوع مصنوعي آن مثل آجر، فلز، پالستيك و غيره. شدت نور و طبيعي يا مصنوعي بودن بافت بر كيفيت  پوست حيوانات و يا

به اين ترتيب امروزه براي معماران، بافت ها همان رنگ هاي پالت نقاشي هستند كه با تركيب آن ها با آن اثر مي گذارد. 

  يكديگر مي توان تصويري زيبا بر روي بوم به وجود آورد.

  



 

اگرچه چنين عكس العمل  رنگ ها به طور بالقوه در يك محيط ساخته شده تأثير حس انگيزي بر روي افراد دارند. :رنگ  •

هني مربوط به ذهنيت و مخصوص هر فرد هستند، به طور كلي رنگ هاي معين احتمال ايجاد احساس هاي معيني هاي ذ

  توجه خاص قرار گيرد.  دارند و اين جنبه بايد در طراحي خارجي و همچنين داخلي مورد

با توجه به استفاده از رنگ در محيط، هدف در هر زمان بايد افزايش يا زنده كردن حس زيبايي در يك ساختمان يا مكان 

باشد. با اين وجود براي تأمين اين هدف، با توجه به ويژگي يا تأثير مطلوب، دامنه وسيعي وجود دارد. به منظور رسيدن به 

  )145، 1389(توماس، . اكنش هاي خاص انساني به رنگ هاي به خصوص بايد ادراك شونداين هدف ابتدا و

بسياري از دانش آموختگان رشته هاي هنر و هنرمندان مانند است كه  اي خالقانه، رويكرد پرداختن به مبحث رنگ

در آن سهيم اند. در معماران، طراحان صنعتي، گرافيست ها، طراحان منظر و محيط زيست و حتي هنرمندان تجسمي 

زندگي خشن و پر استرس معاصر را تلطيف و به آرامش  ،حقيقت تالش بر اين است كه با ارائه و تلفيق آثار هنري در فضاها

  )118، 1390صلواتي، (. رواني شهروندان و زيبايي محيط كمك كنند

نورهاي طبيعي و مصنوعي اثر متفاوت در  .نور از مهم ترين اجزاء در گرافيك محيطي و طراحي داخلي و خارجي استنور:  •

محيط ايجاد مي كنند. نقطه ديد ناظر، مقدار نور كه به آن مي تابد و زاويه ديد ناظر عواملي هستند كه بايد رعايت شوند و 

ر نور بر حاالت رواني و در عين حال بتركيبي مناسب و زيبا با هم داشته باشند و داراي طرحي خوب و استاندارد باشد. 

اعصاب ما تأثير مي گذارد. نور و نور پردازي مقوله ي مهم و يكي از اركان اساسي گرافيك محيطي چه در فضاهاي باز و چه 

در فضاهاي بسته مي باشد. مهمترين عامل در نور پردازي نظم است و هر چراغي سهم خاص خود را ايفا مي كند. چراغ 

الت، فضا و جلوه هايي را كه خواهان آن هستيم، بسازند. نوع محيط و هدف هاي تركيب شده تدريجا در هم مي آميزند تا ح

  خاص آن، روش پرداخت نور را تعيين خواهد كرد. 

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري - - - - 7777

زيباسازي مهمترين ويژگي و هدف گرافيك محيطي، ايجاد مناظر زيباي بصري در جامعه و محيط زندگي انسان ها مي باشد. 

محيط تأثير بسياري در سالمت ذهني مردم دارد.  هر دو نوع گرافيك محيطي گفته شده (گرافيك محيطي فضاي باز و گرافيك 

كه وجود يكي بدون ديگري ناكارآمد است و عمال موانعي را  بر سر راه  با معماري مرزهاي مشتركي دارند،محيطي فضاي بسته) 

  .قرار مي دهد

ختمان ها و بناها بايد، فراهم آوردن محيط زيباي بصري، هماهنگي مطلوب با محيط زندگي، آرامش بخشي به نماي معماري سا

افراد جامعه را در نظر داشته باشد. مردم به طور طبيعي و غريزي به زيبايي، تعادل، توازن، تناسب و آراستگي تمايل دارند و از 

   زشتي، شلوغي و ناهنجاري دوري مي كنند.



 

داخلي اعم از محيط كار، زندگي، تفريحي، آموزشي و... قابليت زيبا شدن و ايجاد ارتباط مناسب را دارد. تنها جنبه ي آن  ايفضهر 

  با توجه به عملكرد وبسته  يهر فضاآگاهي طراح از اصول و عوامل سازمان بندي صحيح است تا شرايط مناسب و دلخواه پديد آيد. 

گردد. به همين شكل مواد و مصالح كه  طراحيدر آن  انجام مي گيرد و متناسب با افراد و سن آن ها بايد فضاسازي و  كه فعاليتي

آرامش هر محيط با  ، باشد.حضور دارندفضا و افرادي كه در آن  كاركرد براي ساخت آن در نظر گرفته مي شود بايد متناسب با

هنري، رنگ ها، فرم ها و نورپردازي بسيار متفاوت با يك محيط  ال در يك محيط كاربه طور مثمحيط ديگر تفاوت فراوان دارد. 

براي طراحي يك محيط زيبا و مناسب، عالئم بصري (رنگ، نور، بافت) بايد در كنار يكديگر قرار  گردد. كامال اداري طراحي مي

احي داخلي يك فضا بايد متناسب با فضاي معماري آن را پديد آورند. طراحي محيطي و طر زيبا و دلپذير گرفته و در نهايت فضايي

  محل بوده و با آن هماهنگ باشد.

تأثير خاصي بر فضا باقي مي گذارند و با در كنار هم قرار گرفتن آن ها، يك فضا شكل مي  بافت، رنگ و نور هريك از اين عناصر

اهماهنگ و نامطلوبي را به وجود آورده و بر ديد و روان گيرد. استفاده ي نامناسب از هر يك از اين عناصر مي تواند فضاهايي ن

هر طراح قبل از شروع كار خود، براي به وجود آوردن فضايي مناسب و هماهنگ بايد اهداف خود را از  انسان تأثير منفي بگذارد.

كند. هر محيطي بنا بر  شروع به طراحيبناي مورد نظر، طراحي آن محيط بررسي نموده و با توجه به شرايط موجود و امكانات 

كاري كه در آن انجام مي پذيرد، نوع خاصي از طراحي محيطي را مي طلبد. وسعت فضا، تعداد و سن افرادي كه از آن فضا استفاده 

  كه بايد به آن ها توجه شود. مي كنند، نيز در طراحي عامل تعيين كننده مي باشد
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