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چکیده
محیطزیستت

مستتألهای حیاتی در زندگی بشتتا امایزی ا تت

ی تبهه به ح ن ی نریداری س مستتؤیلیتی بزرگ ،با گاد

تکتک افااد هامعه مینید .امایزه گاافیک محیطی به عنبا عامل ر تانهای عمل میکند .طااح گاافیک سشناتاین هنامند به
هامعه ا ت

ی ارا ای به هامعه راه دارد ،لذا میتباند از طایق هنا خبد ،مسأله محیطزیس

را به هامعه بشای معافی نماید.

هدف اصتیی این پژیهش ،بار تی عمیراد ر انهایِ گاافیک محیطی در مباهیه با بحاا محیطزیس

ی ارائه راه حل باای

ح ن س میباشد .در این مقاله ضمن تعایف ر انه ،گاافیک محیطی ی انباع س  ،به این ؤال پا خ داده میشبد که ر انه در
شتتترلدهی به افرار عمبمی هامعه هی

افزایش سگاهی زیستتت محیطی چربنه عمل میکند؟ ی گاافیک محیطی به عنبا

عامل ر تانهای سیا میتباند در ح ن محیطزیست

ی شنا اند س به افااد هامعه مؤرا باشد؟ این پژیهش تبصی ی -تحیییی

ببده ی در گادسیری مطالب از شیبه کتابخانهای ا ت اده شده ا
محیطزیست

در هیا ی ایاا  ،مشتخ

 .با بار ی نمبنههای گاافیک محیطی انجام شده با مبضبع

شتد که کمببد سگاهی ی در نتیجه عدم یهبد فاهنگ زیس محیطی در یک هامعه

میتباند بزرگتاین معضتل در زمینه مستائل زیست محیطی باشد ی گاافیک محیطی به عنبا یک ر انه میتباند نقش بسیار
میمی در افزایش سگاهی ی فاهنگ زیس محیطی افااد هامعه ی مسئبلین داشته باشد.
واژههای کلیدی :گاافیک محیطی ،ر انه ،محیطزیس  ،ح ن محیطزیس
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مقدمه
این پژوهش در پاسخ به این سؤال انجام پذیرفته است که
بحران محیط زیست چیست و عملکرد گرافیک محیطی به
عنوان رسانه در برابر این بحران به وجود آمده برای بشر و
کره زمین چگونه است؟ این رسانه گرافیکی با چه
روشهایی میتواند در راستای حفظ محیطزیست گام
بردارد؟ نمونه آثار گرافیکی انجام شده در جهان و ایران
کدامند؟

مواد و روشها
روش تحقیق
ابتدا در این جستار ،به مفهوم بحران محیطزیست و نقش
انسان در حفظ آن میپردازیم .در واقع محیطزیست
ودیعهای است که از جانب خدا در دست بشر قرار گرفته تا
به بهترین نحو از آن جهت تأمین نیازهای خود در زندگی
استفاده نماید .اما انسان در این جنبه از تمدن خود ،منفی
عمل نموده و باعث تخریب و نابودی محیطزیست گشته و
کره زمین و نسل بشر را مورد تهدید قرار داده است .لذا
همه انسانها چه به طور فردی و چه گروهی ،سازمانها و
نهادها ،دولتها و حکومتها برآنند تا هر چه سریعتر
تخریب زیستمحیطی را متوقف نموده و از پیشروی در
نابودی کره زمین جلوگیری کنند .هر یک از آنها در اجرای
این هدف بزرگ وظایفی بر عهده دارند.
در بخش بعدی به قشر هنرمندان به عنوان افرادی که
همیشه در برابر مسائل جامعه هوشیار و فعال بودهاند
میپردازیم .آنها به وسیله هنرشان همواره در جهت حفظ
محیطزیست و بالابردن سطح فرهنگ و آگاهی عامه مردم
نسبت به مسائل زیستمحیطی کوشیدهاند .سپس به
طراحان گرافیک میپردازد که عاملین ارتباطات و تبلیغات
در جامعه محسوب میشوند .گرافیک محیطی به عنوان
زیرشاخهای از هنر گرافیک ،رسانهای مؤثر و عامهپسند در
امر تبلیغات است که میتواند در دل جامعه راه یافته و در
شکلدهی آگاهی زیستمحیطی مردم مؤثر واقع شود .در
بخش بعدی با ذکر نمونههایی از آثار انجام شده در جهان
و ایران ،به گرافیک محیطی و روشهایی که برای حل
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بحران زیستمحیطی میتوان بهره برد ،خواهیم پرداخت.

نتایج
بحران محیطزیست

محیطزیست مجموعهای بسیار بزرگ و درهمپیچیدهای از
اجزا و عواملل مختلف و برهماثرگذاری اسلللت که در طی
میلیونهلا سلللال تکوین و تکلامل یافته و در بسلللتر آن
جانداران و انسان به شکوفایی ادامه داده است (تاج بخش،
 .)2831حوادث زیستمحیطی بسیاری با منشاء طبیعی و
منشاء انسانی تا کنون رخ داده است که در این میان فقط
دو عامل ،یعنی رشلللد تخریب و آلودگی محیطزیسلللت با
منشلاء انسلانی ،توانسته حیات انسان و سایر گونهها را به
شلللدت در معره تهدید قرار دهد .انسلللان از همان آ از
پیدایش خود بر صللفحه روزگار ،عاملی در فراگرد تکامل و
حفلاظلت طبیعلت بوده و بللا اهلی کردن انواع جلانوران و
گیلاهلان ،نخسلللتین قلدم آگلاهلانله را در حفاظت انواع
موجودات زنده برداشللته اسللت (کاسللتری .)2831 ،اما با
شروع انقلاب صنعتی و افزایش جمعیت ،مدام در حفاظت
و تکامل محیطزیسلت تنزل کرد .تسلط انسان بر طبیعت
بیشتر شد و به موازات آن تخریب محیطزیست نیز سرعت
گرفت .لذا انقلاب صنعتی در قرن هفدهم را میتوان نقطه
آ از اسللتفاده بیرویه از منابع زیسللتمحیطی دانسللت .در
سلال  2191به بعد ،جامعه بشلری به خوو کشورهای
صلللنعتی بله محیطزیسلللت توجه نمود و باعث پیدایش
احزاب و دسلللتلههلای بزرگ و کوچک طرفدار مسلللائل
زیستمحیطی شد .بدینترتیب اراده جهانی برای حفاظت
محیطزیسلت شکل گرفت و سازمان ملل متحد با توویب
مادهای 3 ،ژوئن یا  23خرداد را روز جهانی محیطزیسللت
اعلام کرد (پاپلییزدی .)2891 ،بدین ترتیب حل مسألهی
بحران محیطزیست دریچهای شد که همه اقشار جامعه به
ویژه هنرمندان و طراحان گرافیک با آن مواجه شللدند .در
بخش بعلدی بله کارکرد رسلللانه و هنر گرافیک در حفظ
محیطزیست اشاره میکنیم.
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رسانه در مواجهه با بحران محیطزیست
مارشلال مکلوهان ،دانشلمند و طرا کانادایی ،تاریخ بشر
را بر حسلب «ارتباطات» به سه مرحله تقسیم کرده است:
مرحله اول ،مرحله فرهنگ شلفاهی است .همه معلومات و
اطلاعات از طریق زبان از یک نسلل به نسلللی دیگر منتقل
می شللوند و از یک دهکده به دهکده دیگر می رسللند .در
این مرحله تمامی حواس انسللان به کار می رفته و بیشللتر
اطلاعات منبعث از تجارب شخوی بوده است .مرحله دوم،
مرحلله تملدن چاپی اسلللت .در این مرحله که با اختراع
ماشین چاپ در سال  2131م .آ از میشود ،چشم بیشتر
از سلایر اعاا بهکار گرفته میشود .در این مرحله از حیث
شلللیوه تفکر تغییراتی پدید میآید .در فرهنگ شلللفاهی،
تفکر افراد بله هی اصلللولی پلایبنلد نبود ،اما از وقتی که
انسللان مجبور به خواندن و نوشللتن شللد ،برای اولین بار
شلللروع به تفکر به طریق زنجیره ای و پیوسلللته کرد .در
مرحله شلللفاهی «سلللن» ،یک عامل قدرت بود ،زیرا افراد
مسلن با تجربه ای که داشتند ،قدرت تکرار مسائل و بازگو
کردن وقایع و تجارب را داشتند .این قدرت در مرحله دوم
به دسلت کسلانی افتاد که دارای ماشین چاپ بودند و در
مرحلله سلللوم کله مرحلله تمدن الکترونیک ،ارتباطات و
اطلاعات اسللت ،قدرت در دسللت صللاحبان شللبکههای
تلویزیونی و شبکههای کامپیوتری و ماهوارههاست .از نظر
مکلوهان ،مرحله سللوم که در آن رسللانههای الکترونیکی
امتلداد حواس انسلللان هسلللتنلد ،بلازگشلللت به مرحله
شلللفاهیسلللت .او اصلللطلا «دهکدهی جهانی» را به کار
میبرد و میگوید تمامی جهان از طریق وسایل الکترونیک
به هم مرتبط شلده و عامل این ارتبا  ،ماهوارهها و شبکه
وسلللیع جهانی هسلللتند .مکلوهان با تجزیه و تحلیلی از
تبلیغللات ،عقیللده خود را دربللاره حرفلله گرافیللک و ابزار
ارتبا جمعی چنین بیان میکند« :رسلانه خود پیام است،
اجتماعات بیشلتر از جانب رسانهای که انسان با کمک آن
ارتبا برقرار میکند ،شللکل میگیرد تا از سللوی محتوای
ارتباطات» (هولیس.)2831 ،
مک لوهان موضللوع تبلیغات را با مسللأله رسللانهها ارتبا
میدهلد .از نظر او ،رسلللانهها در شلللکلگیری اجتماعات
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آنچنلان مؤثر هسلللتنلد که آنها را برابر با محتوای پیام
میداند و معتقد اسللت بدون رسللانه ،ارتباطات در جامعه
کند و ضعیف صورت میگیرد .بازنمایی محیطزیست یکی
از مباحث مهم در حوزه رسلللانه و محیطزیسلللت اسلللت.
پیشللرفتهایی که تاکنون در حوزه محیطزیسللت صللورت
گرفته ،ا لب مدیون رسانههای ارتبا جمعی و توویرسازی
رسللانهای بر نگرشهای عمومی بوده اسللت .این بازنمایی
برای بیلدارکردن وجدان عمومی علیه سلللوءاسلللتفاده از
محیطزیسلللت بلله کللار میرود (منتظرقللائم و همکللاران،
)2813
رسلللانلههای ارتباطی ،بیانگر ادراکات ،فهمها ،هراسها و
د لد ههای ما نسلللبت به طبیعت هسلللتند ( Michael,
 .)1999در واقع بلاور و دانش ما دربارهی محیطزیسلللت،
شلللیوهای که به آن مینگریم ،ارزش میبخشلللیم و با آن
مرتبط میشلویم ،به واسلطهی رسانهها فراهم میشود .از
اینرو ،رسلللانلههلای ارتبا جمعی ،در ایجاد آگاهی ما از
مسللائل زیسللتمحیطی نقشللی محوری دارند و چگونگی
واکنش ملا نسلللبلت بله این مسلللائل را تعیین میکنند
(.)Hansen, 2011
گرافیک ،هنری کاربردی در جامعه
گرافیک ،هنری وسیع و گسترده است که به آسانی هنرها
و دانشهلای دیگر را به خدمت گرفته و به آنها شلللکلی
کاربردی میبخشلد .امروزه دیگر گرافیک تنها هنر نیست
بلکه نقشللی رسلللانهای به خود گرفته اسلللت .از گرافیک
میتوان به عنوان رسانه تبلیغاتی نام برد که قادر است مرز
میان پیامرسللان و پیامگیرنده را به هم نزدیک و نزدیکتر
نملاید .در هنر گرافیک از تولللویر به مهابه ابزار و مدیای
قوی کله قللابلیلت تلأثیرگلذاری بر رو و روان و ضلللمیر
نلاخودآگلاه مخلاطب دارد ،اسلللتفاده میشلللود .در واقع
محرکللات دیللداری نلله فقط بهترین و پرتلأثیرترین روش
ارتبلا بلا مخاطب را دربردارند بلکه پتانسلللیلی در خود
ذخیره کردهاند که میتواند به طور فیزیکی و روانشناختی
روی مخلاطلب اثر بگلذارد و وادار به عکسالعملش نماید.
این قابلیت منحولر به فرد توویر در ارتبا با مخاطب ،از
تبلیغگران و طراحان گرافیک پوشللیده نیست و آگاهانه و
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مللاهرانلله از آن بهره میبرنللد .طرا گرافیللک ،هنرمنللدی
نزدیک و آشنا به جامعه است و اثر او به زندگی جامعه راه
دارد .به همین دلیل نقش طرا گرافیک در محیط نقشی
حسلاس اسلت و گرایشهای فکری او به آسانی بر جامعه
اثر میگذارد و سللیقه محیط را معین و مشخ میکند.
توصیف طبیعت از طریق هنر ،میتواند برای هوشیارسازی
مردم نسلبت به مسلائل زیستمحیطی به کار رود .اما این
قلابلیت به ندرت به عنوان شلللیوهای سلللودمند توسلللط
ارتبا گران و رسلانهها به کار گرفته شلده است ( Griffin
.)& Sharon, 2008
آموزش فرهنگ زیستمحیطی در جامعه
ژرژ تومله معتقد اسلللت فرهنگ و جامعه با هم در تعامل
هسلللتنلد و فرهنگ ،هدایتکنندهی عملکرد افراد جامعه
اسلللت .با تغییر فرهنگ ،میتوان رفتار مردم را تغییر داد.
فرهنگ متشللکل از عادات و آدابی اسللت که در طی زمان
شکل گرفتهاند و مردم مطابق آنها رفتار میکنند( .تومه،
 )2831بنلابراین یکی از راههای حفظ محیطزیسلللت در
جلامعله ،فراهم کردن زمینه فرهنگ اجتماعی میباشلللد.
تبلیغات جهت حفظ محیطزیست و آموزش زیستمحیطی
از طریق وسلللایل ارتبا جمعی ،از جمله تبلیغات فرهنگی
محسوب میشود که از مهمترین وظایف رسانهها میباشد.
رسللللانللههللا بلله خوبی میداننللد بللدون وجود فرهنللگ
زیسللتمحیطی و بالا بردن آگاهی افراد جامعه نسللبت به
موضلوع محیطزیست نمیتوان به مقوود حفظ آن دست
یلافلت .لذا شلللوئنفلد در اولین شلللماره مجلهی آموزش
زیسلللتمحیطی ،مقالهای با عنوان «چه چیزهای جدیدی
درباره آموزش زیسلللتمحیطی وجود دارد؟» نوشلللت که
هلدف آن ،تولید نوعی شلللهروند اسلللت که د د همندی
آگاهانه دربارهی محیطزیسلللت داشلللته و به ما در یافتن
راهحلل برای مشلللکللات موجود کمک کند (منتظرقائم و
همکاران.)2813 ،
آموزش زیسللتمحیطی کنش متقابل فعال بین انسللان و
طبیعت اسلللت که هدف آن افزایش دانش و آگاهی مردم
جللامعلله در مورد محیطزیسللللت و نحوه برخورد بللا آن
میباشد .حفظ محیطزیست از فرایندهایی است که هرگز
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نمیتوان آن را به شللکل سللطحی و کوتاهمدت در جامعه
مطر کرد .این مقوله به زیرسلللاختهای محکم و مداوم
فکری نیاز دارد .لذا باید یک روند بلندمدت داشللته باشللد.
از سلنین قبل از مدرسله آ از شود و تا مدرسه و دانشگاه،
به صللورت رسللمی و پس از آن به صللورت یررسللمی در
سللراسللر زندگی افراد ادامه پیدا کند و به صللورت فرهنگ
آشکار شود .آموزش درباره مسئله محیطزیست باید جزئی
از آموزش توسلللعه اجتماعی و فرهنگی باشلللد و باید در
کشور به طور کامل تهبیت شود.
لللذا بللا توجلله بلله ضلللرورت آموزش زیسلللتمحیطی و
فرهنگ سلازی آن در جامعه ،به اهمیت ابزارهای رسانهای
همچون گرافیک و ایفای نقش تبلیغاتیاش در جامعه ،پی
میبریم .در فولللل بعلدی ،بله گرافیلک محیطی اشلللاره
میکنیم که از زیرشلاخههای گرافیک است و خود ابزاری
رسلانه ای برای انتقال و آموزش مسائل زیست محیطی به
عامه مردم و جامعه میباشد.
گرافیک محیطی به عنوان ابزار رسانهای
کارشناسان با توجه به دامنه وسیع فعالیتهای گرافیک و
در نظر گرفتن عملکرد و کاربرد آن ،زیرشاخههای متنوعی
را برای آن در نظر گرفتلهانلد کله از میلان تملامی آنها،
قویترین ابزار فرهنگسلللازی و تأثیر بر افکار عمومی ،به
گرافیک محیطی تعلق دارد( .شلللاهبختی )2812 ،گرافیک
محیطی جلایگلاه رسلللانهای ویژه و متمایزی دارد چراکه
نوعی از گرافیللک اسلللت کلله در محیط عمومی عرضللله
میشود .علمی است که در آن چگونگی استفاده از فرمها،
رنگها ،نقشها و تواویر گوناگون به شکل ماهرانه ،اصولی
و برنامه ریزی شلللده در جهت بهتر و سلللاده تر شلللدن
ارتبلاطلات و همچنین کلامللتر سلللاختن زیبایی محیط
عمومی مطر شلده و مورد بررسی قرار میگیرد ( Craig,
 .)2005گرافیک محیطی بر اساس تقسیمبندی بینالمللی
کله «والتر هردرج» در کتاب «آرکیگرافیا» بدان اشلللاره
داشلته به شلش قسلمت تقسیم شده است :پیکتوگرامها،
علائم نشللانههای ترافیکی ،سللیسللتمهای هدایت بوللری،
طراحی گرافیک حروف بر روی سلاختمانها و فروشگاهها،
طر هللای گرافیکی بللا ابعللاد بزرگ (نقللاشلللی دیواری و
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تلابلوهای تبلیغاتی بزرگ) ،گرافیک بدنه وسلللایل حمل و
نقل.
در محیط اطراف ملا ،فالللاهلای بیرونی و درونی نیلاز به
برقراری روابط منطقی و درست میان اشکال ،عناصر ،رنگ
و سللازماندهی دقیقتر بر اسللاس اصللول بوللری دارند.
گرافیلک محیطیِ منلاسلللب و اسلللتلانلدارد میتواند در
اطلاعرسانی ،هدایت ،سرعت ،نظم و در نتیجه در بهرهوری
از زمللان ،بلله همراه آثللار روانی و افکللار جللامعلله نقش
قابلتوجهی داشته باشد .اگر شرایط اجتماعی برای بهترین
شکل استفاده از گرافیک محیطی و جنبههای اثربخشی و
فرهنگسلللازی آن فراهم آید ،این ابزار هنری میتواند در
عرصللههای مختلف آموزشللی ،تبلیغاتی و فرهنگی تأثیرات
مهبلت و خوشلللاینلدی برجلا گذارد و از سلللوی دیگر از
جاذبههای زیباییشلناسی بیان هنری در جهت زیباسازی
ظاهری شهر استفاده نماید (عبدالحسینی.)2833 ،
گرافیک محیطی و موضوع محیطزیست
گرافیلک محیطی در جلامعهی جهانی ،به عنوان روشلللی
تبلیغلاتی در جهلت آگاهی زیسلللتمحیطی مردم به کار
گرفته میشود .گرافیک محیطی به عنوان یک رسانه ،الباً
در قدم اول عواطف و احساسات مخاطب را درگیر میکند.
در مرحللله بعللد مخللاطللب را بلله یللک اطمینللانخللاطر و
نتیجلهگیری عقلانی سلللوی میدهد .انتقال سلللریع پیام
زیسللللتمحیطی بلله مخللاطللب ،موجللب جلللبتوجلله و
صللرفهجویی در وقت او میشللود ،انسللانی که مشللغول
روزمرگی اسللت و یکباره با پیامی زیسللتمحیطی در دل
جامعه مواجه میشود .این گونه پیامها در عیناینکه برای
مخاطب لذتبخش هستند ،بسیار تأثیرگذار ،آموزشدهنده
یللا هشلللداردهنللده بوده و بیشلللترین تللأثیر را بلله طور
یرمسللتقیم بر مخاطب یا پیامگیرنده میگذارند .از جمله
اهلداف گرافیلک محیطی ایجاد نظم در محیط و به وجود
آوردن محیطی بر پللایلله ارزشهللای اجتمللاعی ،بومی و
فرهنگی است (کریمی .)2831 ،بررسی دلایل و ریشههای
شکلگیری بحران زیستمحیطی و نقش عوامل انسانی در
وقوع آنهلا ،راهکلار منلاسلللبی برای تقویت مهبت رابطه
انسلان و طبیعت است .در محتوای رسانهها باید به بحران
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زیسلللتمحیطی بله صلللورت روشهلای مختلف و منظم
پرداخته شود و نقش عامل انسانی در کاستن این چالشها
تبیین شلللود .همچنین تلأکید بر اخلای سلللنتی ایرانی-
اسلامی ،از راهبردهای مناسب در تولید محتوای رسانههای
مرتبط با محیطزیسلللت اسلللت .احترام به طبیعت ،حفظ
حرملت منلابع طبیعی نظیر درختلان و جنگلها ،از جمله
مقولللات اخلللاقی اسللللت کلله میتوانللد در ارتبللاطللات
زیستمحیطی مورد تأکید قرار گیرد (گودرزی و همکاران،
.)2811
گرافیللک محیطی ،از یللکسلللو بخش مهمی از محیط و
اشلللیلای پیرامون خود را بر مبنلای معیلارهلا و الگوهای
زیباشللناختی گرافیک شللکل میدهد و از سللوی دیگر ،به
واسللطه زبان گرافیک ،با محیط ،اشللیا و انسللانهای دیگر
گفتگو کرده و ارتبللا برقرار میکنللد (تجویللدی)2833 ،
بلدیهیسلللت در جوامع ربی به دلیل اسلللتفاده آنها از
تبلیغات و گرافیک محیطی ،نمونههای بسللیار ارزشمندی
را در رابطه با مسللئله محیطزیسللت میتوان یافت که به
آنهللا اشلللاره میکنیم .البتلله در این جوامع از تبلیغللات
محیطی نیز بهعنوان رسللانهای جدید در گرافیک محیطی
بهره میگیرنللد چراکلله تللأکیللد بیشلللتر بر روشهللای
شلگفتانگیز ،هیجانآور ،طنزآمیز و خلای است .در نتیجه
مخلاطلب با فرسلللتندهی پیام بیشلللتر درگیر میشلللود
(صلللداقلت .)2811،گرافیللک محیطی دارای جنبلههللای
مختلفی اسلت که موضوع محیطزیست میتواند از طریق
هر یکی از این شیوهها ارائه شود -2 :جنبه اطلاعرسانی یا
هشللدار نسللبت به موضللوع  -1جنبه آموزشللی  -8جنبه
تبلیغلاتی  -1جنبله اجتملاعی  -3جنبله زیبایی (پار و
فااسازی).
در اثر «آنتراکتیکا» جنبه اطلاعرسلانی و هشدار نسبت به
موضوع محیطزیست و گرمای جهانی مدنظر است .این اثر
از لحاظ مواد و متریال ناپایدار است .تکه های بزرگ یخی
کله در خیلابان ،در مقابل دیدگان جسلللتجوگر عابران در
حلال گذر ،آب می شلللود ،در نگاه اول ذهن مخاطب را با
سلللؤالهای بسلللیاری درگیر میکند ،اما پس از خواندن
نوشلللتهی روی یخ با عنوان «آنتارکتیکا» که سلللردترین
11
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نقطه روی کره زمین اسلت ،متوجه میشوند که منظور از
آبشدن این یخها همان بحران گرمای تدریجی کره زمین
و آب شدن یخهای قطبی است که زندگی همه موجودات
را در معره خطر قرار داده است .جنبه هشدار و اخطار به
انسلانها در این اثر به خوبی لحاظ شده است و مخاطبان
بللا در علملیلق پلیللام اثر و پیبردن بلله این بحران
زیسللتمحیطی ،با آن به خوبی ارتبا برقرار میکنند .این
اثر صلللرفلاً در ایجلاد احسلللاس خطر برای کره زمین در
مخاطب موفق عمل کرده است (شکل .)2
در برخی آثار به جنبه آموزشللی گرافیک محیطی اشللاره
میشللود .یکی از مجموعه آثار کمپین تبلیغاتی «درختان
بیشتری بکارید» ،استندهایی در یک مکان عمومی هستند
که تولللویر درختان خشلللک و بیبرگ با پیامهایی که بر
روی آن نوشلللته شلللده ،مخاطب را به سلللوی خود جلب
میکنند .جملهی «درختان بیشتری بکارید ،عادتهای ما
لازم اسلت تغییر کنند» به صلورت برجسته و بزرگ دیده
میشلللود .تعدادی برگهای کوچک کا ذی نیز با شلللعار
«برگهللای کوچللک ،کمللکهللای بزرگی در حفظ زمین
هستند» در کنار استند قرار داده شده که مردم با مشاهده
آنهلا درمییابند درختهای بیبرگ روی اسلللتندها باید
سللبز شللده و زنده شللوند ،پس برگهای کا ذی را روی
شلللاخههای درخت نولللب و تعبیه میکنند .مردم با این
تعامل ،میآموزند که کاشت درختان ،یکی از راههای حفظ
کره زمین و بلله خولللو جلوگیری از گرمللای جهللانی
میباشد (شکل .)1
اثر بعلدی نیز به جنبه تبلیغاتی گرافیک محیطی اشلللاره
میکند .بیلبوردی اسلللت که توسلللط شلللرکت تبلیغاتی
کوکاکولا طراحی شللده ،همکاری خود را در زمینه حمایت
از محیطزیست با صندوی جهانی حیات وحش اعلام نموده
است .این بیلبورد پوشیده از گیاهانی است که اطراف یک
بطری نوشلابه کوکاکولا را احاطه کردهاند .شعاری با عنوان
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«این بیلبورد آلودگی هوا را جذب میکند» روی آن نوشته
شلده که این محولول را حامی محیطزیست و کره زمین
معرفی میکند و ضلمن تبلیغ برای محوول خود ،راهحلی
برای رفع آلودگی هوا ارائله میدهلد .این اثر تبلیغاتی هم
در ایجاد حس علاقه و تشلللویق به خرید محولللول موفق
عمل کرده و هم به طور یر مسللتقیم مردم را تشللویق به
حفظ کره زمین و محیطزیست میکند (شکل .)8
اثر «از یلک درخلت حمللایلت کن» بله جنبله اجتمللاعی
گرافیک محیطی اشللاره میکند .طرا با طراحی دسللتانی
کله یلک درخت را در آ وش گرفته ،به ما پیام حمایت از
درختان میدهد .سلپس بیننده را به آدرس سایتی ارجاع
میدهد که با رفتن به آن سللایت میتواند حمایت خود را
از این پروژه یعنی حملایلت از درختان اعلام کند .در واقع
در این اثر طرا خواهان یک مشلللارکت جمعی از سلللوی
افراد جامعه خویش میباشلللد ،او اعلام میکند که حتی با
حمایتکردن از یک درخت هم میتوان از محیطزیسلللت
حفاظت کرد .لذا حرکتی اجتماعی تلقی شلللده و میتوان
گفلت در جلب مشلللارکتهای مردمی موفق بوده اسلللت
(شکل .)1
در اثر «سلللایلله درختللان در بزرگراه» ،جنبلله زیبللایی و
فاللاسللازی گرافیک محیطی مدنظر اسللت .در این اثر از
سلللایله درختان برای زیباسلللازی دیوارهای یک بزرگراه
اسلتفاده شده ،افرادی که با ماشین از این بزرگراه در حال
عبور هستند ،با این تواویر درختان روبرو شده و از زیبایی
آنها لذت میبرند .البته کمابیش میشود با تماشای سایه
درختان ،به حسللی از کمبود درخت در آن ناحیه رسللید.
کاشللتن درختان و رسللیدن به زیبایی طبیعت ،پیام نهفته
این ایده میباشد .در این طراحی ،طرا میخواهد زیبایی
طبیعی درختان و مناظر همراه با کوه را در بستری شهری
و آکنده از سللنگ و سللیمان ،را به مخاطب خود یادآوری
کند (شکل .)3
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شکل  -1آنتراکتیکا ،دانمارک6002 ،
ماخذwww.adsoftheworld.com :

شکل  -6درختان بیشتری بکارید ،بالی ،اندونزی6012 ،
ماخذwww.coloribus.com :

شکل  -3این بیلبورد آلودگی هوا را جذب میکند.
ماخذwww.youthdesigner.com :
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شکل  -2از یک درخت حمایت کن ،انگلستان
ماخذwww.adsoftheworld.com :

شکل  -5سایه درختان در بزرگراه ،سان فرانسیسکو6013 ،
ماخذwww. wanderart.com :

گرافیکک محیطی اابل اجرا متناسککا با فرهنگ و
شرایط محیطزیست ایران
علی ر م تبلیغات خوبی که در کشلللورهای پیشلللرفته در
زمینلله حفظ محیطزیسللللت از طریق گرافیللک محیطی
صلورت گرفته اسلت ،متأسفانه در ایران هنوز این موضوع
جایگاهی ندارد و مسللائل زیسللتمحیطی آنطور که باید
مورد توجلله مسلللؤولین نیسلللت .برای رفع مشلللکلللات
زیسلتمحیطی در ایران نیاز به آگاهی مردم است که این
آگاهی از طریق هنر امکانپذیر میباشد .استفاده از هنر به
خوللو گرافیک محیطی در کشللورهای پیشللرفته ثابت
کرده که روشللی مهم و مؤثر جهت بالابردن آگاهی مردم و
23

جلب مشلارکت و همکاری عمومی در حفظ محیطزیست
بوده اسلللت .علدم توجه مسلللؤولین به این وجه از اطلاع
رسانی در ایران جای بحث دارد.
یکی از مسلائل مهم زیست محیطی که به شدت در کشور
ما مطر اسلللت بحث بازیافت میباشلللد .بازیافت یکی از
راهحلهای مؤثر در جهت حفظ محیطزیست میباشد که
کشورهای پیشرفته به طور قابل توجهی نسبت به این امر
حسلللاس هسلللتند اما در ایران مورد توجه نبوده و دارای
اهمیت کمی در میان مردم و مسلؤولین میباشللد .یکی از
مسللائلی که با آن روبرو هسللتیم ،مشللکل تولید زبالههای
قابلبازیافت در مترو با حجم زیاد است که همان بلیتهای
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بلاطله هسلللتند .ایسلللتگاههای مترو از پر رفتوآمدترین
مکانهای عمومی در پایتخت به شللمار میروند که روزانه
هزاران بلیلت باطلهی مترو توسلللط مسلللافران قطارهای
شللهری دور ریخته میشللود ،بدوناینکه کمترین فکری
برای این زبالههای کا ذی قابلبازیافت شللود .این شیوهی
هنری به مردم یادآوری میکند که این مواد ،زباله نیستند
بلکله قابلبازیافت بوده و میتوان از آنها حتی برای خلق
آثار هنری استفاده کرد.
بهترین راه برای ارتقلا فرهنلگ بازیافت ،تولید اثر هنری با
دورریختنیهاسلت« .گلیم بازیافتی» عنوان اثری است که

با اسللتفاده از کارتهای باطله مترو تهران سللاخته شللده
اسلت .این اثر از سویی فرهنگ بازیافت را ترویج مینماید
و از سلویی دیگر جلوهها و زیباییهای نقوش سنتی گلیم
ایرانی را به حریم فالللای مترو میآورد .این اثر به عنوان
هنر بازیافت ،در اولین جشلللنواره هنرهای محیطی شلللهر
تهران ،در اسفند ماه  2812که با حمایت معاونت فرهنگی
و هنرهای شلهری سازمان زیباسازی شهر تهران در پار
للالله برگزار شلللد ،بله ملدت یک ماه در ایسلللتگاه مترو
ولیعولللر(عج) در معره دیللد مخللاطبللان قرار گرفللت
(شکل .)1

شکل  -2گلیم بافی ،فائزه اائمی منش ،ایستگاه مترو ولیعصر ،اولین جشنواره هنرهای محیطی تهران ،تهران1331 ،
ماخذ:

بحث
امروزه موضلللوع محیطزیسلللت و د لد ه حفاظت از آن،
حقیقتی انکلارنلاپلذیر بوده و بخش اعظم ذهنیلت جامعه
جهانی را به خود اختولا داده اسلت .هر انسانی به نوبه
خود ضلرورت دارد برای نجات محیطزیست قدمی بردارد.
برای قلدم گلذاشلللتن در راه حفاظت ،ابتدا باید آگاهی و
سللطح دانش عمومی افراد جامعه ارتقاء پیدا کند ،تا اینکه
به تدریج فرهنگ زیسللتمحیطی در جامعه هویدا شللده و
به عرصلله عمل برسللد .هر چقدر در جامعه اطلاعرسللانی
بیشلتری از طریق رسانههای مختلف صورت گیرد ،آگاهی
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افراد جامعه بیشتر میشود.
یکی از راهحلهایی که میتوان از طریق آن آگاهی عمومی
جلامعلله را افزایش داد ،هنر گرافیللک و تبلیغللات اسلللت.
همانطور که در کشلللورهای پیشلللرفته مشلللهود اسلللت،
متخولولان و جامعهشلناسان بر تأثیر بینظیر رسانههای
گرافیکی در زمینه محیطزیسللت واقف هسللتند و از آن به
عنوان وسیله ای جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی
در جلامعه بهره میبرند .لذا افراد در جوامع پیشلللرفته به
خوبی از مسلللائل زیسلللتمحیطی و روش حفاظت از آن
آگلاهی داشلللتله و برنامههای تبلیغاتی و هنر گرافیک در
11
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گرافیک محیطی ،رسانهای برای حفظ محیطزیست

میان جامعه جایگاه ویژهای دارند .طرا گرافیک هنرمندی
است که جامعه را روز به روز توویر میکند و با تواویرش
شلللرایط و کیفیت فرهنگی جامعه را بازگو میکند .طرا
گرافیللک میتوانللد از طریق گرافیللک محیطی منللادی
موضلللوعاتی مانند محیطزیسلللت که نیازمند جلب توجه
عموم جامعه هسللتند باشللد ،چراکه او هنرمندی نزدیک و
آشلللنا به جامعه اسلللت و اثر او به زندگی جامعه راه دارد.
طراحلان گرافیلک کله بله عنوان عاملان ارتباطات در یک
جلامعه شلللناخته شلللدهاند ،با تغزیه از حافظه فرهنگی-
اجتملاعی ،اطلاعات و اخبار رویدادهای محیطزیسلللتی را
دریافت و آنها را سللاده و قابلفهم سللاخته ،با شللیوههای
مختلف بله پیلامهلای فرهنگی مبلدل نموده و در جلامعه
نمایش میدهند .بنابراین اگر جامعهای قود افزایش در
و آگاهی عمومی در سلطح جامعه است نقش هنر گرافیک
و به ویژه گرافیک محیطی در تحقق این هدف بسیار مورد
اهمیت میباشللد چراکه گرافیک محیطی ابزای مؤثر برای
تأثیر بر الگوهای رفتاری زندگی انسلان شلهرنشلین است.
اگر شلللرایط اجتملاعی ،گرافیلک محیطی را بله عرصللله
پیللامهللای موجلله ،در وسلللیعترین و عمیقترین مفهوم
اجتماعی آن ملزم سازند ،این هنر میتواند به طور مؤثر به
آمادهسازیِ راه برای هنری مهبت و موثر یاری رساند.
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Environmental Graphics as a Media for Environmental
Protection
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Abstract
Environment is an important issue in today's human life, and paying attention to maintaining
it has a great responsibility on the individual's neck of the community. Today, environmental
graphics act as media player. Graphic designer is the most familiar artist to society, and his
work has a way for society, so through his art he can introduce the environmental issue to
human society. The main objective of this research is to study the environmental performance
of media and environmental media in the face of the environmental crisis and provide a
solution for its preservation.
In this paper, while defining the media, environmental graphics and its types, it answers the
question of how the media behaves in shaping public opinion in order to increase
environmental awareness. And environmental graphics as media agent can be effective in
preserving the environment and making it known to the community? This research is
descriptive-analytical and has been used in collecting documents from the library method.
By examining environmental graphic samples carried out on the environmental issue in the
world and Iran, it was revealed that lack of awareness and, as a result, the lack of an
environmental culture in a society could be the greatest environmental problem, and the
graphics An environment as a medium can play a very important role in raising the awareness
and environmental culture of individuals and authorities.
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