




شهر، فرصت از نو شدن است
كه فرا مى خواند، هركه را از � مهر

روزنه بر تن ديوار بلند
نور را از دل شهر، در دلم مى ريزد

و پر از عشق و نويد
يف شهر مى نوازد، تار شهناز و ��

 چنديست اما
�

خست�
ه بر چشمه ی نور چ��

اب را با خشم و سوز مى زند م��

 تن شهر منتظر است
كه بجوشانيم باز، چشمه اش از � نو

 و قدم بازنهيم، در دل منتظرش

تكيه ای بايد داد
 برتن نيمكت چو�� شهر

و �ازير نمود
 عشقى نو

بر دل منشأ ما، كه همانا شهر است
همان پنجره ی رو به اميد

و بخوانيم
و بدانيم كه شهر
حق من و توست

از ازل تا به ابد

به نام دوست

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از 
طراحى شهری دانشگاه ش	

از فصلنامه علمى دانشجو�� انجمن علمى دانشجو�� شهرسازی دانشگاه ش��
سال هشتم . شماره هفدهم . زمستان ١٣٩٦ . قيمت: ٤٠٠٠ تومان





عناوین پیشنهادى:     
چیستى صنایع خالق                      و تاریخچه و جایگاه آن

نسبت به صنایع فرهنگى 
صنایع خالق؛ پلى میان فرهنگ و صنعت

نمونه هاى صنایع خالق
صنایع خالق و چالش هاى پیِش رو (آسیب شناسى صنایع خالق)

دسته بندى صنایع خالق
محله هاى فرهنگى ابزارى براى ترویج صنایع خالق

طبقه خالق
کارآفرینان خالق

شهر خالق (رویکردى فرهنگى در توسعه شهرى)
 اقتصاد خالق و ابعاد چندگانه آن

(Creative City)

همچنین از ارسال پوستر، دل نوشته، یادداشت، تصویر سازى و مطالب غیر مرتبط با مـوضوع
 09389237302 زهرا خاکساراین شماره استقبال مى شود. براى کسب اطالعات بیشتر با این شماره تماس حاصل فرمایید. 

 از کلـــیه دانشجویان، پژوهشگـــران و اســـاتید محترم
 جـــهت ارســال مطلب در قالب مقاله یادداشت، گزارش
پوستر و عکس در رابطه با موضوع مرتبط دعوت مى شود.

فـــــــــــــــراخوان
ارسال مطلب برای نرشیه انجمن علمی بخش شهرسازی

جستار این ش ره ”صنایع خالق“
 صنایع خالق= نوعی از صنعت عرص دانش محسوب می شود که از

خالقیت به عنوان منبعی برای کسب ارزش افزوده استفاده می کند.
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فصلنامه علمى دانشجو�	 هفت (شماره هفدهم، سال هشتم)

تاريخ انتشار: زمستان ١٣٩٦

از صاحب امتياز: انجمن علمى دانشجو�� شهرسازی دانشگاه ش��

شماره مجوز: ٤٠٥ / ک ن ش

مدير مسئول: سينا جنگجو

، زهرا خاكسار ی: نگار ايما�� شورای �دب�	
، سينا جنگجو، زهرا خاكسار، صابر خانجا�� اعضای هيأت تحريريه: نگار ايما��

گرافيست، صفحه آرا و طراح جلد: فريبا كيان، سينا جنگجو

اساتيد مشاور و هيأت داوران:

، دك�� مهسا شعله، دك�� سهند لطفى، دك�� خليل حاجى پور ضا صاد�� دك�� عل��

از : چاپ صدرا ش�� ، چاپ و صحا�� ليتوگرا��

شمارگان: ٥٠٠ نسخه

همكاران اين شماره:

، اميد باقر زاده، محسن پور تقى، آنيتا دامن  شكوه، سارا  فاطمه ارغوان،روزبه ايما��

، مريم محس»� زاده،  ، نرگس صابر، سارا قمر، سينا كاظمى، عباس كيا�� رحما��

� هاشم پور بختياری و زهرا هداي»� مقدم  �́ نازآفرين نگهداری، نازن

با تشكر از:

يفى نيا و  µ¶ بهدخت معتمدی، محمد مهدی ، مهسا سعيدی نيا، مهرناز فريدو��

محمود قاسم پور

و با تشكر ويژه از:

كت عمران شهر جديد صدرا (دك��  µ¶ ،( كافه بوردگيم كندو (جناب آقای ليمو��

� پور)،  �́ از (دك�� حس حاجى پور)، مركز مشاوره معماری و شهرسازی دانشگاه ش��

از،  م مركز حمايت از فعاليت های علمى دانشجويان دانشگاه ش�� � مح�� �́ مسئول

م دانشكده  � اساتيد مح�� �́ از و همچن يات دانشگاه ش�� µ½م خانه ن � مح�� �́ مسئول

ه�� و معماری كه با حمايت های مادی و معنوی خود ما را در چاپ و ن½µ اين 

شماره از فصلنامه حمايت كردند. 

يه: ارتباط با ن¤£

شماره تماس: (سينا جنگجو) ٠٩١٧٨٩٦٣١١٠

ايميل:

تلگرام و اينستاگرام: 

وبسايت: 

يه: وني» ن¤£ فروش الك�¬

يه:  دانلود نسخه صو�¬ ن¤£

nashriye7@gmail.com

Taaghche.ir

 Navaar.ir



١٢

مشاه�	 ه�� محيطى

٦

سخن نخست

٢١

فراِق فراغت

١٨

آ�¹ �¹ آب
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٣٤

راز او شكيبا�	 است

٣٨

مصاديقى از ه�� محيطى در مبلمان شهری

چاپ در دنيای گرافيک محيطى

٤٣

٤٠

د توسعه محÀ بر مبنای ه�� راه�¹

آنگاه گوش فرا دهيد...

٤٥

ای زن! به اتفاق كنون مى كوش.

٥٢

تور�¬ در باب كتب ه�� محيطى

٥٩
ديوارنگاری؛ فرياد �¹ صدای شهروندان 

٤٨

طبيعت، بركت رو به نسيان

٥٦

رودخانه هنوز ماهى دارد

٦٢

تاريخچه ه�� محيطى

٨

١٥

محيطى تجارب ه��

٣٦

د... � دوباره جان مى گ�	 بازگرد، همه چ�	

٣١

مكت¹Ë در مكتب ه�� محيطى

٢٩

سفر هزار قدمى: راهى به سوی پايداری

٢٤

نقش ه�� در رسيدن به پايداری زيست محيطى

حيطى
 م

�
ه�
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امون انسان در طول تاريخ ب½µ و در فرهنگ ها و اديان گوناگون، هر چند آونگ-گونه اما � محيط طبيعى پ�� �́      لزوم پاسداشت و تحس

امون انسان به عنوان نعمت و عرصه نمايش حكمت، � اسÇم، طبيعت و محيط طبيعى پ�� �́  همواره مطرح بوده است؛ چنانكه در دين مب

، � �́  قدرت و رحمانيت ذات اقدس الهى جايگاهى مهم داشته است و تعامل مطلوب با آن به عنوان امان»� الهى و نشانه ای برای اهل يق
، محيط طبيعى و ارزش های مست�� � �́ ق دور و در كشورها�� چون ژاپن و چ µ¶ در فرهنگ � �́  نمادی از ايمان و تقوای انسا�� است. همچن

 انسان و رسيدن وی به كمال و سعادت بوده است. اما
Í

Îكننده در رشد و بالند � �́ گذار و تعي  در آن همواره منبع الهام ب½µ و عنÒی تأث��

، نگرش به محيط طبيعى و ارتباط با آن، فراز و نشيب های متعددی را تجربه كرده است. به ويژه در دو دوره قرون وسطى  در فرهنگ غر�×

ء و ابزاری  در خدمت انسان تصور شد و اختيار دخل و تÒف، تغي�� و تخريب آن جهت µÛ ،و مدرن، محيط طبيعى به عنوان ابژه 

، برای آدمى حقى طبيعى بود. برآوردن نيازهای نامحدود انسا��

    اما با روشن شدن اثرات نامطلوب ناµÛ از تفكر يک سونگر   و تک ساح»�  به محيط و به ويژه محيط طبيعى، نقد تفكر مدرنيسم آغاز

 شد و مسلط شدن پارادايم پايداری و مطرح شدن لزوم پاسداشت و حفاظت از محيط طبيعى برای نسل های  آ�� ب½µ را به دنبال داشت.

� و حفاظت از محيط طبيعى آرام آرام به عنوان ارزµÛ واÞ مد نظر قرار گرفت؛ چرا �́ ، تحس     از اين پس تجربه، قضاوت زيبا�� شناخ»�

امون خود به � و محيط طبيعى پ�� �́  كه مشخص شد انسان در عÒی انتقاà و دورا�� گذار قرار دارد و هر شيوه ای  كه برای برخورد با زم

 تمام جانداران و بقاء نسل های فعâ و آ�� ب½µ خواهد داشت. "ه�� محيطى" به مفهوم امروزی آن،
Í

Îد، اثرا�� وسيع بر زند  كار مى گ��

ده امون انسان است. مفهومى وسيع، گس�� � به محيط (چه طبيعى و چه انسان ساخت) پ�� � آم�� �́  محصول اين تغي�� نگرش و نتيجه نگاه تحس

مندانه است كه به تقويت پيوند و ارتباط ميان انسان و محيط � رشته ای كه به بيا�� ساده شامل تمامى اقدامات و خÇقيت های ه�� �́  و ب

، گفتما�� مفهومى و ادراÎ ميان خالق و مخلوق دانسته شود، ه�� محيطى گونه ای از ه�� است كه  كمک مى نمايد. در واقع اگر ه��

مند و خÇق)  مخلوق آن ريشه در محيط دارد و خالق آن (چه خداوند متعال به عنوان قدرت Þيزال و آفريننده �× خطا و چه انسان ه��

� محيط �́  سعى دارد زيبا�� های محيط را در معرض قضاوت و تفكر قرار دهد. از اين رو هدف ه�� محيطى، يا فراهم كردن زمينه تحس

ی محيطى و زمينه ای طبيعى و يا الهام از محيط و طبيعت ی در بس��  طبيعى به عنوان مخلوق ذات اقدس الهى است يا خلق آثار ه��

ی. در خلق آثار ه��

� رشته های شهرسازی، �́ ک آن در ب � رشته ای بودن مفهوم ه�� محيطى و وجود زمينه های وسيع و مش�� �́      با توجه به آنچه گفته شد و نظر به ب

از استاديار بخش شهرسازی دانشكده ه�� و معماری دانشگاه ش�	
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، اين مفهوم به  معماری و  پژوهش ه��
 عنوان موضوع ويژه و پرونده اصâ شماره
انتخاب شد. هفت  يه دانشجو��  µ½١٧ ن 
âعم و  نظری  چارچوب های   كمبود 
 ساختارمند، عدم توجه شايسته به مفهوم
 ه�� محيطى، مزايا و جنبه های  مختلف آن
گفتمان بس��  كردن  فراهم  و  كشور  در 
ورت های �ç رشته ای دانشجو�� از ديگر � �́  ب
شماره اين  در  موضوع  اين  به   � �́  پرداخ
يه هفت است. اميد است تÇش های µ½ن 
دانشجويان �× چشم داشت  و   خاضعانه 
 كوشا، ممتاز، مستعد و آينده دار همكار در
يه هفت، مقبول خوانندگان µ½اين شماره ن 
د و اين تÇش ها  زمينه ای م قرار گ��  مح��
به ه�� محيطى، بيش��  توجه  برای    باشد 

 نقطه ت��Ç محيط طبيعى دوست داشت»�

. و خÇقيت انسا��

ه��
  محيطى

 گونه ای از
 ه�� است كه

 مخلوق آن
 ريشه در

 محيط
 دارد...
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    ه�� محيطى در واقع اصطÇحى جامع    برای

ی است كه در گذشته تنها  بيان نوعى جنبش ه��

دربرمى را  طبيعت  در  ه��  ی  بكارگ�� مفهوم 

زيست فعاليت های  شامل  امروزه  و   گرفت 

ه های � انگ�� با  موارد  برخى  در  كه   -   محيطى 

� مى شود. سياÛ همراه بوده است - ن��

ی، ابتدای شكل گ�� در      جنبش ه�� محيطى 

نده ه�� بود تا محيط؛ و به همان  بيش�� دربرگ��
 اندازه كه نگران بروز مسئله عمل گرا�� در ه��

� از طريق مند با طبيعت را ن��  بود، ارتباط ه��

كاربست مصالح طبيعى ارج مى نهاد.

     بر اساس اين دو تعريف، بررÛ نمونه های

 متقدم و متأخر در تاريخ ه�� كه با مسائل و

 موضوعات طبيعى و محيطى ¶ و كار دارند،

 ارزش مى يابد. پرسش اساÛ اين است كه «چه

 زمينه ها  و آثاری منجر به ظهور مقوله ای به

نام ه�� محيطى شدند؟»

ی �  تنها چ�	
 كه مى توان
 طبيعت را
 توسط آن

 حفظ كرد،
 فرهنگ

 است...

١.مقدمه

 دانشجوی كارشناÖ ارشد

از  طراحى شهری دانشگاه ش�	

ی بر زمينه های موثر بر س�	

ظهور ه�� محيطى
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     در طول هزاران سال گذشته تا به امروز، رابطه ميان انسان و

ی داشته است. در عÒ شكارچيان و ات چشم گ��  طبيعت تغي��

، انسان ها به عوامل طبيعى،
Í

ïب نوسنÇانق ð� پس از آن در 

ايط جوی وابسته بودند. با اين حال با µ¶ ايط آب و هوا�� و µ¶ 

گذشت قرن ها، اوضاع دگرگون شده است.

    انسان ها قادر به توضيح رويدادهای عظيم طبيعى نبودند،

 اما برای استقÇل از اختيارات طبيعت، بر آن مسلط شدند و در
Í

ïجديد از وابست âامر منجر به ورود آن ها به شك � �́  نهايت هم

و منافع  با  آن ها  روابط  و  جامعه  با  مرتبط  ساختارهای   شد: 

قدرت.

    در آغاز قرن بيستم، اروپا بازگشت به جهان طبيعى را تجربه

و انسان  وجود  ناخودآگاه  درباره  فرويد  زيگموند  نظريه   كرد. 

ات بزرگ دنيای  احساس ناراح»� و ترس مردم در مواجهه با تغي��

مندان را به تحقيق در مورد اصالت خلوص ترغيب  مدرن، ه��

كرد.

، هند و ژاپن دوباره ارزش � �́     ه�� ناب و بومى از خاورميانه، چ

 مردم با
Í

ïگذاری شد و به عنوان راهكاری برای حل مسئله بيگان  

فت همه جانبه µ½طبيعت مورد توجه قرار گرفت. با توجه به پي 

١٩٥٠ و ١٩٦٠ ، مسائل محيطى در اواخر دهه های   صنعت در 

� امر به تدوين يک �́  گفتمان جوامع غر�× اهميت يافت كه هم

 چشم انداز محيطى برای حفاظت از محيط زيست منجرگرديد.
� �́ ب روابط  تغي��  برای  پيش  از  بيش  مندان  اساس، ه�� اين   بر 

نقد در  نگرش  تغي��  اين  كردند.  مبارزه  طبيعت  و   انسان 

مندان از جامعه بسته و صنعت زده آن دوران و پديده های  ه��

آن ظهور يافت.

متحده اياÞت  در  از جنگ جها�� دوم، چشم انداز ه��   پس 

ی قرار اعى و فراگ�� شدن رسانه های ه�� �  تحت تأث�� مفاهيم ان��

، پاپ آرت - ه�� خاص  گرفت؛ مفاهيمى كه بر احساسات درو��

نتيجه در  دارد.  تأكيد  جمعى  مÒف گرا��  و   - روزمره   فرهنگ 

� رو  جنگ ها و تهديدات اين قرن آشفته، توجه به ه�� سياÛ ن��

 به افزايش نهاد.  اين آگاهى كه هر فرد مى تواند از قدرت ايجاد

از بسياری  گرايش  موجب  باشد،  برخوردار  جامعه  در   تغي�� 

عمل گرا�� جبهه  به  ديگران)  و  بيو  جوزف  (مانند  مندان   ه��

سياÛ گرديد.

     چند سال پس از انتشار كتاب «بهار خاموش» راشل كارسون

 كه باعث سياÛ شدن  جنبش محيط زيست آمريكا و بسياری

� بزرگداشت روز �́  از سازمان های خارج از اين كشور شد، اول

� در سال ١٩٧٠ برگزار شد كه در جريان آن فعاÞن محيط �́ زم

ام كرده و مسائل محيطى مربوط به � ادای اح�� �́   زيست به زم

âالمل  � �́ ب مخاطبان  گرديد.  مطرح  جهان  ¶ا¶  در   صلح 

آگاهى و حمايت كت كرده و  µ¶ اين رويداد � در  ن��  پرشماری 

خود از اين جريان را اعÇم كردند.

    در طول دهه ١٩٦٠ ، «لند آرت» در اياÞت متحده به دليل

Û به فضاهای وسيع جغرافيا�� تكامل يافت. اين مسئله  دس��

های تجسمى كه با فضاهای  مى تواند  به عنوان جنبµõ از ه��

 جغرافيا�� و طبيعى در تمام ابعاد ¶وكار دارد، مورد توجه

ی روی سطح د و شامل مواردی چون فعاليت های ه��  قرار گ��

� (خاک برداری و خاک ريزی  و كاشت گياهان با الگوهای �́  زم

مجسمه های ساخت  يا  چشم اندازها  و  مناظر   مختلف)، 

زيست تخريب پذير مى باشد.

 برايان واليس ظهور لند آرت را به عنوان «بخÛ£ از اعمال
د كه تعديل نگاه çفاً ده تر مرتبط با فضا» در نظر مى گ��  گس�¬

 كالبدی به ه�� را با مفهوم تمركززدا�� اقتصادی و جغرافيا��

تركيب مى كند.

ی جديد را آغاز مندان، كسب تجربه در قالب اَشكال ه��      ه��

 كرده و رسانه های سن»� و محدوديت های آن را با برپا�� گالری ها
 پشت ¶ گذاشتند. آن ها آغازگر ه��

Í
ïو فعاليت های فرهن 

به اسميت،   Ûلو گفته  طبق  بودند.  عملكردی  و   مفهومى 

ايجاد جهت  فكری  «الگوهای  عنوان  به  بايد  ی  ه��  كارهای 

� سياست و عمل» نگريسته شود، نه رويدادهای 	Üب 
Ý

 يكپارچ»

. ��Òهای مÞتجسمى برای ايجاد كا

 درنهايت در سال ١٩٦٨، نمايشگاه پيشگامانه رابرت اسميتون با

 نام «آثار خاß» در گالری داون نيويورک به مكا�� برای نمايش

 آثار «لند آرتيست ها» و تÇش های آنان مبدل شد. پس از اين

ïو محيطى به عنوان ي Ûرويداد بود كه توجه به مسائل سيا 

برای شد.  مطرح  خÇق  ذهن های  با  افرادی  دغدغه های   از 

ی در فضای باز برگزار شد و در � بار، نمايشگاه آثار ه�� �́  نخست

گرديد. مطرح   � �́ زم و  انسان  ميان  يافته  تغي�� رابطه   آن 

� از �́ مندان از شهرها، ساير سايت های مصنوعى و همچن  ه��

٢.لند آرت و ه�� محيطى؛ آغاز و توسعه
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مندان      در گذشته بطور سن»� اين مناظر بودند كه توسط ه��

 نشان داده مى شدند، اما در   حال حا�ç اين رابطه تغي�� يافته

مندان به طبيعت مى روند و نشانه ها و آثارشان را در  يع»� ه��

øآنجا خلق مى كنند. بسياری از اين فعاليت ها از مصالح خا 

ند كه مستقيماً از محيط طبيعى بس�� خود ساخته  بهره مى گ��

 شده اند، يا به عنوان يک كار جديد و غ�� طبيعى به منظور

مى شوند آورده  آنجا  به  ادراک جديد  و  زمينه  با  تضاد   ايجاد 
Ý

ال» رابرت استيون، يک مارپيچ سن»  (مانند «مارپيچ اسپ�	

� جمع آوری شده بود؛ يا اثر 	Üهای سنگ � 	Üبزرگ كه با ماش 

ر، كه در آن بخش عظيمى از �  خاß «منفى دوگانه» مايكل ه�	

� حركت مى كرد). 	Üبه طرف � 	Üزم

آثار نشان دهنده  تنها  عكس ها  موارد،  از  بسياری  در     

ات و تباهى لند آرت هستند كه اغلب با  به جامانده از تغي��

بومى مردم  كمک  به  يا  و  دانشمندان  و  مدرسان  همكاری 

و هوا��  و  آب  ايط  µ¶ معرض در  اغلب  و  آمده اند  وجود   به 

ی، آثار ه�� محل  از  بازديد  يک  تنها  گرفته اند.  قرار  فرسايش 

وهای طبيعى فرايندها  مى تواند نشان دهد كه چگونه زمان و ن��
� �́ و اشياء را شكل مى دهند، آن ها را تصاحب مى كنند و يا از ب

  مى برند (در راستای اين عمل، اچ ای شالت «ه�� بيوكينتيک» را

 ايجاد كرد كه از قارچ ها و

و شد  ساخته  ی ها   باك�¬

 در نهايت به وسيله آن ها

سال در  گرديد.  تخريب 

مندان ه�� گروه   ٢٠٠٥ 

«خرگوش» اثر   Geletin 

 را خلق كردند كه بر روی

 كوهى عظيم نصب شد و اكنون دچار فرسايش شده است).

به واقعى  دنيای  در  شده  ايجاد  بازار  و  گالری ها  از   خروج 

مندان كمک كرد تا مفاهيم نوآورانه خود و راه های جديد  ه��

دنيای توانستند  آن ها  كنند.  ايجاد  را  مستندسازی  و   ارائه 

های سطح باè» (High Art) را ترک كنند،  منحÒ به فرد «ه��

 دنيا�� كه در ديدگاه ساچا كاگان، مسئوليت تمركز روشنفكران بر

، گفتمان ها و زبان های كâ و نسبت ارتباط  تاريخ انحصاری ه��

 آن ها و محيط را برعهده داشت.

مندان، فضاهای      در پايان  دهه ی  ١٩٧٠ و در آغاز ١٩٨٠ ، ه��

ی خود    عمومى و مناظر شهری را به عنوان محل نمايش آثار ه��

بلوط در اطراف شهر  ٧٠٠٠ � در حدود  ب�	 (جوزف   برگزيدند 

در را  زمان»  «چشم انداز  سانفيست  آلن  و  كاشت   كاسل 

 مناطق رها شده طبيعت مانند صحرا يا كوه ها
نشانه های و  تجارب  نمايش  عنوان صحنه   به 

 ارتباط همه جانبهزيبا�� شناخ»� خود استفاده كردند.
 طبيعت، بازتاب
� ¬Üو مرتبط ساخ 

 فرصت ها و
 گزينه ها برای

 ايجاد يک آينده
 پايدار...
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 نيويورک خلق كرد كه هر دو، روش

 حفظ مجموعه  های زنده را دنبال

ورود باعث  انتخاب  اين   كردند). 

 انسان ها
Í

Îمستقيم ه�� به محيط زند 

و ايجاد آگاهى در آن ها شد.

با گرايش ها و به واسطه مقابله       

ا�� در جامعه ، تغي��
Í

ïت فرهنÇحم 

 مد�� رخ داد. نه تنها مناظر محيطى

جنبش های بلكه  شدند،   شكوفا 
Í

Îبا گرايش به سبک زند �  ديگری ن��

 شكل گرفتند. جنبش های مردمى و

پديدار مردم نهاد   سازمان های 

و جايگزين   ِ
Í

Îزند شيوه  و   شدند 

رويكردهای با  احياكننده   اغلب 

ش يافت. مربوط به طبيعت گس��

    در طول اين جريان، لند آرت به

 يک  جنبش تبديل شد كه در برخى

Ûبرر و  جنسي»�  مسائل  با   موارد 

كار و   ¶ اجتماعى   تفاوت های 

را خود  خÇقانه  كارهای  و    داشت 

 

 

٣.ه�� محيطى؛ وضعيت فعÀ و چشم انداز

مندان زيادی راه    حل  های خود را از طريق ايجاد  برنامه ها،  ه��

كت  های خود، برای حل مشكÇت فوری µ¶ �«سازمان ها و ح 

اب در اين مورد «اقدامات سودمند»  توسعه داده اند. وين��

مندان از آن به منظور كشف و مبارزه  را مطرح مى  كند كه ه��

با كمبودها استفاده مى  كنند.
مندان «سوپرفلكس» يک نوشيد��  به عنوان مثال گروه ه��

ه  ی كامل توليد آن را به   منظور جلب  به نام گوارانا و زنج��

زيست آسيب های  و  ناعادÞنه  كاری  ايط  µ¶ به  افراد  توجه 

اع و توليد كردند. ، اخ��    محيطى ناµÛ از كارخانه   های صنع»�

 را به سمت فعاليت های
Í

ïات فناورانه   فرهن �  اين گروه تجه��

سياست با  پيوندخورده  جامعه    و   
Í

ïفرهن چند   ،âتعام 

ش دادند. گس��

     در حاà  كه در گذشته لند آرتيست ها از اين واقعيت كه

طبيعى محيط  در  مانده  برجای  بقايای  و  عظيم  ات   تغي��

ی هستند رنج مى  بردند، اما امروزه  حاصل انجام كارهای ه��

اتشان بر طبيعت آگاه هستند و تا حد  اكو آرتيست  ها از تأث��

 ممكن تÇش مى كنند كه تأث�� فعاليتشان بر محيط را كم كرده

ات انسان   بر تخريب  و يا از آن ها جهت ايجاد آگاهى از تأث��

 طبيعت استفاده كنند.

Û  های جها�� و احاطه بر چشم انداز ملل      امروزه دس��

ش داده كه "ما  گوناگون در ¶ا¶ جهان، اين مفهوم را گس��

رسميت به  كه   Öشنا � 	Üزم دوره  ی  (آخرين   «هولوس» 

وپوسن»  شناخته شده است) را ترک كرده و وارد دوره «آن�¬

 (پيشنهادی برای آغاز يک عÒ جديد است كه ¶آغاز تأث��
� شناخ»� �́  عمده فعاليت های انسان بر اكوسيستم و ساختار زم

Ûشنا � �́ زم تحوÞت  در  انسان ها  و  شده  ايم"  است)   سياره 
ه�� توسعه    برای  داشته  اند.  نقش  طبيعت  خوِد  از   بيش 

زمينه های از  مندان  ه��  ،âالمل  � �́ ب سطح  در   محيطى 

به را  خود  تÇش  آن ها  شده اند.  صحنه  وارد   مختلف 

امون  موضوعا�� اختصاص مى  دهند كه اغلب از محيط پ��

 خودشان نشأت گرفته اند و مشكÇت و �× عدال»� ها�� كه در

آن جا ايجاد شده را عنوان مى كنند.

مندان محيطى با رويكردی ميان رشته  ای برای ايجاد آگاهى      ه��

 انسان با
Í

Îدر خصوص موضوعات پايداری و سازگاری شيوه   زند 

 ديگر موجودات زنده و سيستم های اكولوژيï فعاليت مى  كنند

آثار يا  و  هريسون  نيوتون  و  هلن  همچون  پيشگاما��   (آثار 

جديدتر همكاری توماس ساراسنو با ام. آی . �¬ را ببينيد).
     در طول دهه  ی ١٩٩٠، فرايند تقسيم شدن جهان به شمال غ»�

مندان و روشنفكران انتقاد  های خود  و جنوب فق�� آغاز شد و ه��

 را نسبت به مركز و غرب اروپا در ه�� و تفكراتشان آغاز كردند.

 ه�� با نوآوری   و فناوری  ها، در مقياس  های متنوعى در
Í

ïدرآميخت 

ی با اهداف مهم مطرح شد. از آنجا�� كه اكو آرت از  رسانه  های ه��

تمايز قابل  و...  آموزش  تحقيق،  كشاورزی،   ، باغبا��  ،Ûمهند 

، روح انسان را درگ��  نيست، لذا مى تواند با اين فرضيه كه ه��

مند توسعه يافته و  مى كند، تغي�� يابد. در قرن حا�ç نقش ه��

و  
Í

ïفرهن ساخت  شيوه    و  است  تكامل  درحال   � ن��  همچنان 

رويكردهای انتقاديشان با زمان سازگاری پيدا كرده است.

 

علوم تاريخ،  طبيعى،  علوم  با  رشته ای   � �́ ب مبادÞت   برای 

اجتماعى و ... آغاز نمود.

Darabas, Susanne. "A Short History Of Environmental Art". 
Green Art Collection, 2014. Environment & Society (Rachel 
Carson Center For Entertainment and Society)
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١.مقدمه

مندان      در گذشته بطور سن»� اين مناظر بودند كه توسط ه��

 نشان داده مى شدند، اما در   حال حا�ç اين رابطه تغي�� يافته

مندان به طبيعت مى روند و نشانه ها و آثارشان را در  يع»� ه��

øآنجا خلق مى كنند. بسياری از اين فعاليت ها از مصالح خا 

ند كه مستقيماً از محيط طبيعى بس�� خود ساخته  بهره مى گ��

 شده اند، يا به عنوان يک كار جديد و غ�� طبيعى به منظور

مى شوند آورده  آنجا  به  ادراک جديد  و  زمينه  با  تضاد   ايجاد 
Ý

ال» رابرت استيون، يک مارپيچ سن»  (مانند «مارپيچ اسپ�	

� جمع آوری شده بود؛ يا اثر 	Üهای سنگ � 	Üبزرگ كه با ماش 

ر، كه در آن بخش عظيمى از �  خاß «منفى دوگانه» مايكل ه�	

� حركت مى كرد). 	Üبه طرف � 	Üزم

آثار نشان دهنده  تنها  عكس ها  موارد،  از  بسياری  در     

ات و تباهى لند آرت هستند كه اغلب با  به جامانده از تغي��

بومى مردم  كمک  به  يا  و  دانشمندان  و  مدرسان  همكاری 

و هوا��  و  آب  ايط  µ¶ معرض در  اغلب  و  آمده اند  وجود   به 

ی، آثار ه�� محل  از  بازديد  يک  تنها  گرفته اند.  قرار  فرسايش 

وهای طبيعى فرايندها  مى تواند نشان دهد كه چگونه زمان و ن��
� �́ و اشياء را شكل مى دهند، آن ها را تصاحب مى كنند و يا از ب

  مى برند (در راستای اين عمل، اچ ای شالت «ه�� بيوكينتيک» را

 ايجاد كرد كه از قارچ ها و

و شد  ساخته  ی ها   باك�¬

 در نهايت به وسيله آن ها

سال در  گرديد.  تخريب 

مندان ه�� گروه   ٢٠٠٥ 

«خرگوش» اثر   Geletin 

 را خلق كردند كه بر روی

 كوهى عظيم نصب شد و اكنون دچار فرسايش شده است).

به واقعى  دنيای  در  شده  ايجاد  بازار  و  گالری ها  از   خروج 

مندان كمک كرد تا مفاهيم نوآورانه خود و راه های جديد  ه��

دنيای توانستند  آن ها  كنند.  ايجاد  را  مستندسازی  و   ارائه 

های سطح باè» (High Art) را ترک كنند،  منحÒ به فرد «ه��

 دنيا�� كه در ديدگاه ساچا كاگان، مسئوليت تمركز روشنفكران بر

، گفتمان ها و زبان های كâ و نسبت ارتباط  تاريخ انحصاری ه��

 آن ها و محيط را برعهده داشت.

مندان، فضاهای      در پايان  دهه ی  ١٩٧٠ و در آغاز ١٩٨٠ ، ه��

ی خود    عمومى و مناظر شهری را به عنوان محل نمايش آثار ه��

بلوط در اطراف شهر  ٧٠٠٠ � در حدود  ب�	 (جوزف   برگزيدند 

در را  زمان»  «چشم انداز  سانفيست  آلن  و  كاشت   كاسل 

2.Chris Jordan

 ٢. Land Art: رابرت موريس
(ßاز پيشگامان ه�� خا)  

1.Robert Morris

Öدانشجوی كارشنا 

از  شهرسازی دانشگاه ش�	

         بسياری از
نام ه�� به  ی تحت مفهومى   سبک های ه��

 محيطى تعريف مى شوند. همانطور كه يک

 خانه توسط اتاق های مختلفى تعريف مى شود،

مختلف شكل مندان  توسط ه��  ه�� محيطى 

 گرفته است كه عâ رغم وجود تمايز ميان آثار

اعتقاد يک   
Í

ïهم محيطى،  ه��  مندان   ه��

ک نسبت به جهان دارند و به دنبال نشان دادن اهميت ارتباط متقابل انسان با محيط  مش��

مندان در اين زمينه ين ه��  طبيعى هستند. در مطلب پيش رو به معر�� برخى از مهم��

پرداخته مى شود.

محيطى مند  ه�� موريس  رابرت         

� های �́ تئوريس از مهم ترين   آمريكا�� و 

گفته خودش به  كه   مينيماليسم است 

 بيش�� از كارهای جكسون پوÞک الهام

� پروژه ها�� در زمينه �́ د. او همچن  مى گ��

دارد. منظر  طراحى  و  محيطى   ه�� 

 موريس بيش�� به عنوان يک معناگرا و

سيونيسم ðاكس� سبک  در   پيكرتراش 

اعى شناخته مى شود كه بسياری از �  ان��

 آثارش در زمينه مسائل محيطى است.
ه�� موريس  رابرت   ١٩٧٠ دهه   در 

فيگوراتيو را با موضوع عواقب زيست

از كرد.  آغاز  هسته ای،  جنگ    محيطى 

مى توان وی  ی  ه�� آثار   مشهورترين 

 طراحى رصدخانه واقع در شهر فلولند

از الهام  دليل  به  كه  برد  نام  را   هلند 

هنج استون  انگلستان،  هنج   استون 

مدرن ناميده مى شود.

مند      كريس جردن، وكيل سابق و  ه��

مند محيطى بيش�� با  كنو�� است. اين ه��

 عكس هايش از زباله ها و محصو��Þ كه

 نشان دهنده فرهنگ م��Ò جامعه است،

 شناخته شده است. مى توان گفت ه�� جردن

 از زما�� وقف محيط زيست شد كه به يک

 سايت صنع»� رفته بود تا از الگو و چيدمان

د. ی جديدش الهام بگ��  رنگ ها برای پروژه ه��

برخى در  مى توانند  وی   آثار 

و گذار  تأث�� شدت  به   موارد 

 الهام بخش باشند. او از مواد

استفاده مردم  روزانه   ��Òم 

در كه  را  ناآگاهى  تا   مى كند 

 رابطه با فرهنگ م��Ò جامعه آمريكا وجود دارد، به تصوير بكشد.

     به بيان ديگر ه�� او اغلب اين پيام را مى رساند كه عواق»× بس

وجود ما  روزانه  رفتار  در  ناآگاهى  پس  در  ان ناپذير  ج�× و   مهيب 

ابزار و  تكنولوژی  با  را  تصويربرداری  و   Ûعكا ه��  جردن   دارد. 
ه�� مضمون  و  است  كرده  ادغام  ی  ه�� محتوای  توليد   ديجيتال 

آهسته آخرالزمان  يا   ،slow-motion  apocalypse را   خود 

يادآور شود  µ½به ب تا  در ه�� خود مى كوشد  او   توصيف مى كند. 

مى تواند اندازه  چه  تا   � �́ زم و  محيط زيست  تخريب  و  نابودی   كه 

افتد. اتفاق  بر هم زدن  باشد و در يک چشم  ساده 

  ٣. Photography: كريس جردن
( ��ïتصويرگر فرهنگ م)             

٢

١

١٢

٩٦
ن 

ستا
زم

م، 
ده

هف
ره 

ما
ش

م، 
شت

 ه
ال

س



  ٤.  Conceptual Art : اَگِنس ِدِنس
     (مادر جنبش ه�� محيطى)

 و
Ý

ßاديث مونيه  (تلفيق كننده بافند :Textile  Art  .٥ 
     ه�� محيطى)

3.Agnes Denes

4.Edith Meusnier
5.Andy Goldsworthy

-آمريكا�� مند معناگرای مجارستا��       اگنس دنس ه��

 است و در نيويورک فعاليت دارد؛ كه فعاليتش را با

 تحصيل نقاµÛ در دانشگاه كلمبيا آغاز كرد. دنس به
ه�� از  يش،  ه�� فعاليت های  وسيع  طيف   واسطه 

 و ادبيات تا مجسمه سازی،
Í

Îرسانه، شعر، نويسند 

تصويری فلسفه  خودش  گفته  به  و  محيطى   ه�� 
 شناخته مى شود. او مادر و ره�× جنبش متأخر ه��

 محيطى ناميده شده است. به گفته دنس، عÇقه او در

و طبيعى  چرخه  از  يت  µ½ب درک  و  آگاهى   زمينه 

 مديريت و نگهداری از اين چرخه مى باشد. بدون شک

در او  اثر  گذار ترين  تأث�� و  مهم ترين  گفت   مى توان 

Wheatfield ,a Confrontation ،حيطه ه�� محيطى  

است. در سال ١٩٨٢   « زار، يک رويارو�	 «گندم   يا 

ی شش ماه به طول انجاميد. دنس  خلق اين اثر ه��

 برای خلق اين اثر در زمي»� در نزديï سازمان تجارت
سازمان ه�� كمک  با   � �́ منه يت  اس�� وال  در   جها�� 

وع به كاشت گندم كرد. µ¶ عمومى 

محيطى مند  ه�� مونيه       

كه ه�� خود  فرانسوی است 

 را بيش�� در قالب عناç بافته شده نشان

 مى دهد. مونيه از طريق ه�� خود مفاهيم

 پايداری و آسيب پذيری را بررÛ مى كند. او

 تأسيسات بافته شده خود را در محيط های

پارک ها، شامل  طبيعى  و  مصنوع   خارجى 

، غارها، صومعه ها و ميدان ها  بناهای باستا��

ايط µ¶ قرار مى دهد. از آنجا�� كه هر محيط 

 اقليمى و طبيعى منحÒ به فردی داشته و

 بايد مصالح و مواد انتخاب شده با محيط مورد نظر سازگار باشد، بنابراين او

ی خود ابتدا مكان يا�× مى كند؛ به صور�� كه هر محيط وع هر پروژه ه�� µ¶ برای 

� مى كند. آثار مونيه به شدت �́  متفاوت، مفهوم هر پروژه او را تعريف و تعي
� �́ داش بر  در  و  بودن   � برانگ�� سؤال   � �́ ع در  و  بوده  رنگ  و  است  كن��  دارای 

،  مضمون های مهم زيست محيطى، پايداری و فضاهای شهری و همگا�� و ه��

� دارند. زيبا�� لذت بخµõ ن��

از ديگر   ïي  µُور� گلدز  اندی   õانگلي مند  ه��         

از استفاده  با  كه  است  مشهور  محيطى  مندان   ه��

 مصالحى همچون گل، شاخه، برف و گل های رنگارنگ به

عنوان به   µور� گلدز  مى پردازد.  مكان مند  ی  ه�� آثار   ساخت 

 بنيان گذار روش مدرن متعادل كردن سنگ شناخته شده است.

 او اغلب در ساخت آثارش از دست يا دندان خود و يا از ابزار اوليه

مثل آثار خود  برخى  برای ساخت  مى كند، هرچند  استفاده   و ساده 
µاستفاده نمود. گلدز ور� � � آÞت ن�� �́ » از ماش

Ý
 «سقف» و «رودخانه سن»

� يک محيط شناس بوده و دارای آثاری در مناطق شهری و محيط های �́  همچن

 طبيعى مى باشد. او ه�� خود را اينگونه توصيف مى كند: «جنبش، تحول،

وهای طبيعت هستند كه من در كارهايم سعى  نور، رشد و اضمحóل از ن�	

ی از آن ها را دارم». در بهره گ�	

٥     ٦.  Visual Art: اندی ُگلدز ور�£
مند و پژوهشگر محيط زيست)      (ه��
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 ٧.  sculpture: نيلز اودو   (اصÀ ترين
     چهره جنبش ه�� محيطى)

      نيلز اودو چندين دهه به خلق آثار ه�� محيطى

 مشغول بوده و يï از آثار معروف او طرح آلبوم

شهرت او  است.  گابريل  پي��  از   "ovo"  موسيقى 

 خود را به خاطر خلق اتوپياهای زيبا در طبيعت به

 دست آورده است كه سعى در اثبات واقعى بودن آن ها دارد. به گفته او:

 «حË¬ اگر كار من موازی با طبيعت بوده و تا حد امكان با مراقبت انجام

خود خودی  به  كه   �õتناق مى ماند.  با�¬  ريشه ای  تناقض  يک   شود، 

 نمى تواند از مرگ ناÖ£ از موجوديت انسان رها�	 يابد. انسان با لمس

� مى برد. 	Üطبيعت را از ب 
Ý

ßطبيعت، باعث رنجش آن شده و دست نخورد 

اتوپياها واقعى هستند و من فقط آن ها را نمايان مى كنم».

6.Nils Udo

https://www.widewalls.ch/environmental-artists/
https://www.agnesdenesstudio.com/works7.html/
https://www.artworksforchange.org/portfolio/chris-jordan/
http://www.worldofthreadsfestival.com/artist_interviews/038_e-
dith_meusnier.html/
https://www.morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Nils_Udo.html/
https://www.artsy.net/artist/andy-goldsworthy-2/
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دانشجوی كارشناÖ ارشد

برنامه ريزی شهری دانشگاه

از  ش�	

 شهر، يک اثر
ی بزرگ است  ه��
 كه آفرينندگا�� به

 وسعت خود و به
 تعداد جمعيتش

دارد...

     ه�� محيطى همانند

جنبش  های از   بسياری 

ی معاç ريشه در  ه��

çدوران معا Ûت و جريان  های اجتماعى و سياÞتحو 

ی  اش در  دارد. اگر  چه كه ه�� محيطى در ابتدای شكل  گ��

 اواسط قرن بيستم، بر دغدغه  های زيست محيطى و
  طبيعت  گرا تمركز داشت و بس�� تحققش بيش��

از ديگر   ïي  µُور� گلدز  اندی   õانگلي مند  ه��         

از استفاده  با  كه  است  مشهور  محيطى  مندان   ه��

 مصالحى همچون گل، شاخه، برف و گل های رنگارنگ به

عنوان به   µور� گلدز  مى پردازد.  مكان مند  ی  ه�� آثار   ساخت 

 بنيان گذار روش مدرن متعادل كردن سنگ شناخته شده است.

 او اغلب در ساخت آثارش از دست يا دندان خود و يا از ابزار اوليه

مثل آثار خود  برخى  برای ساخت  مى كند، هرچند  استفاده   و ساده 
µاستفاده نمود. گلدز ور� � � آÞت ن�� �́ » از ماش

Ý
 «سقف» و «رودخانه سن»

� يک محيط شناس بوده و دارای آثاری در مناطق شهری و محيط های �́  همچن

 طبيعى مى باشد. او ه�� خود را اينگونه توصيف مى كند: «جنبش، تحول،

وهای طبيعت هستند كه من در كارهايم سعى  نور، رشد و اضمحóل از ن�	

ی از آن ها را دارم». در بهره گ�	

    مناظر طبيعى از جمله جنگل  ها و دشت  ها

به خود،  اجتماعى  مفهوم  توسعه  با  بعدها   بود، 

ی و فضاهای شهری µ½سكونت  های ب 

مندان محيطى  راه پيدا كرد. امروزه ه��

 در بس�� فضاهای شهری، وجوه بيش

ی، فضاهای باز و عمومى  از هر بس��

اثر ارائه  جايگاه  عنوان  به  را   شهرها 

 خود برمى گزينند. مقوله ه�� محيطى

ک فراوا�� با مفهوم ه�� شهری  مش��

 يافته، به صور�� كه به سخ»� مى  توان

� آن  ها تعريف كرد. در �́  مرز مشخ| ب

 اين نوشتار به بررÛ چند مورد از اين

تجارب  مى  پردازيم.

     با ديدن تصوير زير در ابتدا به نظر مى  رسد

علمى فيلمى  در  را  ديگر  سياره  يک  از   نما�� 

از چشمگ��  تصويری  هستيم:  شاهد   âتخي 

ًÇيک ديواره پر نور با معماری خاص. اما تمام اين   طرح كام 

ورت توجه به �ç ی منعكس  كننده  زمي»� است! يک اثر ه��

يک از   àديجيتا شبيه  سازی  است؛  تجديدپذير   انرژی  های 

وگاه خورشيدی توليد برق در صحرای نوادا. ن��

وسيله به  ه خورشيدی»  «ذخ�	 نام  به  ی  ه�� اثر  اين       

مندی به نام جان جرارد خلق شده است و تغي�� شكل و  ه��

مى  كند. تداعى  را  شبانه  روز  طول  در  خورشيد   آرايش 

رخدادهای در  كه  دی كاپريو،  لئوناردو  معروف  پيشه   ه��

بيان برای  خود  شهرت  از   مختلفى 

� استفاده �́  خطرات گرم شدن كره زم

 كرده است، اين اثر را خريداری و به

موزه ه�� لس  آنجلس اهدا كرد.

     جرارد آثاری را خلق كرد كه در آن  ها

يت بر محيط µ½ديدگاه خود از تأث�� ب

طول در  مى  كند.  بيان  را    زيست 

 برگزاری كنفرانس سازمان ملل متحد

در هوا��  و  آب  ات  تغي�� مورد   در 
مندا��  دسام�× گذشته در پاريس، ه��

آثار نمايش  با  جرارد،  جان  جمله   از 

تعهد  خود در ¶ا¶ شهر خواستار 

اقليمى اقدامات  به  نسبت   جها�� 

شدند.
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از  ïي اثر  اين  قطع  طور  به 

در شده  انجام    كارهای   بزرگ  ترين 

اثر، اين  در  است.  مقياس  اين 

جزيره  ١١ هم½ش،  و  كلود   ژان 

 كوچک را در كنار ميامى با لباس  های
� �́ پروپل ورق های  و  كهنه   ïستيÇپ 

صور�� محاçه كردند.
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   در سال ٢٠١٥، الياسون يک اثر چشمگ�� كه

ات گرمايش جها�� را نشان مى  داد، خلق  تأث��

 كرد. او قطعه يخى را از گرينلند به پاريس آورد

 و آن را به قطعات مختلفى تقسيم و به شكل

 يک دايره در كنار كاخ پانتئون جاگذاری كرد. اين

٨٠ تن وزن ابتدا در مجموع   قطعه  ها كه در 

 داشتند، به آرامى در طول زمان ذوب مى  شدند.

نوعى به  و  عظيم   ، موق»� آثار  از  دسته   اين 

� هستند. تانيا بنكدار،فروشنده آثار  تحريک  آم��

 الياسون مى  گويد: هدف اين است كه مخاطبان

در ديدگاه جديد  يک  ارائه  برای  را  ده  ای   گس��

اک اش�� به  مى  كنيم،   
Í

Îزند آن  در  كه   جها�� 

بگذاريم.

  

   قوطى های زباله، لوازم بر��  از كار

زباله هر  و  قطعات خودرو   افتاده، 

ی آثار ه�� خلق  ابزار  ديگری   شهری 

õاست. ك àمند پرتغا  بوردالو، ه��

 كه زباله  های شهری را به مجسمه  های

� حيوانات تبديل مى  كند.  اعجاب  انگ��

 اين آثار سه  بعدی غول پيكر و رنگارنگ

àدرنگ نظر هر كودک و يا بزرگسا ×� 

 را به خود جذب مى  كند. اما فراتر از

پيام آثار،  اين   ظاهر شايان ستايش 

تاريک  تر آن ها يع»� اشاره به عادت

    مÒف  گرا�� در جامعه و اثرات منفى

 زباله  ها بر محيط  زيست و حيوانات

است.

 



https://www.unhabitat.com/
http://www.landartgenerator.org/
http://www.phaidon.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.treehugger.com/
http://www.ecosalon.com/
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محيط با  كار  از  محيطى  مند  ه�� هدف  شد،  مشاهده  كه  همان  طور       

 است.
Í

Îطبيعى، تصورات مفهومى، تجربه  های شخ|، و درک درو��    زند 

ی با مسائل ی بيش��  به عقيده تافنل، ه�� محيطى در دوران اخ�� شاهد درگ��

، اجتماع و محيط بوده است. به � ه�� �́  زيست  محيطى و بازآزما�� روابط ب

نقد بر  عÇوه  دوران،  اين  در  محيطى  ه��   âاص رهيافت  های  او،   اعتقاد 

موجود، بحران  های  برای  خÇقانه  راهكارهای  ارائه    و  محيطى   مسائل 

� درباره اين بحران  ها به نمايش مى هشدارهای نمادين و تأمÇت شاعرانه  ای ن��

امون محيط و طبيعت كه همواره از � به مقوÞت پ�� �́    گذارد. عÇوه بر پرداخ

 دغدغه  های محوری ه�� محيطى بوده است، اين ه�� در فضاهای شهری
�  و سياÛ جامعه را ن��

Í
ïمى  تواند مفاهيم و دغدغه  های اجتماعى، فرهن 

 موضوع و هدف اصâ خود قرار دهد و ح»� گاه با رويكردی انتقادی به اين

دازد. ðمسائل ب�

     در مجموع، ماهيت ه�� محيطى، به ويژه هنگامى كه در فضاهای شهری
د، به گونه  ای است كه مرز سن»� تری قرار مى  گ��  و در معرض مخاطبان فراگ��

�ش آثار د. آم�� � ی را برداشته و آن  ها را در هم مى  آم�� � مخاطب و اثر ه�� �́  ب

 ه�� محيطى با مخاطبانش از وجوه با اهميت اين ه�� است كه باعث تقويت

 ارتباط و نسبت ه�� محيطى با فضاهای شهری كه صحنه حيات اجتماعى اين

مخاطبان به شمار مى  رود خواهد شد.
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âمند، ضايعات موجود در رودخانه  های مح    اين ه��
زباله  ای مجسمه  های  آن  ها  از  و  كرده  جمع  آوری   را 
نمايش به  رودخانه  ها  همان  كنار  در  كه  ساخته 
 مى  گذارد. نتيجه كار مكعب  ها�� نامأنوس و بدقواره از
ی قدرتمند است از  فلز و پÇستيک هستند، اما تفس��

آنچه انسان  ها در محيط  زيست با��   مى  گذارند.

    اين اثر با عنوان «كوه كوچ» از كمپوست»، يï از ١٨  فيناليست مسابقه طراحى

� بازديدكنندگان درباره �́ � در تگزاس بود. اين اثر به منظور آگاه ساخ �́  سازه های آست

 مزايای كمپوست و نحوه كار آن، ايجاد شده است. طراحى اين اثر به گونه  ای است كه

 مردم مى  توانند با حضور و مشاركت در آن، روند كار و فرآيند آن را دنبال كنند. از اين

و كنند  كت  µ¶ كمپوست  پروژه  در  تا  شد  خواهند  تشويق  بازديدكنندگان   طريق، 

� قادر خواهند بود اثرات تÇش خود را طى اجرای اين پروژه مشاهده كنند. �́ همچن



��ی است مهجور، در پيوندی نزديک با فطرت ما. ه ��    ه�� محيطى، ه

 محيطى در همه جای دنيا مورد توجه بسيار قرار گرفته است؛ اما اين

از چندان صدق نمى كند. لذا مصاحبه �� موضوع در ايران و خصوصاً ش

مندان مطرح شهرمان به دليل عدم شناخت اين نوع �� ما با دو تن از ه

 خاص از ه�� به �انجام نرسيد. مى توان گفت، عدم شناخت و به

را روز به روز ما  كه شهرهای  از د£ي¢ است  ی ه�� محيطى ي¤  �� كارگ

 ماشي»� تر و انسان ها و روح طبيعت دوست آن ها را §¦ اهميت تر مى كند.

يت خواه ناخواه از محيط زيست تأث�� پذيرفته  اين درحا³ است كه ب±²

 و بر آن تأث�� مى گذارد. عدم توجه به اين موضوع وضعي»µ را به دنبال
 دارد كه مؤسسه صلح آمريكا در رابطه با آن مى نويسد: در حال حا¶�

 خطری كه از جانب بحران قريب الوقوع زيست محيطى ايران احساس

منازعات سيا¾ از خطر دشمنان خارجى و  بيش  به مراتب   مى شود، 

داخ¢ است.

    ه�� محيطى مى كوشد تا رابطه مخاطب با محيط را بهبود بخشد و از

 خÃل اين رابطه دوستانه، او را متوجه مسائل زيست محيطى اطرافش

 كند و در مس�� احيا و بازسازی محيط های آسيب ديده قرار دهد. برای

� عنÄی از عنا¶ µÅافزودن، يا كاس ، مند، گاه با جابه جا§� �� اين مهم، ه

 طبيعت، به خلق اثر و ارائه بيا§� جديد از محيط مى پردازد كه به صورت
É§جز � �� فعال، بر مخاطب اثر گذاشته و در برخى موارد خود مخاطب ن

� دليل به �عت پيام را به مخاطب �Åتفكيک ناپذير از اثر مى شود. به هم 

رسانده و او را درگ�� مى كند.

 مفاهيم آثار ه�� محيطى درخدمت يادآوری اهميت طبيعت و پديده های

 طبيعى هستند و طبيعت خود مكان نمايش اين گونه آثار است. اما اين

بودن محيط طبيعى، مخاطب افتاده  دور  علت  به  دارد؛   ايراد وجود 

 معمو£ً از طريق رسانه ها با آن ارتباط برقرار مى كند. ديگر مشكل آنكه

مكرر فعاليت  و  بنابراين حضور  ا هستند  ��م و  ناپايدار  آثار  اين   ±� اك

مندان در اين زمينه و ارائه راهكارهای جديد برای همزيس»µ جامعه �� ه

 با محيط اطراف را مى طلبد. £زم به ذكر است كه منظور از محيط تنها

� شامل مى شود. ��محيط زيست نيست و محيط شهری و اجتماعى را ن

    ه�� محيطى در ايران از ١٦ سال پيش شناخته شده و تا به امروز پنج

� دوره اين جشنواره با �Åجشنواره در اين خصوص برگزار شده است. اول 
��مند محيطى كشورمان كه نام ه �� مديريت احمد نادعليان، نقاش و ه

� شده است، در تابستان ٨٢  و در �Åمحيطى در ايران با نام ايشان عج 

 روستای پلور تهران آغاز شد. پس از آن به جزيره هرمز، درياچه اروميه

، زاهدان، نيشابور، ياسوج، اهواز، اراک، µ� و شهرهای سنگ²، شوش

� دوره به �Åقزوين، ماسوله، كرمان، نوشهر، اصفهان و در چهل و نهم 

از راه يافت و در شهر جديد صدرا برگزار شد. در خصوص ديگر �� ش

شده اند، انجام  از  ��ش در  محيطى   ��ه محوريت  با  كه    فعاليت ها§� 

 دانشجوی كارشنا�

از  شهرسازی دانشگاه ش��

گزار�� از انجام يک پروژه 
ه�� محيطى

١٨

٩٦
ن 

ستا
زم

م، 
ده

هف
ره 

ما
ش

م، 
شت

 ه
ال

س



١٥

ی
از

رس
شه

ى 
لم

 ع
من

ج
ان

ى 
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف

    بطور خاص مى توان به پروژه «آ�� �� آب» اشاره كرد.
�� اين پروژه با ايده پردازی جÃل هاشمى، در قالب ه

 محيطى و پرفورمنس (اجرا) با موضوع بحران §¦ آ§¦ و

ورت �¶  � �Åهمچن و  كشور  برای  آن   µ§آ  تهديدات 

مردم برای  مختلف  سطوح  در  £زم   آموزش های 

 پرداخته است. مهم ترين هدف از برگزاری اين طرح،

 همان طور كه از شعار اين پروژه پيداست «بيابيد رنگ

كنيم»، يادآوری  كشورمان  درياچه های  به  را   آ�� 

خش¤ به  مربوط  اخبار  شدن  عادی  از  ی  �� جلوگ

 درياچه ها و رودخانه ها است كه گه گاه از رسانه های

 مختلف مى شنويم. اين پروژه با مشاركت اقشار مختلف

 مردم صورت گرفت و مردم

دغدغه مندان عنوان   به 

، با ارسال تكه  معضل كم آ§¦

، µ«بازياف آ§¦ رنگ   پارچه های 

 همكاری خود با پروژه را آغاز

از �� كردند. رودخانه خشک ش

� بس�µ خلق �Åدر مرداد ٩٥ اول 

ی كه µ�ی بود. بس �� اين اثر ه

 روزی خرّم رود در آن جاری

خشک كويری  اكنون  و   بود 

در دوانده؛  ريشه  آن   در 

و آب  روزگاری  كه   شهری 

فصل چهار  و  خوش   هوای 

بلبل و  گل  بان  � ��م  رنگارنگش 

كوچ شاهد  امروز  و³   بوده 

بلبل ها از درختان خسته خود است.

    در روز اجرای اين پروژه پارچه ها§� كه با مشاركت

 مردم جمع آوری شده بود، در بس�µ رودخانه §¦ آب

انيده شدند. پس از آن سوگواره ای در غم µ�از گس �� ش

كمانچه و (سازهای  نوازندگان  از  تن  دو  توسط   آب 

دودوک) اجرا شد.

گفت: پروژه  مستندساز  مهدی زاده،  راحيل       

كت كننده ها براي اهداي پارچه،  خوشبختانه تعدد �±

� بازديد كننده و بازخورد مثبت �Åتعداد با£ي مخاطب 

مندان ��به حمايت ه به بحران آب كه منجر   نسبت 

انديش، فرهاد �� مطرحى مثل رضا كيانيان، گوهر خ

   آئيش، رويا تيموريان و حميدرضا پورآذری شد، همه

ط �¢ �  اول£�
 اخ§¦¥ ه��

 محيطى، خلق
 اثری است كه

 با شاخصه های
 زيست محيطى

سازگار باشد.
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 گويای استقبال زياد مردم از اين پروژه بود. اداره كل فرهنگ

و اماكن  اداره  اسÃمى، سازمان محيط زيست،  ارشاد   و 
از و سازمان جها§� �� فرمانداری استان فارس، شهرداری ش

� المل² فعا°ن محيط زيست) از � (سازمان ب£� ¦� صلح س

سازمان های حامى پروژه آ§¦ §¦ آب بودند.

     تعداد كم پروژه ها و جشنواره ها§� از اين دست در

� به اين µÅپرداخ 
ë

ìاز تاز ¦�، خ ��از طى دو سال اخ �� ش

 نوع ه�� در شهرراز مى دهد. شهری كه با برخورداری از

 لقب شهر گل و بلبل از ديرباز، به نوعى ه�� محيطى را

 در خود مست�µ دارد. لذا حفظ �مايه ها و ارزش های

 طبيعى و در مرحله بعد پرورش آن ها از اهميت با£§�

 برخوردار است.

عنا¶ كه  مى بينيم  امروزه      

تناسبات ما  شهرهای   كالبدی 

خود طبيعى  محيط  با   چندا§� 

زيست لحاظ  به  نه  ندارند، 

. به µ«محيطى و نه زيبا§� شناخ  

 عنوان مثال ي¤ از مواردی كه در

تجسمى مند  ��ه با   گفت و گو 
� ¦Åگل محمد حسن  شهرمان، 

يک رفت،  آن  ذكر    حقيقى، 

در كه  است   µ§طبقا  پاركينگ 

 حاشيه رودخانه خشک ساخته

� حقيقى گفت: ¦Åشده است. گل 

ساختمان يک  پاركينگ   «اين 

جلوه ای با  است   بت�³ 

 نخراشيده كه از تمام نواحى اطراف، در معرض ديد

نوعى ی  كارگ�� به  � موقعي³¥ ظرفيت  دارد. چن£�  قرار 

 ه�� فعال همسو با محيط طبيعى را داراست و بايد

اثری يا  برای زيباسازی شهر  به عنوان فرص¥³  آن   از 

� استفاده كرد نه اين كه آن را به تهديدی  تأمل برانگ��

 برای شهر بدل ساخت. نتيجه توجه به اين مقوله، در

سمت به  انسان ها  توجه  بازگشت  باعث  اول   وهله 

 طبيعت و محيط زيست و حفظ ¢مايه های طبيعى

ات مثبت � تأث��  برای نسل های بعد مى شود. همچن£�

در مستقيم  طور  به  و  وضوح  به  آن   روان شناخ¥³ 

 روزمره شهروندان و صحت تعام§ت اجتماعى
È

Éزند 

آنان قابل مشاهده است».



مندان و ��     از چالش های ه�� محيطى اين است كه استقÃل ه

در آثار، فقط  نهادی خاص موجب شده  به  آنان   
ë

وابست¤  عدم 

س عموم µ�مندان در دس �� فضای مجازی منت²± شود. آثار اين ه
� �Åقرار گرفته اند. همچ � �� هستند و ح»µ در مواردی مورد تقليد ن

مندان اين گمان را ايجاد مى نمايد كه آثار �� جوان بودن بسياری از ه

 شكل گرفته الزاماً ناب نباشند. وجه ديگر انحراف در ه�� محيطى

 ايران، انجام آثاری است كه منشاء آن ها برگرفته از جشنواره های

 ه�� محيطى بوده اند اما فرايند آن ها با شاخصه های ه�� محيطى

ناسازگار است.

 برای آثار در مقياس وسيع به
ë

     استمرار استفاده از خاک های رن¤

 محيط زيست آسيب خواهد رساند. در بهمن ماه ١٣٩١ در جزيره
ë

رن¤ خاک  تُن  چهار  از   ،ìخا فرش  چهار  ساخت  برای   هرمز، 

نتيجه برای عموم جالب توجه  استفاده شد. اگرچه ممكن است 

 باشد اما نبايد فراموش كنيم كه استفاده نادرست از طبيعت برای

ويران را  طبيعت  و  داشته  معكوس  نتيجه  محيطى،   ��ه  خلق 

ط اخµòÃ ه�� محيطى، خلق اثری است كه با ±� � �Åخواهد كرد. اول 

شاخصه های زيست محيطى سازگار باشد.
مندان خصوصاً �� در نهايت با توجه به خودجوش بودن فعاليت ه

اين ، رويكردی كه مى تواند موجب بهبودی  ��از ه اين شاخه   در 

وهای ��ن و  مندان  ��ی ه ��كارگ به  و  ايط شود، حمايت، جذب  ±� 

 متخصص در دستگاه های اجرا§� و پروژه های درون شهری است.

 در مجموع ه�� محيطى برای ادامه حياتش به پشتيبا§� تمام مردم

��گذاری آن، چشم گ ��ش و تأث µ� نياز دارد و §¦ شک سهم ما در گس

است.
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     فراغت! شايد معنادارترين واژه برای مردما§� از جنس ِگل آب

در كه  مردمى  از.  ��ش بيشمار  باغ های  پاک  خاک  و   ُرك»� 

، به دنبال گوشه µ«اقتصادی و معيش ،
ë

ìايط خانواد  سخت ترين �±

� شاهانه، نرمى خاک و �Åايط يک بال  دنجى كه فقط از تمام �±

 ذره ای چمن و ُخنكای نسيم تابستانه را داشته باشد،

و دنيا  قيد  از  دقايقى   µ«ح تا   مى گردند 

به را  روزگار  و  بگسلند   متعلقاتش 

      معنای واقعى كلمه، بگذرانند.

      

از، �� از ديرباز تا به امروز  پررنگ ترين تفريح مردم ش

 سمفو§� آب و چمن و باغ ودرختانش بوده، چنان كه لسان الغيب،

� فرموده: ��ت حافظ ن �Äح

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

زين چمن سايه آن �و روان ما را بس
� �Åبر لب جوی و گذر عمر بب � �Åبنش

كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس
µ�از بزرگ ��     اما هرچه اين عمر گذشت، جمعيت شهر بيش�µ و ش

 شد تا جا§� كه َكْم َكَمْک باغ های وسيع جای خود را به لكه های

با  ûخصو لكه های  دادند.  شهر  نقشه  روی  كوچک   � ¦� س

ديوارهای بلند.

     جوی های تنومند آب جای خود را به ُدْمِب موش آب ها§� داده اند

� دو �Åآب و خاک، كنار هم �تََبِع دل های در گرو سمفو§  كه به 

 قطره آب هم ديگر جا§� برای گذر عمر ديدن نيست. از چشمه

را شهر  بزرگ  رودخانه  و  مى كشند  ون  ��ب آب  پمپ  با  ُرك»�    آب 

   

   
 

 

 خشک نام نهاده اند. در شهر گل و بلبل، بيش�µ صدای

 كÃغ به گوش مى رسد. اما اين مردم هنوز قانعند. قانع

 به تكه چم»� ميانه ی بولوارها و ميدان های قديمى شهر

 كه زيراندازی پهن كنند و زير نور £مپ های روشنا§� شب

ند. اما ذره ذره بايد گفت �� چند دقيقه ای را با عهد و عيال گرم  بگ

ی ميانه بولوار؟ ميدان ها كه ي¤ پس از � ¦� كدام ميدان؟ كدام س

ند �� ديگری قد مى كشند و تقاطع های چندسطحى جايشان را مى گ

و آ§¦  نيست كه خرج چمن ميانه بولوار شود.

 

انبوه باغ های  اگر  مى گويند     

كمربندی اما  ويرانيست،  به  رو  از  �� ش

به كرده ايم.  مهيا  برايتان  ارتفاعات  در   � ¦� س

و كنيد  ورزش  يد،  ¦�ب لذت   � ¦�س فضای  از  برويد،   ارتفاعات 

مردمى كه،  گفتم  ببينيد.  را  مدرن  از  ��ش چشم انداز   ارتفاعات. 

 هستيم قانع! اگرچه نه راهش مهياست و نه اين بچه درخت ها

 درختان تنومند ميانه شهر مى شوند كه در سايه هايشان بياساييم؛

ويم و دعا به جان بانيانش مى كنيم. مثل اين است �� اما  باز هم م

با يک كمربند، يک كپسول بياورند و   كه به زور ريه هايت را در 

 نصفه و نيمه از گردنت آويزان كنند و تو آنها را دعا ك»� كه حداقل

راه نفس كشيد§� برايت باµò گذاشته اند.

ين µ�از صاحب بزرگ ��، از موهبات دنيای مدرن، روزگاری ش �òاز طر 

 و مدرن ترين شهربازی جنوب كشور بود. امروز اگرچه جای آن را

ين مراكز تجاری �پوشيده دنيا گرفته است و بجای µ� ي¤ از بزرگ

 بلندترين چرخ و فلک جنوب كشور، بلندترين سازه بتو§� نيمه كاره

� شده، اما مردم هنوز خدا را شكر مى كنند ¦� هتل جنوب كشور س

 كه درست است اينجا آن «شادی شهر» سابق نيست اما از آن كه

خنک تابستان هايش  و  گرم  زمستان هايش  حداقل  است!   µ� به

كه  
ë

ìبزر پهنه  در  بگويم  كه  است  انصاف  از  دور  البته    است! 

روايت مردما�� كه روزگاری بر لب جوی 
مى نشستند و گذر عمر مى ديدند...

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از  برنامه ريزی شهری دانشگاه ش��
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ت طلب و فصيح السخن بود. �Íشهر همواره به فكر مردم و توسعه شهر بود!١.او شاعری ع Ð٢.وا

 ٣.او همواره به فكر معيشت و شغل مردم و توسعه اقتصادی

شهر بود.

� بودند! ٤.مردم همواره همراه و همدل �� چون و چرای مسئول£�

٦.مردم پس از سال ها با°خره رنگ آرامش و رفاه را در شهر به خود

ديدند...

� با ت§ش فراوان هر ناكجاآبادی را هم آباد كردند! ٥.مسئول£�

اثر:
سينا

جنگجو

 کنار آب و پاى بید و طبع شعر و یارى خوش
 معاشر دلبرى شیرین و ساقى گلعذارى خوش

...

 بیا! این حکمیست که به تو اجازه مى دهد تا به هرکجا که
 توانستى خیابان هاى فرنگى بسازى! کنارش هم دّکان

بساز و بفروش تا خرجش درآید!

 لطفا کمى آنطرف تر
 بروید! میخوا هیم اینجا را
 برایتان گلستانى چون

فرنگستان کنیم!

 خیر قربان! در اینجا نیز
 مى خواهیم برایتان

 عشرت گاهى چند ده
هکتارى بسازیم!

نوك کوه

 مگر اینجا خودش
گلستان نبود؟؟

 حوصلمان سر رفته! پول فرنگ رفتن
 هم که نداریم! پس اینجا را مثل فرنگ

مى کنیم...

 گمانم بتوانیم اینجا
 خلوت کنم و چند بیتى

بسرایم!

 ببخشید! لطفا کمى آنطرف تر بروید! در
 اینجا نیز مى خواهیم موزه یادواره شما

را بنا نهیم!

 گمانم این زیر و در دروازه دنیاى باقى
بتوانم کمى بیاسایم!

حکم بساز بفروش
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 خودش روزگاری «گلدشت» نام داشت قرار به تأسيس پارì بزرگ

 گذاشته اند، اما حيف و صد حيف كه بَنای اين پارک هم بر غارهای

 آه¤ گذاشته شده و برای خودمان خطرناک است اگر وسايل بزرگ

 و مدرن در آن نصب شوند. مگر زيراندازهايمان چه مشك¢ دارد

سليمان تخت  و  عÃءالدين  قاليچه  برروی  مى خواهيم   كه 

 بنشينيم؟!

 درددل زياد و مجال كوتاه است؛ سخن كوتاه مى كنم به اين   نكته

 ايران، اگرچه  هنوز خا³
ë

از من، پايتخت فرهن¤ �� كه شهر من، ش

 فراغ»µ جديد
ë

 از فرهنگ فراغت نشده، اما تهى از فضاهای فرهن¤

 است كه هرچه داريم ارثيه چندين ساله پدرانمان برای اين شهر

 بوده و ما فرزندان ناخلف، در چشم برهم زد§� در حال بر باد

پدرانمان همان  اث  ��م فراغت هم  فرهنگ  اين  آن هاييم.   دادن 

 به روال
ë

ìاگر چرخ زند µ«كه به ما آموختند ح �برای ماست. پدرا§ 

نان تكه ای  برای   � µÅانداخ چنگ  ارزش  دنيا  روز  دو   نمى گذشت، 

، از سهم و حق مردم را ندارد و زما§� كه دستت به دهانت µ� بيش

 رسيد و نياز روزمره ات را فراهم آوردی، وقت دل به دامن دشت

ازی �� زدن و تماشای زيبا§� های زندگيست. شيخ اجل، سعدی ش

� باب فرموده: �Åدر هم � ��  ن

بامدادی كه تفاوت نكند ليل و نهار

خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار

صوò� از صومعه گو خيمه بزن بر گلزار

كه نه وقتست كه در خانه بخف»µ بيكار

بلبÃن وقت گل آمد كه بنالند از شوق

نه كم از بلبل مس»µ تو، بنال ای هشيار

آفرينش همه تنبيه خداوند دلست

دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

و قناعت پيشه  مردمى  از،  ��ش مردمان  اگرچه  اينكه  كÃم   مخلص 

ين بهره را مى برند، µ�ين امكانات بيش µ� فراغت َمْسَلک هستند و از كم

 اما اين موضوع نبايد دست آويز مسئو£ن عرصه شهری و مقامات

مركز ديرباز  از  از  ��ش چراكه  شود.  كشوری  و  استا§�  رتبه   عا³ 

توريست پايتخت  عنوان  به  ا  ��اخ و  بوده  كشور  جنوب   µ§خدما 

� معرò� شده است و شايسته و بايسته نيست كه �� درما§� كشور ن

 اين شهر بزرگ و مركز مهم كشور، فقط و فقط بخاطر نجابت

 مردمانش از توسعه های جديد و مراكز فراغ»µ و خدما§µ مدرن در

به مسائل زيست محيطى و مرمت و بهسازی عنا¶  كنار توجه 

ازی به �� باارزش تاريخى §¦ بهره بماند. به اميد روزی كه بلبÃن ش

 خانه بازگردند و آب، جان تازه ای به بس�µ خشک رودهای تشنه

از ببخشد. ��ش

 

 بلبل آهنگ ساز خود برداشت

 كه از آن غنچه مست و گل شيداست

 چهچهى زد، كه جوی مى پرسيد

 دوستان راه رودخانه كجاست؟

(شهريار)
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در محيطى   ��ه آثار  نقش  برر¾  هدف  با  ايرا§�  مندان  ��ه     

 افزايش توسعه فرهنگ زيست محيطى در درون جوامع سعى

قرار برر¾  مورد  محيطى  ��ه به  آنان  نگرش های  تا   شده 

د[٢] . ��گ

 يادداشت پيش رو با هدف

شناخت و   �òمعر 

ی ها د ا يد  رو
��ه با   مرتبط 

در  محيطى 

نقش برر¾  به   ايران 

محيطى در افزايش توسعه فرهنگ زيست محيطى در �� جشنواره های ه

طراحى  ��تأث يح  ت±² به  ادامه  در  راستا  اين  در  مى پردازد.  ايران   جامعه 

با نهايت  پرداخته شده است و در  به شهرها   ±̂  محيطى در هويت بخ

های ��ه جشنواره  در  محيطى  ��ه آثار  از  نمونه  چند  تحليل  و   تجزيه 

̂± عمومى � نقش اين گونه جشنواره ها در آگاهى بخ �Åمحيطى ايران، به تبي 

و بر مبنای آن، رسيدن به پايداری زيست محيطى مى پردازيم.

     ١.مقدمه
به محيطى   ��ه امروزه       
��ه شاخه های  از  ي¤   عنوان 

جای همه  در  تقريباً   جديد، 

 دنيا مطرح و پذيرای مخاطبان
��ه است.  گشته  عام  و   خاص 

در كه  مختلف  گرايش های  با  است  ی  ��ه  محيطى 

دازد _� تÃش است با نگر¾± نو به رابطه انسان با طبيعت ب

 و راهكارها§� جديد برای همزيس»µ با محيط اطراف در

و هجدهم  قرن  در  صنعت  تحول  بگذارد.   اختيارمان 

 نوزدهم به تسلط بيش�µ بر كره ی خاì و محيط زيست

ان ¦�انجاميد و محيط زيست را به  سوی عدم تعاد³ ج

ورت   ناپذير سوق داد. امروزه بحران زيست محيطى و ¶�

 توسعه پايدار، توجه به فرايندهای طبيعى و ايجاد ارزش های

ورای ارزش ها§�  مى كند؛  طلب  را  تازه   زيبا§� شناسانه 

 مرزهای كاركردگرايانه اكولوژي¤ علمى كه مسائل را تا به

 سطح كاركردهای مكاني¤ طبيعت نزول مى دهند. اين

در مهمى  نقش  منظر  كه  روست  اين  از   توجه 

با انسا§�  جوامع  و  انسان  ارتباط   برقراری 

 طبيعت و تعميق اين رابطه دارد.
�� پژوهش های متعددی در زمينه نقش ه

 در رابطه با پايداری زيست محيطى انجام

 شده است. در پايان نامه كارشنا¾ ارشد

گفتمان «برر�  عنوان  با   ��ه  پژوهش 

اض در ه�� محيطى ده سال اخ��  اع�¥

آزاده، مارال  نگارش  به   ايران» 

مندان، ��ه آثار  و  آن  انواع  محيطى،  �� ه

 تحقيقا§µ به عمل آمده و بر اساس تئوری

اض در µ� ارائه شده به برر¾ گفتمان اع

شده پرداخته  در  ايران  محيطى   ��ه

� در پايان نامه كارشنا¾ �Åاست[١]. همچن  

 ارشد رشته پژوهش ه�� با عنوان «نقش
È

Ýفرهن سطح  بهبود  در  محيطى   ه��

موردی: (مطالعه  محيط  با   تعامل 

از  ، باغبادرا§�  ìزهراتر نگارش   ايران)» 
مبا§� و  نظری  مفاهيم  برر¾   طريق 

رشته برتر  مندان  ��ه آثار  در   نهفته 

آثار با  آن ها  مقايسه   و  محيطى  ��   ه

     ٢. مفهوم ه�� محيطى

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از  طراحى شهری دانشگاه ش��

      توسعه پايدار توسعه ای است كه نيازهای حال انسان را با توجه به توانا§� نسل آينده

 در دريافت نيازهايش مد نظر دارد (بيانيه كمسيون جها�� محيط زيست و توسعه آينده

 ١٩٨٧). مفهوم پايداری در دهه ١٩٧٠ را مى توان نتيجه رشد منطقى آگاهى تازه ای نسبت

ط اسا¾ در نيل به پايداری محيطى  به مسائل جها§� محيط زيست و توسعه دانست. �±

 برقراری تعادل پويا ميان نظام های مختلف محيط است و از منظر اخµòÃ به برقراری و

��انسان) تعب تداوم رابطه همزيس»µ ميان تمام عنا¶ و اركان محيط (انسان و غ��

  مى شود[٣] . مطرح شدن طبيعت در ارتباط با فرهنگ، حاصل حضور آن در محيط

ی ريشه هاست. تمدن ها و حكومت ها ظهور و �� خصوû و اجتماعى انسان و شكل گ

 سقوط مى كنند و سنت ها، ارزش ها و سياست ها تغي�� مى يابند، اما محيط طبيعى هر

 شهر چارچوب ديرپا§� است كه جامعه انسا§� در آن برپا مى شود. منظر، بيا§� از هويت

ات جها§� شدن و §¦ مكان شدن مكان ها و �� و بس�µ منطقه ای مكان است. در §_ برخى تأث

 زوال هويت آن ها، توجه به اين موضوع در طراحى مناظر مى تواند اثرات مثب»µ در احيا

 و بومى و ايجاد فرهنگ پايدار،
ë

 هويت مكان ها داشته باشد[٤] . احيا هويت فرهن¤

�ش با دنيای طبيعى است. در طراحى �� نيازمند زنده كردن احساس اجتماعى، ارتباط و آم

 محيط بايد به مردم مجال بروز قابليت های كامل خود را داد تا خودشان را دريابند و در

يت برسند و به اين ترتيب، ارتباط خود با گذشته و  ارتباط با ديگران به درì عا³ از ب±²

  آينده را بازيابند.

مطالعه موردی،

جشنواره های ه�� محيطى در ايران
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٤. معر¦� رويدادهای مرتبط با ه��     ٣. ه�� در خدمت محيط زيست
      محيطى در ايران

مندان محيطى در ايران گرايش های متفاو§µ را ��     ه

محيطى ��ه جشنواره های  برگزاری  و  مى كنند   دنبال 

را  ��اين ه توسعه  ايران، رشد و   متعدد در طبيعت 

محيطى در ��بنا به د£يل متعددی ه  نشان مى دهد. 

� ها§� كه طبيعت �Åايران رشد داشته  است. ارزش ها و آئ 

زوال به  رو  مى كردند،  پاک محسوب  را  آن  عنا¶   و 

 هستند. از سو§É ديگر به دليل رشد

    ه�� ي¤ از لطيف ترين و زيباترين بيانا§µ است كه در

 قالب آن مى توان احساسات، پيام ها و هشدارها را به

 همنوع خود منتقل كرد. تولستوی درمورد ه�� اينگونه

 اظهار مى دارد كه «كار ه�� اين است؛ آنچه را كه ممكن

از نامفهوم و دور  قالب استد£ل و تعقل   است در 

مردم س  µ�دس در  و  مى سازد  مفهوم  باشد،  س  µ� دس

اثری  ��تاث تحت  انسان   µ«وق معمو£  مى دهد.   قرار 

د، اينگونه تصور مى كند كه ��ی، قرار مى گ �� حقيقتا ه

بيان آن عاجز از  اما   اين حالت را قبÃ احساس كرده 

بوده است».

       ادبيات مربوط به اثرات ه�� بر جامعه، به افÃطون

 و ارسطو باز مى گردد و اين موضوع كه ه�� مى تواند بر

 ارزش ها، باورها، نگرش ها، دانش و توسعه يک جامعه

است. شده  شناخته   ًÃكام امری  بگذارد،   ��تأث  مد§� 

�� عوامل مشابهى وجود دارد كه بر رفتار شهروندان تأث

مى گذارند. توجه به ه�� با هدف جلب عÃقه به محيط

د و جامعه شناسان ه�� به طور ��  زيست، انجام مى گ

و  ��ه  � �Åب ارتباط  برقراری  به  عÃقه مند   فزاينده ای 

 پايداری هستند.

و زيست محيطى  چالش های  كنو§�  جهان  در      

، از دست ات آب و هوا§� �� مشكÃت فراوا§� مانند تغي

� و سياست های انرژی �Åتخريب زم ، µ«تنوع زيس � µÅرف 

 وجود دارد كه نيازمند راه حل های اجتماعى، اقتصادی

� اساس توجه به رفتارها§� �Åپيچيده است. بر هم �و ف» 

مؤثر انبوه مى تواند  تشويق مÄف  و  بازيافت   مانند 

و باورها  نگرش ها،  جنبه  چند  در   ��ه شود.   واقع 

�� عادات، بر جامعه اثر مى گذارد. در ادامه به سه مس

 اص¢ كه از طريق آن ه�� مى تواند در ارتقاء پايداری

محيطى كمک كند اشاره شده است [٥]:

مس�� اول: برقراری ارتباط اط§عات

مس�� دوم: ايجاد همدÐ برای محيط طبيعى

زيست پايدار  توسعه  در  ه��  تعبيه  سوم:  مس�� 

اقتصادی، و  اجتماعى  توسعه  طريق  از    محيطى 

 ظرفيت سازی برای جامعه يا تغي�� الگوهای مàف،

در مس�� توسعه پايدار زيست محيطى

 

را خود  خاص   های 
ë

ìويژ ايران  در  محيطى  ��ه     

§¦ توجه بومى  فرهنگ  به  نسبت   ��ه اين   داراست. 

� ها و سنت ها در آن ديده مى شوند و از اين �Åنيست؛ آئ 

و م¢   های 
ë

ìويژ  � µÅگرف نظر  در  وجود  با  كه   روست 

� §¦ بهره نبوده است. ��بومى، از حركت جها§� ن

á١. مجازگرا�

صورت به  را  محيطى   ��ه كه  غر§¦ ها  خÃف  بر        

 مكتوب منت²± مى نمايند، در ايران ه�� محيطى اغلب

 در محيط های مجازی ارائه مى شود. اين نوع ن²± ارزان

� خواهد بود. ��� المل¢ ن �Åو متضمن حضور در عرصه ب 

با گونه ها§� كه آثار برای فضای مجازی   نحوه عكا¾ 

متفاوت تا حدودی  مى شود  استفاده  چا§_  كتب   برای 
� ��ن را  مند  ��ه  ±̂ آزاداندي حدود  محيطى  ��ه  است. 

به آن  از  پس  و  مى شود  اجرا  ابتدا  مى نمايد؛   � �Åتعي 

وعيت مى بخشد. حضور خود م±²

٢. فراتر از محيط طبيعى

     ه�� محيطى در ايران به مسائل انسا§� و اجتماعى

و به محيط طبيعى   توجه  دارد. محيط فقط محدود 
� �� و اجتماعى را ن

ë
امو§� نيست، بلكه محيط فرهن¤ �� پ

شامل مى شود.
٣. ه�� مشارك¥³

و  µ«مشارك نوع   ، ��ه جذاب   های 
ë

ìويژ ديگر  از        

مندان غر§¦ با استفاده از �� گروهى بودن آن است. ه

وی انسا§� كارهای ��ی ن �� �مايه های موجود و به كارگ

 خود را به اجرا در مى آورند. در ايران اين گونه آثار با

مندان پيش مى رود  [٦]. ��وی كار جمعى ه ��خرد و ن
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محيطى � جشنواره ه�� چهل و چهارم£�
 مهدی شهر (سنگÍ) سمنان

محيطي � جشنواره ه��  چهل و يكم£�
 تهران

محيطى � جشنواره ه�� � و سوم£�
  اراک - ه�� بازيافت

محيطى � جشنواره ه�� � و يكم£�
 جزيره هرمز

� جشنواره ه�� محيطى  بيست و ششم£�
 ك§ته شيخ ابوالحسن (نيشابور)

محيطى � جشنواره ه��  بيست و نهم£�
 يي§ق گل زرد پلور

� جشنواره ه�� محيطى - بيست چهارم£�
درياچه اروميه - درياچه تشنه ١٣٨٨

محيطى � جشنواره ه�� بيست و دوم£�
٢٦ تا°ب گاوخو�� (ورزنه)
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و محيطى   ��ه جشنواره های   �òمعر به  بخش  اين  در       

 موضوعات و رويكردهای آن ها خواهيم پرداخت. £زم به ذكر

 است كه اطÃعات اين جشنواره ها از وب سايت ريورآرت به

دست آمده اند.

روز به  روز  جغرافيا  اين  در  زيست محيطى  بحران   صنعت، 
ë

 حادتر مى شود. رشد اين ه�� به تنوع زيست محيطى و فرهن¤

ايران اقليم طبيعى و فرهنگ غ»� در  تنوع  � مرتبط است.  �� ن

فراهم محيطى  جشنواره های  برگزاری  برای  را  مناسب  ی  µ� بس

مندان بوده است. از اين رو در �� آورده و همواره مورد توجه ه
��گرايش های ه از  ي¤  عنوان  به  اخ�� ه�� محيطى   سال های 

مندان به خصوص نسل جوان قرار گرفته   ��جديد مورد توجه ه

 است. بطور ك¢ ه�� محيطى مختص محيط طبيعى نبوده و به
، سيا¾، اجتماعى) جامعه با بيا§�

ë
 دنبال بيان مشكÃت (فرهن¤

̂± در محيط  مستقيم، غ�� مستقيم و آرام است، تا بتواند نق

ده تری مانند جامعه داشته باشد [٦]. µ�گس

مهدی شهر  – محيطى  ه�� جشنواره   � چهارم£� و   چهل 
(سنگÍ) سمنان

    جشنواره ه�� محيطى طى دو دوره در مهر ماه سال های ٩٢

اداره با§�  � ��م با  اين جشنواره  شد.  برگزار  مهدی شهر   و ٩٤در 

مشاركت و  مهدی شهر  شهرستان  اسÃمى  ارشاد  و   فرهنگ 

 دانشجويان دانشكده ه�� سمنان برگزار شد.  چيدمان سنگ ها

 به صور§µ است كه توجه به گونه های حيوا§� در محيط طبيعى

را يادآور مى شوند.

محيطى -اراک-ه�� بازيافت � جشنواره ه�� � و سوم£�
    كارگاه تخص> ه�� بازيافت در مهرماه ١٣٩٠ در شهر اراک

پرورش كانون  همكاری  و  مركزی  استان  ی  ��ه حوزه    توسط 

 فكری كودكان و نوجوانان و شهرداری اراک برگزار شد. يک

 سال قبل جشنواره ه�� بازيافت در قزوين برگزار شده بود كه

 مى توان گفت تخص> شدن جشنواره ها، فصل جديدی در

كه شده  سبب  موضوع  اين  و  است  ايران  محيطى   �� ه

 نهادهای دول»µ از آن ها حمايت كنند. در اين جشنواره، آثار

ی با مواد و لوازم بازياف»µ ساخته شدند. ��ه

محيطى - جزيره هرمز � جشنواره ه�� � و يكم£�
     اين �ی از جشنواره در جزيره هرمز به صورت غ�� متمركز

برگزار  ١٣٨٩ سال  در  اسفند  و  بهمن  دی،  ماه های  طول   در 

� المل¢ �Åب مركز  به   وابسته  فارس  خليج  مند�ای  ��ه  گرديد. 

مندان ��ه بان  � ��م هرمز  جزيره  در  پرديس  محيطى  های  �� ه

 محيطى بود. اين جشنواره با برنامه های متنوعى تا نوروز ادامه

 يافت. در اين اثر، آقای مجت»¦ رمزی يک نهنگ را با جمع آوری

به اثر  اين   قايق های فرسوده به صورت حجمى طراحى كرد. 

توجه به گونه های در معرض خطر حيوانات دريا§� اشاره دارد.

محيطى - يي§ق گل زرد پلور � جشنواره ه�� بيست و نهم£�
ماه ١٣٨٩ برگزار شد، در خصوص ��     در اين جشنواره كه در ت

 كوچ روها بحث و گفتگو شد.
ë

ìمحيطى و ارتباط آن با زند �� ه

كت كننده در جشنواره با استفاده از خاک �خ تپه مندان �± �� ه

 معروف به سورا، ديواره های داخل چادر سياه های كوچ نشينان

ی نو و كهن سنگ²ی ها ��� كردند. در اين جشنواره آثار ه �Åرا تزئ 

 در كنار هم و در محيط طبيعى و در داخل سياه چادر ها ارائه

 شدند. سنگ²ی ها به دليل نزدي¤ به پايتخت فرهنگشان رو به
�� فرامو¾± است. هدف از اين جشنواره شناسا§É فرهنگ و ه

 ايل سنگ²ی، بازآفري»� و توسعه سنت های فراموش شده و

كت داشتند. معرò� آن به عÃقمندا§� بود كه در اين جشنواره �±

شيخ ك§ته   - محيطى  ه��  جشنواره   � ششم£� و   بيست 
ابوالحسن (نيشابور)

     در اين جشنواره كه در سال ١٣٨٨ در كÃته شيخ ابوالحسن در

مندان ��ی شمال شهر نيشابور برگزار شد، استادان و ه µ� ١٥ كيلوم

ايران كنار  و  گوشه  از  نادعليان   µ�دك از جمله   شناخته شده ای 

چيدمان، صورت  به  متنوعى  و  مختلف  آثار  داشتند.  كت  ±� 

صورت به  اغلب  جوان  مندان  ��ه آثار  شدند.  اجرا  و   طراحى 

ه های خيام، عطار ¦�ی مق �� گروهى و جمعى شكل گرفتند. قرارگ

شهر در   ��ه دانشكده   � �Åهمچن و  الملک  كمال  و    نيشابوری 

محيطي - تهران � جشنواره ه�� چهل و يكم£�
      اين جشنواره در اسفندماه ١٣٩١در پارک £له برگزار شد كه با

 توجه به اينكه طرح ها مى بايست با مقياس و نيازهای شهری

مكان به صورت چيدمان های  منتخب  آثار  مى شدند،   سازگار 

ی در طبيعت به اجرا  درآمدند. در اين آثار، ظهور �� ويژه و ه

 تصوير درختان حقيقى در چارچوب قاب های عكس را شاهد

 هستيم و ايجاد فرمى مكع»¦ شكل به دور تنه درخت، توجه به

درختان و محيط طبيعى را يادآور مى شود.

     ٥. جشنواره های ه�� محيطى در ايران
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منابع و مآخذ

و  
ë

فرهن¤ برنامه های  اجرای  برای  خو§¦  زيرساخت  نيشابور،    

ی بوجود آورده است. با توجه به اينكه كÃته در كنار آرامگاه �� ه

 ي¤ از عرفا به نام شيخ ابوالحسن واقع شده است در آثار ارائه

بود. شده  ويژه  توجه  عرفا§�  مفاهيم  به  جشنواره  در   شده 

 داستان مرغان شيخ فريد الدين عطار الهام بخش شماری از آثار

 جمعى و فردی بود. با توجه به اينكه كÃته شيخ ابوالحسن محل

اين قابليت را با سابقه ای مى باشد،  مندان  �� سكونت دائمى ه

 مهم در خراسان تبديل شود و به
ë

 دارد كه به يک قطب فرهن¤

� المل¢ �Åمندان م¢ و ب ��بان ه � ��مند�اها م �� عنوان مجموعه ای از ه

 باشد. آقای اله خا§� به كمک هم²شان با استفاده از سنگ ها

چيدما§� زيبا ارائه دادند.

� جشنواره ه�� محيطى - درياچه اروميه -  بيست چهارم£�
درياچه تشنه ١٣٨٨

       در اين جشنواره، اثر احمد نادعليان به صورت چاپ مهر بر

اين است.  شده  اجرا  درياچه   µ�بس خورده  ترک  گل های   روی 

 جشنواره به پايداری زيست محيطى و زيست بوم پايدار توجه

استوانه ای مهرهای  از  طرح ها  چاپ  در  است.  داشته   ويژه 

 استفاده شده است. و عÃوه بر مهر در طراحى ها از خاک �خ

همكاری شاهد  جشنواره  اين  است.  رفته  كار  به   � ��ن  هرمز 

 دانشجويان ه�� اروميه بود كه در حاشيه درياچه با استفاده از

سنگ اين چيدمان  ها§� را انجام داده اند.

£يه های در  محيط  درک  در  سعى  ايران  در  محيطى  ��ه      
� �Åدر ع . ، و از سو§� ديگر زمي»�  مختلف دارد؛ از سو§� كيها§�
 وجود گرايش های آسما§� انسان، او در اسارت بند های زمي»�

� �Åاست كه در كالبدش آسمان و زم �òاست. در واقع انسان ظر 

 همديگر را مÃقات مى كنند.

- تا°ب گاوخو�� محيطى  � جشنواره ه��  بيست و دوم£�
(ورزنه)

� شهرهای حسن آباد �Åدر اين جشنواره كه با حمايت مسئول        

مند از �� جرقويه در فروردين ماه سال ١٣٨٨ برگزار شد، چهل ه

تصوير عكس،  اين  در  داشتند.  حضور  ايران  كنار  و   گوشه 

 مى كردند با خاک
ë

ìدر اين تا£ب زند �پرندگان كوچ رو كه زما§ 

� های خشک و نم¤ درياچه كشيده شده است. �Åروی زم 
ë

 رن¤

� مانند جشنواره قبل توجه به زيست ��رويكرد اين جشنواره ن

 بوم پايدار است.

 تعامل با محيط
È

Ýزهرا، (١٣٩٣)، نقش ه�� محيطى در بهبود سطح فرهن ،  [١] ترÉ باغبادرا��
 ( مطالعه موردی: ايران). پايان نامه كارشنا� ارشد دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ه��

و معماری.

انسان و با  آن  رابطه  و  پايدار  توسعه  و  (١٣٩٥)، معماری  نيا¢، مرضيه،  مندی   [٢] ه��

طبيعت. مطالعات ه�� و معماری، سال دوم، شماره ٤.

 [٣] پورديهيمى، شهرام، و ساسان سيد ك§ل، (١٣٨٩)، فضای منظر: پيوندگاه فرهنگ و

 طبيعت. مسكن و محيط روستا، شماره ١٣٨.

يه منظر، شماره ٧. �Íتاريخى و نظری. ن �محيطى، برر [٤] قلعه، رضا، (١٣٨٩)، ه��

اسا¾ نياز  چند  به  كه  است  شهری  توسعه يافته،  شهر           

برخورداری و  روا§�  و  روحى  نيازهای  جمله  از  ی  ب±²   جامعه 

  

    از شبكه های وسيع ارتباطى به منظور كنش های اجتماعى،

 های
ë

ìزيست شنا¾ يا مورفولوژی و ويژ ،
ë

 اقتصادی، فرهن¤

 اكولوژي¤ شهرنشينان پاسخ دهد. دستيا§¦ به توسعه مستلزم
�� فرهنگ سازی و آموزش ها§� در اين فرآيند است. ازطرò� ه

توسعه يک و  دانش  نگرش ها،  باورها،  ارزش ها،  بر   مى تواند 

 جامعه مد§� تأث�� بگذارد.

طرح های در  اگر  كه  شد  مشخص  پژوهش  اين  طى      

و يابند  بازتاب  هدف،  جامعه   
ë

فرهن¤ مبا§�  محيطى،  �� ه

� لحاظ ��� در ساخت يا تجربه آن ها مشاركت مخاطبان ن �Åهمچن 

ش دانش جامعه در زمينه محيط µ�شود، اين طرح ها باعث گس

  زيست خواهد بود. در واقع نمايشگاه ها باهدف توسعه پايدار

 زيست محيطى به اصطÃح رابطه انسان ، طبيعت و ه�� مى

 پردازند. به طور خÃصه شواهدی برای اثبات نقش و جايگاه

 ه�� محيطى در توسعه پايدار زيست محيطى جمع آوری شده

است:

- مؤثر بر اعتقادات، ارزش ها و نگرش های طرفدار محيط

 زيست

 - افزايش آگاهى از پيامدهای اقدامات خاص (يع�³ افزايش

دانش)
- كمک به ايجاد يک خودپنداره محيط زيس¥³

- كمک به ترک عادت های ناهنجار ريشه دار

- كمک به هنجارهای اجتماعى طرفداران محيط زيست

- كمک به افزايش مشاركت جامعه در فعاليت های محيط
 زيس¥³

Ýي �  - كمک به كاهش محدوديت های موقعي³¥ و موانع ف��

برای اجرای رفتارهای طرفدار محيط زيست

ی      ٦. نتيجه گ��

[5] David J. Curtis, Nick Reid and Ian Reeve(2015).Towards ecological 
sustainability: observations on the role of the arts. Institute Veolia 
Environment. 
[6] Sprin, Anne whiston. . The language of landscape. 1998. 125-130. 
InSwa�eld 2002.
[7] http://www.riverart.net
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 ارائه نمونه پروژه خ§قانه در زمينه  پايداری
محيط زيست

شيخ ك§ته   - محيطى  ه��  جشنواره   � ششم£� و   بيست 
ابوالحسن (نيشابور)

     در اين جشنواره كه در سال ١٣٨٨ در كÃته شيخ ابوالحسن در

مندان ��ی شمال شهر نيشابور برگزار شد، استادان و ه µ� ١٥ كيلوم

ايران كنار  و  گوشه  از  نادعليان   µ�دك از جمله   شناخته شده ای 

چيدمان، صورت  به  متنوعى  و  مختلف  آثار  داشتند.  كت  ±� 

صورت به  اغلب  جوان  مندان  ��ه آثار  شدند.  اجرا  و   طراحى 

ه های خيام، عطار ¦�ی مق �� گروهى و جمعى شكل گرفتند. قرارگ

شهر در   ��ه دانشكده   � �Åهمچن و  الملک  كمال  و    نيشابوری 

 دانشجوی كارشنا� شهرسازی

از  دانشگاه ش��

؛

1.Mary Miss

     توسعه پايدار ارائه راه حل ها§� است كه از بروز مسائ¢  چون

، µ«عدال ¦§ رواج  اكوسيستم ها،  تخريب  طبيعى،  منابع   نابودی 

 انسان ها
ë

ìآمدن كيفيت زند � �Åافزايش §¦ رويه جمعيت و پاي ،
ë

ìآلود 

ی مى كند. پيدايش مفهوم پايداری در دهه ٧٠ را مى توان �� جلوگ

تازه نسبت به مسائل جها§� محيط آگاهى  نتيجه رشد منطقى و 

نهضت های چون  عوام¢  از  متأثر  مفهوم  اين  دانست.    زيست 

 زيست محيطى دهه ٦٠، انتشار كتاب ها§� نظ�� «محدوديت های

� كنفرانس سازمان ملل در خصوص محيط �Åرشد» و برگزاری اول

١٩٧٢ در استكهلم بود. اهداف اص¢   زيست و توسعه در سال 

 برای همه،
ë

ìنيازهای اسا¾، ارتقا سطح زند � �Åتوسعه پايدار، تأم 

 حفظ و اداره به�µ اكوسيستم ها و آينده ای امن تر و به�µ ذكر شده

است كه ي¤ از اصول آن، توجه به زيستگاه های طبيعى است.

    رويكرد های اكولوژي¤ توسعه پايدار، عمدتاً در جهت حفاظت

 منابع      طبيعى و آش»µ دادن انسان مدرن با طبيعت در فضای

ی كه محوريت �� شهری مطرح شده است. ه�� محيطى به عنوان ه

پايداری مقوله   با  است،  داده  در خود جای  را  اين هدف   آثارش 

آگاهى افزايش   ، ��ه اين  ات  ��تأث از  ي¤  نيست.  §¦ ارتباط   چندان 
�� مردم نسبت به مسائل زيست محيطى مى باشد. استفاده از ه

زيست محيطى، آگاهى  افزايش  شهری،  فضا های  در   محيطى 

ات را به ��� آنان به اعمال تغي µÅمشاركت شهروندان و قادر ساخ 

وری ارزشمند را � �� دنبال دارد. خÃقيت و تخيل مى تواند نقش كاتال

ات اجتماعى و محيطى در شهر ايفا كند. ��برای ايجاد تغي

وی خÃقيت و ه�� در ايجاد ��مندی است كه به ن ��     مری ميس  ه

ات   §_  برده  است. به نظر او، گر چه ممكن است اين پروژه ��تغي

ايجاد آن ها  هدف  اما  باشند،  موقت  و  ناپايدار  خÃقانه،    های 

دنبال به  او  است.  زيست محيطى  و   
ë

فرهن¤ اجتماعى،   پايداری 

� مفاهيمى از جمله پايداری محيطى، از طريق آموزش µÅآشكار ساخ 

عمومى است تا بدين گونه بتوان از مشكµ§Ã همچون تخريب محيط

  زيست، اُفت محÃت، فروپا¾± زيرساخت ها و تأسيسات شهری و

ی كرد. ��بÃيای طبيعى جلوگ

       ي¤ از پروژه های خÃقانه او در اين زمينه «هزار قدم» برادوی

گروه همكاری  و  ميس  مری  اوليه  ايده ی  با  پروژه  اين   مى باشد. 

گروه های و  مندان  ��ه سياست گذاران،   ، � �Åمتخصص از   عظيمى 

 مح¢ در شهر نيويورک در سال ٢٠١٢ به انجام رسيد. هدف پروژه

� مى ¦�تبديل ي¤ از قديمى ترين خيابان های نيويورک به كريدوری س

  باشد. تعداد بسياری از المان های كوچک در طول خيابان نصب

وری شهر  شدند كه نمايانگر شبكه ی عظيمى از سيستم های ¶�

ده ای است كه µ� بودند. شهر شامل تأسيسات و زير ساخت های گس

ی كه با طبيعت در ارتباط است تعلق µ� هر كدام به سيستم بزرگ

� اين سيستم ها �Åروابط ب � µÅدارند. اين پروژه به دنبال آشكار ساخ 

برای شهروندان مى باشد كه اين كار را از طريق كدگذاری سيستم

  ها با رنگ انجام مى دهند.
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     اين پروژه شهروندان را از نقش اجزا كوچک محيط اطرافشان

گذارند، ��تأث محيطى  پايداری  بر  كه  ی  µ�بزرگ سيستم های   در 

، تمركز  مطلع مى سازد. در ي¤ از نمونه ها، با استفاده از آينه ها§�

از خيابان معطوف مى سازد. بر يک قسمت خاص  را   مخاطب 
� µÅبازتاب جزء كوچ¤ از شهر در يک آينه محدب، به همراه يک م 

 مى تواند بيننده را در زمينه
ë

 توضيحى يا نمودار و كدگذاری رن¤
µ�امون در سيستم بزرگ �� شناسا§� نقش هر يک از اجزا محيط پ

� در نمونه ای ديگر، با طراحى نقشه و �Åمحيط ياری دهد. همچن 

دياگرام ها بر روی پياده راه، بوسيله ارائه اطÃعات در مورد محله

بلكه است،  جغرافيا§�  مشخصات  شامل  فقط  نه  كه  امون،  ��  پ

آب منبع  تا  فاصله  شهری،  تأسيسات  به  مربوط   µ§عاÃاط 

� نشان مى دهد كه ��يسيته و محل دفع زباله را ن µ�، الك  آشاميد§�

 مى تواند شهروندان را نسبت به درک جايگاهشان در اكوسيستم

اين با  را  شهروندان  مى توان  طريق  اين  از  سازد.  آگاه   شهری 

 حقيقت آشنا كرد كه: «طبيعت هميشه و همه جا حا�ï است.

تعداد وسيله   به  اكوسيستم  يک  عنوان  به  ما  امروز   شهر 

 بيشماری از تصميمات كوچک شكل گرفته است. بايد اين امر

 را در نظر گرفت كه تصميمات امروز ما طبيعت فردا را تحت

تأث�� قرار مى دهند».

مندان و طراحان ��ور برای ديگر ه � ��     اين پروژه به عنوان يک كاتال

پروژه های در  مى توانند  مندان  ��ه اين  مى كند.  عمل   محيطى 

 بعدی  ايده های موقت يا دائمى را ارائه دهند. در واقع «هزار

وع راهى است برای ايجاد مداخÃت بيش�µ و به�µ در  قدم» �±

 فضاهای عمومى و خصوû برای حفظ پايداری محيط زيست.
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  ١.اين مصاحبه در تاريخ ٢٤ آبان ماه ٦٩ به صورت تلف»� انجام شده است.

• در ابتدا بفرماييد كه تعريف شما از ه�� محيطى چيست؟
��� آمريكا ارائه داده است، ه ¦�    در ساده ترين تعريف كه موزه س

 محيطى، ه�� تفس�� دوباره  رابطه ی انسان و طبيعت است؛ بدان

 مع»� كه انسان هميشه با طبيعت ارتباط داشته است و هيچ وقت

امون جدا فرض شود. و³ باتوجه به سبک �� نمى تواند از طبيعت پ

 شهری و فلسفه ی مدرن، انسان خود را غالب بر طبيعت
ë

ìزند

مندان �� مى داند. البته امروز اين نگاه تغي�� كرده است؛ در واقع ه
µ«دوباره ی ارتباط انسان و طبيعت هستند؛ ح �� در صدد تفس

 گاهى از كهن الگوها استفاده مى كنند تا نگاه مخاطب را به رابطه ی

 كه»� كه انسان با طبيعت داشته، دوباره جلب كنند. گرايش های

كرده اند. �� متفاو§µ در اين زمينه وجود دارد كه در طول زمان تغي

مندهای زمي»� و خاì ای هستند كه در دهه ی ٨٠ و �� لندآرت ها، ه

  

��از آن دغدغه ها بيش�µ درگ كار كردند. پس  وع به   ٩٠ آمريكا �±

 مباحث محيط زيس»µ مى شود ؛ به اين گونه كه پس از لندآرت، اكو

 آرت مطرح مى شود و در مرحله ی بعد به نيچرآرت مى رسيم. از

ی به نيچرآرت داشتند؛ µ�مندان اروپا§� گرايش بيش �� همان ابتدا ه

 آنها، بدون آسيب رساندن به طبيعت كارهای كوچ¤ در آن انجام

ا§µ را شكل مى دهند كه بيش�µ مبت»� بر فلسفه و نگاه �� دهند يا تغي

ات بسيار عمده ��، ممكن است تغي آنها است. برعكس، آثار آمريكا§�

 داشته باشند.
ë

ìای در طبيعت به وجود بياورند و وسعت خي¢ بزر  

 در انتها برای ارائه  تعريفى آكادميک تر مى توان گفت ه�� محيطى،

امون و محيطى كه در آن ��ی است كه ارتباط ويژه ای با فضا، پ �� ه

قرار گرفته اند، داشته باشند.

  

« مصاحبه   با «محمود مكت»¦
مند جوان ايرا§� �� ه

١

 محمود مكت»¦ متولد ١٣٦٤ در تهران است. وی تحصيÃت آكادميک خود را در رشته  نقا¾± دانشگاه شاهد تهران به پايان رساند و از سال

، آفريقا، هند، � المل¢ و گالری های بسياری در ايران، كره جنو§¦ �Åمحيطى پرداخت. او در نمايشگاه های ب �� ٢٠٠٥ به فعاليت در حوزه   ه

» در
ë

ìكوچ رو» در آفريقای جنو§¦ و هند، نمايشگاه «فضاهای زند ��كت كرده است. پروژه «ه ، مجارستان و... �±  بلغارستان، ليتوا§�

مند فعال و جوان در آن ها حضور يافته است. وی ��، نمايشگاه «اكو آوانگارد» در مجارستان از جمله فعاليت ها§� است كه اين ه  روما§�

� مقاله ها§� در اين باب ارائه داده است. �Åهمچن

 دانشجوی كارشنا� ارتباط 

از تصويری دانشگاه ش��
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مى شويد محسوب  آثارتان  از   áجز�  � ن�� خودتان  اينكه  درباره   • 

بگوييد، اين ايده از كجا مى آيد؟

    برای خود من اينكه بدن جز§É از كار باشد، شايد از يک جهت به

 دغدغه های اجتماعى  برمى گردد. البته نمى توان گفت كارها§� كه بدن يا

 خود انسان در آن مستقيما به اين شكل استفاده مى شوند و به طور

 ويژه تر پرفورمنس ها، سيا¾ - اجتماعى هستند. بخش ديگر، ارتباطى

م، كه بسيار خوشايند �� است كه خود من از اين طريق با طبيعت مى گ

» كه به روی صخره دراز مى كشم و آب دريا به  است؛ مثÃ كار«رها��

آن برای من بسيار سخت  است، و³  آن  اجرای   صورتم مى خورد.  

منتقل مى شود؛ اجرا  در  مند  ��از طريق درگ�� شدن ه  حس، فقط 
� �Åح^ كه با كشيدن نقا¾± از آن فضا به دست نمى آيد و هم چن 

� بدن µÅاز آن هم برمى گردد به رويكرد ك¢  مربوط به اهميت ياف ±̂  بخ

در ه�� معا¶.

مند محيطى چه  • يک ه��

در آثارش  ارائه  با  را   پيامى 

يا در قالب عكس و  طبيعت و 

جامعه به  مى تواند  آرت   ويديو 

 عرضه كند؟

شايد اصÃ پيامى نداشته باشه.

مندان محيطى ايرا�� مدنظر شما است يا خارجى؟  . ه��

    به طور ك¢. يک بخش مربوط به ذهنيت های ك¢  است كه نسبت

های جديد در ايران وجود دارد. در فضای دانشگاهى، شما به �� به ه

جديد  ��ه منظورتان  مى گويد  اول  معا¶،   ��ه بگوييد   هركس 

 هست؟ اگر تأييد كنيد مى گويد منظورتان ه�� مفهومى هست؟ و با

ها§� كه مى خواهند يک مفهومى را ارائه �� تاييد دوباره، مى گويد پس ه
��ه يا  اثر  يک  اين كه  نه  است.  اشتباه  پايه  از  تصور  اين   بدهند. 

 محيطى نمى تواند مفهوم يا پيامى داشته باشد، بلكه در آن دوره  كه

مند ¶فاً ديگر به يک �� ايده يا مفهوم اهميت پيدا مى كند يع»� ه

� نو يا به تكنيک و به رسانه  خاû وابسته نيست، اين موضوع �� چ

 مطرح مى شود كه خي¢ از كارها مى توانند هيچ پيامى نداشته باشند؛

 مثÃ در آثار مينيماليس»µ نگاهى وجود دارد مب»� بر اين كه ه�� مينيمال

ی است كه مى بينيد و قرار نيست پيام ديگری به شما انتقال � �� همان چ

مندا§� كه درحال حا¶� مشغول به كار �� از ه
ë

ìبدهد. دغدغه  بخش بزر 

 هستند گذر از كانسپت به ادراک   است و اين كه اثر به چه  شكل ارائه
� ��ی پيدا كند. همان طور كه در تاريخ ه�� ن µ� شود تا مخاطب درک به

 مطرح مى شود، يک اثر فقط قابل ديدن نيست بلكه از فضا هم استفاده

 مى كند؛ يع»� شما به عنوان مخاطب لزوماً با يک اثر روبرو نيستيد، آن

اثر شما را احاطه مى كند و با تمام بدن و حوا¾ كه داريد آن را درک مى

  كنيد. لزومى ندارد كه ه�� حتماً پيامى برساند اما دلي¢ هم وجود ندارد

ی هيچ پيامى نداشته باشد. ��كه اثر ه

• در حال حا�ï مشغول انجام چه پروژه ای هستيد؟

   دوم آذر ماه ٩٦ يک اجرا درگالری هپتا در تهران دارم و يک دی ماه ٩٦

 در گالری سايه در تهران، يک پروژه  مشارك»µ با مخاطبان با موضوعيت

 شهرهای آينده دارم. اين پروژه به زعم من به ارائه  £يه بندی  از شهرهای

 گذشته، شهرهای امروز و آنچه ممكن است در آينده ببينيم مى پردازد. در

حال حا¶� مهم ترين پروژه ای كه دارم و احتما£ً در سال ٩٧ اجرا§� مى

  شود، كاری برای سيستان و بلوچستان است. اين پروژه يک سازه برای

 نگهداری آب های طبيعى مى باشد؛ چون كمبود آب بزرگ ترين معض¢

است كه اين شهر و به طور ويژه روستاهای آن استان را فراگرفته است.
مند ايرا�� فعال و جوان در زمينه ه��  • محمود مكت�³ به عنوان ه��
 محيطى، اين ه�� را در ايران چگونه ارزيا�� مى-كند؟ به نظر شما ه��

محيطى در ايران روند رو به رشدی داشته است؟

    به نظر من با نگاهى به سال های ابتدا§� دهه  ٨٠ تا اوايل دهه  ٩٠،

مندان مشخ> روی كار آمدند و �� متوجه مى شويم كه در اين بازه ه

 كارها§� در اين زمينه ادامه دادند. رشد ه�� محيطى در اين سال ها، به

 دليل وجود موج و انرژی گروهى فوق العاده خوب در دهه  ٨٠ وجود

داشت؛ در اين زمان جشنواره های زيادی در ايران انجام شد. اما از دهه

وع شدند. چالش اول اين بود كه بسياری از    ٩٠ به بعد، چالش ها تازه �±

مندان به دنبال اسم و رسم بودند؛ ي¤ شد پدر، ي¤ شد خواهر و �� ه

 ... . به نظر من اين موضوع خنده دار است كه بخواهيم به سهم بندی

و است  مهم تر  من  نظر  به  كه  دوم  چالش  دازيم.  _�ب نوپا   ��ه اين 

های محيطى هم نباشد اين بحث است كه نسل ��  مى تواند خاص ه

جديد و عÃقه مند به كار كردن در اين زمينه نمى دانند كه به چه شكل وارد

وع به فعاليت كردم انتظار    اين حوزه شوند. ده سال پيش كه من �±

 خاû از ما وجود نداشت. ح»µ بسياری از افراد ما را مسخره  مى كردند،

 به طوری كه گاهى ه�� محيطى به عنوان ه�� پذيرفته نمى شد و نيازی به

 نقد نداشت. و³ امروز قضيه كامÃ فرق كرده است؛ درحال حا¶� افراد

 با سابقه  همه آثار را نقد مى كنند و هر كاری پذيرفته نيست. در گذشته

اگر شما تمري»� ارائه  مى داديد و كار بدی بود شايد آن قدر به چشم نمى

    آمد اما در حال حا¶� كوچک ترين اشتباهات ديده مى شوند و برای ك^
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كه تازه وارد اين زمينه مى شود خي¢ سخت است.

 •  به نظر شما نقش آموزش و منابع مطالعا�¥ در بهبود ه�� محيطى

و آشنا�� بيش�¥ با اين موضوع چيست؟

   طبيعتا آموزش تئوری و عم¢، در كنار هم نقش مؤثری دارند. برای

مندی كه ده سال نقا¾± كار كرده است و آموزش ديده، با قرار �� مثال ه

� همان رفتاری را انجام مى دهد �Åدر طبيعت در وهله اول با زم � µÅگرف 

 كه با بوم نقا¾± داشته است. در سطحى ترين برداشت مى توان گفت با

� كاری، فلسفه ی آن با ه�� محيطى هم خوا§� نخواهد داشت. �Åارائه  چن 

مند شاخ> در �� به شخصه حدود ٤ يا ٥ سال است كه كار خوب و ه

 اين زمينه نديده ام كه من را شگفت زده كند. نه به اين معنا كه كار عجيب

مند �� و غري»¦ انجام بدهد، بلكه به اين معنا كه شما حس كنيد اين ه

� دارد و يا با شناخت كار مى كند. µÅبرای گف �òحر

 • آيا ه�� محيطى مى تواند در فرهنگ سازی موثر باشد و به بهبود

 رابطه جوامع و انسان با طبيعت كمک كند و به نوعى پيام صلح و

دوس³¥ با طبيعت و حمايت از طبيعت را به همراه داشته باشد؟

ی مى  توانند شامل تمام اين موارد باشند. بحث ��    همه ی گونه های ه

 صلح و دوس»µ با طبيعت، از £يه های پنها§�  اين ه�� است. اين انتقاد
� �Åاثری كه دو ساعت يا دو روز مى ماند و از ب �ماندگار - يع» �� به آثار غ

ی مى تواند روی جامعه داشته �� مى رود - وجود دارد كه اين اثر چه تأث

 باشد؟ به نظر من ح»µ اگر مخاطب تصوير كار را ببيند و مستقيما با آن

گذار است. و³ وظيفه  ه�� برقراری صلح �� روبرو نشود خواه ناخواه تأث

 نيست و ي¤ از مهم ترين اتفاقات در ه�� معا¶ مشاركت و اهميت

̂± از كار  دادن به مخاطب است يع»� به مخاطب اجازه دهيد كه بخ

 شما باشد.

مندان محيطى در عرصه ��   ع¢ رغم اينكه موفقيت های روزافزون ه

� المل¢ را شاهد هستيم، چرا ه�� محيطى در ايران بيگانه و مهجور �Åب   

مندان هم از اين ه�� شناخت ��جويان و ه �� مانده است و ح»µ خود ه

كاò� ندارند و يا تماي¢ به فعاليت در اين زمينه ندارند؟

� المل¢ اتفاقات خو§¦ در اين �Åاين حقيقت را قبول دارم كه در سطح ب    

 زمينه افتاده است. در اين مورد د£يل عمده ای وجود دارد؛ ي¤ اين كه در

 ايران هيچ رشته  دانشگاهى با اين عنوان وجود ندارد و به صورت آكادميک

� تمام �Åبه موضوع پرداخته نشده است. نكته ديگر بحث بازار است، ب 

كه هستند  كمى  تعداد  فقط  مى كنند  كار  زمينه  اين  در  كه  مندا§�  �� ه

� معضÃت مربوط به اين است �� كارهايشان را مى فروشند. بخش ديگر ن

كه گالری ها و موزه ها هم چنان با ترس و لرز از اين ه�� حمايت مى كنند.

مندان معاï ايرا�� در عرصه ه�� محيطى، براساس سنت و  • آيا ه��

فرهنگ به خلق آثار محيطى در طبيعت مى پردازد؟

مندان از فضا§� ��� ه µÅبله، به شخصه يک مقاله در رابطه با الهام گرف    

 مى كنند و حال و هوا§� كه در آن وجود دارد نوشته ام.
ë

ìكه در آن زند 

به زاينده رود  در  الم  �ی  يک  ساخت  با  نفي^   � �Åنوش مثال   برای 

  
� �Åآي از  برگرفته  اثر  اين   دارد.  اشاره  آن  مكان  پرنده های  برای   سوگواری 

مند �� عزاداری و سوگواری  كه در ايران وجود دارد مى باشد. ممكن است ه

 به صورت آگاهانه اين كار را انجام ندهد. و³ تكرار برخى اصول آن ها را

مند تبديل مى كند. برای مثال كار كردن با موضوع �� به نوعى به دغدغه  ه
 مى پردازد نگاهى ايرا§�

ë
ìاز اين دست كه به زند µ§بهشت، باغ و موضوعا 

ی كه � �� است. اثر در اين نمونه ها فوق العاده زيباست، درست مانند چ

در نگارگری مى بينيد.

مندی فعال در زمينه ه�� محيطى هستيد  . با توجه به اينكه شما ه��

در متعدد  جشنواره های  و  نمايشگاه ها  در  كت  �¢ واسطه  به   و 

مندان محيطى خارجى را  كشورهای خارجى حضور يافته ايد، نظر ه��

مندان محيطى ايرا�� و آثارشان چگونه ارزيا�� مى كنيد؟ درباره ه��

� اتفاµò در �Åنكته ای اين است كه بسيار تعجب مى كنند كه چن � �Åاول    

كاò� آن ها به خاطر عدم شناخت  امر  اين  � در جريان است.  ��ن   ايران 

 نسبت به ايران است؛ آن هاايران را با افغانستان و عراق مقايسه مى كنند

 و تصور مى كنند كه ايران يک كشور جنگ زده است و هيچ اتفاµò در آن

مندان ��مندان حرفه ای نگاه مثبت تری دارند؛ تعداد ه �� نمى افتد. و³ ه

 زن ايرا§� در اين زمينه با قدرت كار مى كنند برای آن ها جالب است. در

نمايشگاه در   - ايسلندی  مشهور  مند  ��ه بوس-  كريس  با   µ«هم صحب 

مند محيطى �� مجارستان متوجه شدم كه تنها او در ايسلند به عنوان ه

مندان بسياری �� فعاليت مى كند و برای او بسيار جالب بود كه در ايران ه

ی كم تر � ��مندان ايرا§� چ �� در اين زمينه حضور دارند. من فكر مى كنم ه

 از كارها§� كه در خارج انجام مى شود ندارند و برای پاسخ دقيق به اين

� اروپا و آسيا توجه كرد. �Åسوال بايد به چه تفاوت های ويژه تر ب

 • اگر نكته و پيامى به دانشجويان ه�� و ع§قمندان به ه�� محيطى

داريد، خوشحال مى شويم بشنويم.

كه همان قدر  كه  است  اين  دوست  يک  عنوان  به  پيشنهادم  تنها     

جويان به تكنيک ها و وجه اجرا§� كار توجه مى كنند به وجه تئوری هم �� ه

 توجه داشته باشند. يک تفكر ناخوشايند كه از نظر من در دانشگاه های ما

 وجود دارد اين است كه بسياری از اساتيد منتقد اين امر هستند كه اگر

و مى خواند  كتاب  اگر  و  نمى خواند  كتاب  مى كند،  كار  مندی  �� ه

مند نيست. از نظر من اين ايده كامÃ نادرست است؛ �� مى نويسد پس ه

اتفاقات از  و³  كند  طراحى  چطور  مى داند  فقط  كه  مندی  ��ه  چون 

امونش §¦ خ�¦ است، نمى تواند درست قدم بردارد. ممكن است اين �� پ

 فرد پس از ده سال فعاليت تازه متوجه شود كه كجا است. مهم ترين
� ��مندان در بخش تئوری ن ��ان، ه � �� پيشنهاد من اين است كه به همان م

فعال باشند.

� ايرانپور �Åام µ�زاابوالقاسمى و جناب دك �� • با تشكر از جناب دك�µ محمد صادق م
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مند محيطى چه  • يک ه��

در آثارش  ارائه  با  را   پيامى 

يا در قالب عكس و  طبيعت و 

جامعه به  مى تواند  آرت   ويديو 

 عرضه كند؟

شايد اصÃ پيامى نداشته باشه.

مندان محيطى ايرا�� مدنظر شما است يا خارجى؟  . ه��

    به طور ك¢. يک بخش مربوط به ذهنيت های ك¢  است كه نسبت

های جديد در ايران وجود دارد. در فضای دانشگاهى، شما به �� به ه

جديد  ��ه منظورتان  مى گويد  اول  معا¶،   ��ه بگوييد   هركس 

 هست؟ اگر تأييد كنيد مى گويد منظورتان ه�� مفهومى هست؟ و با

ها§� كه مى خواهند يک مفهومى را ارائه �� تاييد دوباره، مى گويد پس ه
��ه يا  اثر  يک  اين كه  نه  است.  اشتباه  پايه  از  تصور  اين   بدهند. 

 محيطى نمى تواند مفهوم يا پيامى داشته باشد، بلكه در آن دوره  كه

مند ¶فاً ديگر به يک �� ايده يا مفهوم اهميت پيدا مى كند يع»� ه

� نو يا به تكنيک و به رسانه  خاû وابسته نيست، اين موضوع �� چ

 مطرح مى شود كه خي¢ از كارها مى توانند هيچ پيامى نداشته باشند؛

 مثÃ در آثار مينيماليس»µ نگاهى وجود دارد مب»� بر اين كه ه�� مينيمال

ی است كه مى بينيد و قرار نيست پيام ديگری به شما انتقال � �� همان چ

مندا§� كه درحال حا¶� مشغول به كار �� از ه
ë

ìبدهد. دغدغه  بخش بزر 

 هستند گذر از كانسپت به ادراک   است و اين كه اثر به چه  شكل ارائه
� ��ی پيدا كند. همان طور كه در تاريخ ه�� ن µ� شود تا مخاطب درک به

 مطرح مى شود، يک اثر فقط قابل ديدن نيست بلكه از فضا هم استفاده

 مى كند؛ يع»� شما به عنوان مخاطب لزوماً با يک اثر روبرو نيستيد، آن

اثر شما را احاطه مى كند و با تمام بدن و حوا¾ كه داريد آن را درک مى

  كنيد. لزومى ندارد كه ه�� حتماً پيامى برساند اما دلي¢ هم وجود ندارد

ی هيچ پيامى نداشته باشد. ��كه اثر ه

• در حال حا�ï مشغول انجام چه پروژه ای هستيد؟

   دوم آذر ماه ٩٦ يک اجرا درگالری هپتا در تهران دارم و يک دی ماه ٩٦

 در گالری سايه در تهران، يک پروژه  مشارك»µ با مخاطبان با موضوعيت

 شهرهای آينده دارم. اين پروژه به زعم من به ارائه  £يه بندی  از شهرهای

 گذشته، شهرهای امروز و آنچه ممكن است در آينده ببينيم مى پردازد. در

حال حا¶� مهم ترين پروژه ای كه دارم و احتما£ً در سال ٩٧ اجرا§� مى

  شود، كاری برای سيستان و بلوچستان است. اين پروژه يک سازه برای

 نگهداری آب های طبيعى مى باشد؛ چون كمبود آب بزرگ ترين معض¢

است كه اين شهر و به طور ويژه روستاهای آن استان را فراگرفته است.
مند ايرا�� فعال و جوان در زمينه ه��  • محمود مكت�³ به عنوان ه��
 محيطى، اين ه�� را در ايران چگونه ارزيا�� مى-كند؟ به نظر شما ه��

محيطى در ايران روند رو به رشدی داشته است؟

    به نظر من با نگاهى به سال های ابتدا§� دهه  ٨٠ تا اوايل دهه  ٩٠،

مندان مشخ> روی كار آمدند و �� متوجه مى شويم كه در اين بازه ه

 كارها§� در اين زمينه ادامه دادند. رشد ه�� محيطى در اين سال ها، به

 دليل وجود موج و انرژی گروهى فوق العاده خوب در دهه  ٨٠ وجود

داشت؛ در اين زمان جشنواره های زيادی در ايران انجام شد. اما از دهه

وع شدند. چالش اول اين بود كه بسياری از    ٩٠ به بعد، چالش ها تازه �±

مندان به دنبال اسم و رسم بودند؛ ي¤ شد پدر، ي¤ شد خواهر و �� ه

 ... . به نظر من اين موضوع خنده دار است كه بخواهيم به سهم بندی

و است  مهم تر  من  نظر  به  كه  دوم  چالش  دازيم.  _�ب نوپا   ��ه اين 

های محيطى هم نباشد اين بحث است كه نسل ��  مى تواند خاص ه

جديد و عÃقه مند به كار كردن در اين زمينه نمى دانند كه به چه شكل وارد

وع به فعاليت كردم انتظار    اين حوزه شوند. ده سال پيش كه من �±

 خاû از ما وجود نداشت. ح»µ بسياری از افراد ما را مسخره  مى كردند،

 به طوری كه گاهى ه�� محيطى به عنوان ه�� پذيرفته نمى شد و نيازی به

 نقد نداشت. و³ امروز قضيه كامÃ فرق كرده است؛ درحال حا¶� افراد

 با سابقه  همه آثار را نقد مى كنند و هر كاری پذيرفته نيست. در گذشته

اگر شما تمري»� ارائه  مى داديد و كار بدی بود شايد آن قدر به چشم نمى

    آمد اما در حال حا¶� كوچک ترين اشتباهات ديده مى شوند و برای ك^

 فرايند طراحى المان شهری در زمينه ه�� محيطى

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از  معماری منظر دانشگاه ش��

ان ناپذيری برای هر ¦� بيگانه شدن انسان با محيط طبيعى عواقب ج

دوی آن ها دارد؛ چنانكه انسان با پنداشت خود به عنوان مÄف

  كننده ِ¶ف، طبيعت را غ�� دانسته و آلوده كردنش را امری عادی

منجر زيست  خامو¾±  به  نهايت  در  رويكرد  اين  مى كند.  تلقى 

، اهميت باز تعريف رابطه انسان و ��  مى گردد. در چند دهه اخ

مندان �� محيط در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ ه

ی تحت ��� از اين خط فكری دور نيستند به گونه ای كه شاخه ای ه �� ن

 عنوان ه�� محيطى شكل گرفته است.

       ه�� محيطى سعى بر بازتعريف تعامل انسان و محيط دارد؛

̂± از ه�� محيطى ايفای  چرا كه انسان، خود مى تواند به عنوان بخ

� انسان و محيط، �Åبا ايجاد رابطه معنا دار ب �� نقش كند. اين ه

 اهميت احياء محيط را به انسان معا¶ متذكر مى شود و او را به

بازسازی  ��مس در  مى كند.  مشغول  محيطى  عنا¶  از   اقتباس 

 محيط های آسيب ديده، بيا§� نو از محيط  پديدار مى گردد. برای

مند كمک �� رسيدن به اين مهم استفاده از ابزار نوين مى تواند به ه

 كند. تكنولوژی نوين ابزاری است كه بسته به نگرش انسان مى تواند

 از هيو£ی مخرب محيط به دوستدار و حامى آن تبديل گردد.

       در ادامه به تحليل فرايند طراحى يک اثر ه�� محيطى در شهر

مند با استفاده از ابزار تكنولوژی به �� فينيكس مى پردازيم كه درآن ه

حمايت از ه�� محيطى مى پردازد.

مند طراح: ��ه

 مكان:

� مشاور: �Åمهندس 

 طراحان نور:

كت نصب سازه: ±�

  عكاسان:

ی يک مجسمه هوا§� است در ايالت آريزونا، كه به منظور باززنده ��اين اثر ه

  سازی مركز شهر طراحى و بر فراز پارک شهر آويزان شده است. مجسمه با

به حالت در هوا  آرامى  به  و  در محل محكم شده   وجود حركت مداوم، 

 رقصان شناور است. اين پروژه ه�� محيطى، با جلب نظر بينندگان به با£ و

 تمركز بر آن، يک جرم آسما§� نوين را تداعى مى كند. به گفته جنت اشلمن
� �Åمند خالق اثر) اين اثر در نظر بيننده بادهای صحرا§� (مربوط به �زم �� (ه
� �Åش و همكاری بÃآريزونا) را يادآور مى شود. طراحى و اجرای اين اثر حاصل ت 

� المل¢ هوانوردان، مهندسان مكانيک، معماران، معماران منظر، �Åتيم های ب 

،  نورپردازان و سازندگان است. و نامگذاری آن بر اساس شعر شاعر آمريكا§�

رالف والدو امرسون صورت گرفته است. امرسون �ود:

اقتباس ُكن شيوه َطبيَعت را        راِز اُو َشكيبا§� است

 گو§� حركت آرام مجسمه برفراز شهر، شكيبا§� را به شهروند مدرن دائما در

ی ص�¦ از طبيعت مى ��حال تكاپو يادآور مى شود و رمز موفقيت او را يادگ

  داند.

� نساجى �Åاين فرم سه بعدی بزرگ و چند £يه، تركي»¦ از كار دست و ماش       

�ه رنگ شده، سازه كاب¢ و پ¢ �� گره ز§� است. در ساخت اين اثر از استيل گالوان

 اس�µ محكم قابل بازيافت كه به صورت شبكه تور سيمى بافته شده، استفاده

برابر در  مقاومت  برای  سازه ای  محاسبات  و   
ë

رن¤ نورپردازی  است.   شده 

� با استفاده از برنامه ريزی كامپيوتری صورت گرفته ��وهای آيرودينامي¤ ن �� ن

٣٠/٨٤ م�µ و  است. مجسمه محاط در يک مكعب فضا§� با طول و عرض 

ارتفاع ١٨/٩ م�µ است.

 توجه به عامل زمان موجب زنده بودن و پايداری اثر مى شود. مجسمه در طول

 روز، با£ی � انسان ها، درختان و ساختمان ها به حالت شناور است و باف»µ را

مند خالقش آن را «نقش های سايه» مى خواند، ايجاد مى كند. اين بافت، �� كه ه
� �Åاست كه َجِنت را با ديدن سايه ابرهای فينيكس در اول ìيادآور همان ادرا 

شب، هنگام  به  ساخت.  رهنمون  طراحى  ايده  اين  به  سايت،  از   بازديد 

 نورپردازی آن به گونه ای است    كه به طور آهسته و مداوم  تغي�� رنگ مى دهد

� تغي�� مى كند. انتخاب رنگ ها �� آن متناسب با فصل ن
ë

و عÃوه بر اين طيف رن¤

١. مقدمه
٢. درباره اثر

 ٣. شيوه طراحى، ساخت، تكنولوژی و مصالح بكار
رفته

 ٤.توجه به عامل مهم زمان
Christina O'Haver, David Feldman, Will 
Novak, Peter Vanderwarker, Tom Byrne, 
Katie Porter

 Nexus Steel (Tempe, AZ)

VOX Arts (Baltimore, MD)

Speranza Architecture (New York)

Phoenix, Arizona

 Janet Echelman
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ات فصول صورت ��    با هدف تعديل احساس درک شده مخاطب از تغي

د؛ بدين گونه كه رنگ های با ته مايه �د در تابستان و گرم در زمستان ��  مى گ

�� به كار برده مى شود. نورپردازی، با ايجاد خطای ديد، تقسيم بندی اثر را تغي

 مى دهد؛ برخى از بخش های آن مبهم و رمزگونه باµò گذاشته مى شود (مانند
µ� قسمت ها§� از كره ماه) كه باعث سياليت، غ�� هم ارزش سازی، درک به

شناخت آن و در نهايت نيل به اهداف زيبا§� شناسانه مى گردد.

 های محيطى
È

É٥. توجه به ويژ 

ی و محقق در حوزه رفتارشنا¾ به اين نكته ��، جامعه شناس ه � ¦Åكيم بي       

ی، زمينه و نه لزوماً محتوا، بيش�µ توجه �� اشاره دارد كه در ارتباط با آثار ه

ی با �� اثر ه
ë

 هماهن¤
ë

� چگون¤ µÅمردم را به خود جلب مى كند. در نظر گرف 

� طراحى و البته اجرا مى باشد؛ بدين �Åشهری از مهم ترين نكات در ح µ� بس

ان ارزشمندی، در يک ميدان فعال � ��ی، به هر م ��اثر ه اگر يک   معنا كه 

 شهری به عنوان عامل مزاحم، باعث تغي�� عملكرد فضا گردد، كاركرد خود را تا

 حد زيادی از دست داده و آنچنان كه شايسته است از آن استقبال نمى شود و

 جز آن، عامل بهبود فضای شهری، مى تواند با ايجاد اخÃل در حركت پياده،

 به عامل مزاحم تبديل شده و مواجهه روزمره با آن امری مÃل آور تلقى گردد.
� �Åدر مركز شهر سن ديگو به هم � ��   همان گونه كه طرح پيشنهادی نان^ رابي

� كه او اثر خود را به موزه ای در چند ماي¢ مكان مورد �Åعلت اجرا نشد. هم 

 نظر طرح پيشنهادی منتقل كرد، جدل خاموش گشت و اثر مورد توجه عموم
� �Åقرار گرفت. حال در مورد اين اثر مى بايست گفته شود كه اثر َجِنت در ع 

� شاخص بودن به دليل معلق بودنش، �Åهای محيطى و همچن 
ë

ìتوجه به ويژ 

 هيچ گونه مانع حرك»µ به وجود نياورده و جذابيت آن به گونه ای است كه باعث

� حال پويا§� شهر مى شود. از اين رو �Åتجمع و تأمل افراد، مكث آنان و در ع 

اين اثر را مى توان نمونه يک اثر ه�� محيطى موفق ارزيا§¦ كرد.

Kim M. Babon, Location, Location, 
Location: Reception, Context, and 
Controversy Over Sculpture in 
Urban Spaces, 2007, Public 
sculpture.
https://www.voiceofsandiego.org/t
opics/arts/snubbed-sculptor-still-�
oats-boats/
http://www.echelman.com/project/
her-secret-is-patience/

 اين اثرمنابع و مآخذ
 شكيبا�� را به

 شهروند مدرن
 دائما در حال

 تكاپو يادآور
مى شود...
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ان ناپذيری برای هر ¦� بيگانه شدن انسان با محيط طبيعى عواقب ج

دوی آن ها دارد؛ چنانكه انسان با پنداشت خود به عنوان مÄف

  كننده ِ¶ف، طبيعت را غ�� دانسته و آلوده كردنش را امری عادی

منجر زيست  خامو¾±  به  نهايت  در  رويكرد  اين  مى كند.  تلقى 

، اهميت باز تعريف رابطه انسان و ��  مى گردد. در چند دهه اخ

مندان �� محيط در حوزه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ ه

ی تحت ��� از اين خط فكری دور نيستند به گونه ای كه شاخه ای ه �� ن

 عنوان ه�� محيطى شكل گرفته است.

       ه�� محيطى سعى بر بازتعريف تعامل انسان و محيط دارد؛

̂± از ه�� محيطى ايفای  چرا كه انسان، خود مى تواند به عنوان بخ

� انسان و محيط، �Åبا ايجاد رابطه معنا دار ب �� نقش كند. اين ه

 اهميت احياء محيط را به انسان معا¶ متذكر مى شود و او را به

بازسازی  ��مس در  مى كند.  مشغول  محيطى  عنا¶  از   اقتباس 

 محيط های آسيب ديده، بيا§� نو از محيط  پديدار مى گردد. برای

مند كمک �� رسيدن به اين مهم استفاده از ابزار نوين مى تواند به ه

 كند. تكنولوژی نوين ابزاری است كه بسته به نگرش انسان مى تواند

 از هيو£ی مخرب محيط به دوستدار و حامى آن تبديل گردد.

       در ادامه به تحليل فرايند طراحى يک اثر ه�� محيطى در شهر

مند با استفاده از ابزار تكنولوژی به �� فينيكس مى پردازيم كه درآن ه

حمايت از ه�� محيطى مى پردازد.

مند طراح: ��ه

 مكان:

� مشاور: �Åمهندس 

 طراحان نور:

كت نصب سازه: ±�

  عكاسان:

 اينک در مركز ثقل هياهو قرار گرفته ام.

. � حال در �� زما�� و �� مكا�� در مركز زمان و مكان؛ در ع£�

 آنچه در مقابل مى بينم، استوار است.

 مرا مى خواند به سمت مكا�� راست گوشه، بلند و ¢ به فلک كشيده.

آينده است؟ نميدانم!

 دستم را به سمتش مى كشند.

 اما ژرف تر كه مى نگرم ويرانه است.

آنچه پشت ¢ گذاشته ام شاخ و برگ شكسته است.

اميد همچنان باقيست.

د..." � دوباره جان مى گ�� نجوا�� در گوشم مى گويد: "بازگرد! همه چ��

 دانشجوی كارشنا� معماری

 دانشگاه خليج فارس بوشهر
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اثر:
 روزبه
ايما��

آذر ماه
١٣٩٦ 

ی و محقق در حوزه رفتارشنا¾ به اين نكته ��، جامعه شناس ه � ¦Åكيم بي       

ی، زمينه و نه لزوماً محتوا، بيش�µ توجه �� اشاره دارد كه در ارتباط با آثار ه

ی با �� اثر ه
ë

 هماهن¤
ë

� چگون¤ µÅمردم را به خود جلب مى كند. در نظر گرف 

� طراحى و البته اجرا مى باشد؛ بدين �Åشهری از مهم ترين نكات در ح µ� بس

ان ارزشمندی، در يک ميدان فعال � ��ی، به هر م ��اثر ه اگر يک   معنا كه 

 شهری به عنوان عامل مزاحم، باعث تغي�� عملكرد فضا گردد، كاركرد خود را تا

 حد زيادی از دست داده و آنچنان كه شايسته است از آن استقبال نمى شود و

 جز آن، عامل بهبود فضای شهری، مى تواند با ايجاد اخÃل در حركت پياده،

 به عامل مزاحم تبديل شده و مواجهه روزمره با آن امری مÃل آور تلقى گردد.
� �Åدر مركز شهر سن ديگو به هم � ��   همان گونه كه طرح پيشنهادی نان^ رابي
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 حقيقى، در
�

     از آنجا كه زند�

گرايش های به  توجه    پرتو 

 روحى و معنوی تبلور مى يابد،

و عي � ترين  كه  آنجا  از  و 

رسيدن برای  راه  � ترين  �� دل انگ

 به اين نوع گرايش ها، به طور

تج�  ��ه در  ی  �� چشم گ

تكامل آغاز  از  آدمى   يافته، 

ی، اعجاب و شگف � از خود نشان �� فكری خويش، در برابر آثار ه

داده است [١].

مختلف دوران  در  ی  ��ه برگزيده  آثار  به  انسان  توجه   ��س  اگرچه 

بلكه نبوده؛  افول  به  رو  هيچگاه  ك�  طور  به  اما  داشته،   نوسان 

ی ��آثار ه به  مختلف  تمدن های  گرايش  و   ��تاريخ ه در   مطالعه 

، روند رو به كمال را طى كرده است. انسان �� نشان داده كه اين س

رفع و   
�

زند� تسهيل  برای  را  ابزار   پيچيده ترين  كه  امروزی   متمدن 

 احتياجات خويش در اختيار دارد، همچنان در مقابل آثار برجسته

تداوم  � هم�³ لحاظ  به  مى دهد.  نشان   
�

شيفت¶ خود،  از  ی،  �� ه

تازه تر، با جلوه ای  روز  ، هر  ��كه مبحث ه است  انسان   
�

 دلبست¶

اصوº تر و عميق تر مطرح مى شود. [١]

    در مورد رابطه تنگاتنگ ميان ه�� و شهر مى توان گفت كه هنوز

 وظيفه ه�� –چه به صورت بناهای يادما¾� و چه به صورت اشياء

 مدرن مى باشد [٢].
�

متحرک– اصÃح بافت محيط زند�

ی كه با فضای شهری تلفيق شده ��     «ه�� شهری» به عنوان ه

ی كه به نزدي¶ با محيط ارتباط �� است، «ه�� محيطى» به عنوان ه

باغ ها و محيط های يا ه�� در منظر كه ما مى توانيم در   يافته و 

 روستا¾� پيدا كنيم، گونه های مختلفى از ه�� عمومى هستند كه در

 هر كدام از اين موارد عملكرد ه�� و رابطه ای كه با محيط و عموم

بنياد نهاده خواهد شد، به طور مشخص متفاوت است.

 اما هر كدام از آن  ها در طول زمان به قسم � از فرهنگ بÎی يک

 ه�� عمومى را بايد
�

 زمينه تبديل خواهد شد، زيرا مهم ترين ويژ�

  پويا¾� و ماندگاری آن دانست [٣].

 بÓÔ طيفى از اشكال مختلف به
�

     ه�� در دوره های مختلف زند�

مندان ميل شديدی �� خود گرفته است و در تمام طول تاريخ، ه

 برای درگ�� شدن با زمينه كالبدی و ذه � جامعه از خود نشان داده  اند

ی ��اثر ه با موفقيت بدست آمده است كه    و اين موضوع زما¾� 

 دانشجوی كارشنا� ارشد
 برنامه ريزی منطقه ای

از  دانشگاه ش��

پيوند خورده و ه�� محيطى را به يا واقعه خاص   با يک مكان 

 وجود آورده  است. ه�� محيطى مى  تواند به صورت ها و شكل های

ديوار نماها، بزرگ،  و  كوچک  مجسمه های  قبيل  از  مختلفى 

 نقاÓÙ ها، مبلمان فضا های عمومى، ساختمان ها، پل ها و... در

 فضاهای عمومى پديدار شود. در اين ميان بع�Ú از اين اشكال
�Úی مى توانند به صورت بناهای يادما¾� لحاظ شوند اما بع �� ه

ديگر اين خاصيت را ندارند [٤].

     ¾Ý شک قسمت عمده ای از عناÜ تشكيل دهنده سيمای هر

 شهر، مبلمان آن شهر است. اجزا¾� كه گذشته از كاربرد های خاص

� سامان مى بخشند [٥]. ��خود، به زيبا¾� و انتظام شهر ن

     مبلمان شهری در جهان، مقوله جديدی است كه با قدمت

 كوتاه خود توانسته است از حوزه خدمات شهری به ساير حيطه ها

، سنت توريسم راه يافته و از محوريت و �� از قبيل فرهنگ، ه

اهميت خاá برخوردار شود [٦].

      امروزه مبلمان شهری به دانÓã تبديل شده است كه با آغوش

و انسا¾�  به جامعه  را كه مربوط   باز هرگونه دانش و تجربه ای 

 اوست پذيرا مى  شود  و آن را در جهت غ � كردن
�

 محيط زند�

د [٧]. �� شهروندان به كار مى  گ
�

خود و بس�� زند�

 مبلمان های شهری كه منحÎاً با هدف ه�� محيطى طراحى شده

 باشند بسيار نادرند، در ذيل نمونه ها¾� از مبلمان های شهری را

 بررÙ مى كنيم كه با توجه بيش�� به گرايش های زيست محيطى،

� از عناÜ طبيعى،  حفظ ارتباط انسان با طبيعت، الهام گرف�³

 تركيب با گياهان، سنگ و... مصاديقى از ه�� محيطى تج� يافته

در مبلمان شهری را نشان مى دهند.

 نشيمن ساخته شده از سيمان ناگويسا، برای استفاده در پارک يا

 محيط شهری در نظر گرفته شده است. سطوح منح � آن برگرفته

   از رودخانه و جريان آب است. اين طرح حداقل دو جزء به طول
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تركيب توانند  مى  مختلف  تركيب های  در  كه  دارد   ��كيلوم  چهار 

كا است. Óë كت معماری تويوايتو و Óë شوند. اين نشيمن محصول 

     نمونه ديگر نشيمن طراحى شده بوسيله آنتو¾� گائودی و جوزف

 ماريا است. اين نمونه به منظور استفاده در پار� در بارسلونا در

 سه مدل طراحى شده است. حالت ارگانيک و طبيعى طراحى اين

� فراهم مى كند. مبلمان فرمى بسيار راحت را برای نشس�³

به منجر         ها 
�

فرورفت¶ و   ها 
�

برآمد� متعادل  و  هماهنگ  چينش 

باعث امر  اين  كه  شده  موج مانند  و  مندانه  ��ه فرمى  ی  �� شكل گ

� نواحى مجاور و ناحيه  تعريف مرزی تمام عيار و جدا كننده ب�³

� مى شود. در مدº ديگر از طراحى، اين مبلمان نقش حصاری Ý� س

امون محدوده های كاشت گياهان و درختان را فراهم مى كند. ��  پ

منابع و مآخذ

[١] محمدی فر، محمد رضا، فرهنگ تبليغات، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اس�مى،١٣٧٧.

[2]. Argan,carlo Guilo, 1983 :'History of art as history of the city (Art and show)" (Italian Edition). 

[3]. Casanova, Michèle, 1995 'Environments and societies of the ancient Orient' LABORATOIRE ARCHÉORIENT.

� و زمستان، ١٣٨٦.  [٤]. مرادی، سلمان، ه�� عمومى و تلفيق آن با فضای شهری، فصلنامه باغ نظر، سال چهارم، پاي��

� المل¬ شهر برتر، طرح برتر سازمان عمران �̄ � همايش ب �̄  [٥]. زنديه، مهدی، زنديه، راضيه، نقش مبلمان شهری در هويت و سيمای شهری، اول

شهرداری همدان، ١١و ١٢مرداد ١٣٨٥.

، شهروز، مبلمان شهری مسائل و چالش ها موسسه انتشارا¹̧ پژوهشگران نµ́ دانشگاهى،١٣٩١. [٦]. نظريان، اصغر زال نژاد، كاوه، ايرا�¹

[٧]. پاكزاد، جهانشاه، كيفيت محيط شهری، مطالبه معوقه شهروندان، ماهنامه شهرداری ها ، سال دوم، شماره ٩، ١٣٨١.

https://www.architonic.com/en/product/tf-urban-botanic-twist/1421749et-1886-naguisa/1039515.
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١

1. Frank O. Gehry

 دانشجوی كارشنا� ارشد
 برنامه ريزی شهری دانشگاه

از  ش��

از نقش ه�� و فرهنگ در كه  ده ای  ��با وجود شناخت گس       

دنيا در كشورهای مختلف  اجتماعى مح�  و  اقتصادی   توسعه 

 وجود دارد، اما در ابتدا توجه به اين نكته حائز اهميت است كه

ده �� روش ها و رويكردها، خود به اندازه زمينه های مورد بحث گس

اتژی های �� هستند. اين مقاله به طور خÃصه به بررÙ تكامل اس

� ارائه خÃصه ای از زمينه ها  توسعه مح� بر مبنای ه�� و همچن�³

و مباحث مرتبط، با تأكيد بر فرصت ها و چالش ها مى پردازد.

د، ابعاد يا ��� مبح Ó كه بايد مدنظر قرار گ      در ابتدا، نخست�³

اص� چالش  پروژه هاست.  و  اتژی ها  ��اس اينگونه   زمينه های 

ساختاری، زمينه های  در  كه  دنيا  مختلف  شهرهای   مقايسه 

 تاريخى، اقتصادی و اجتماعى با هم تفاوت دارند، نشان مى دهد
��ان نيازهای متفاو¾� در شهر وجود دارند و چگونه ه � �� كه تا چه م

در  
�

يكپارچ¶ به  مى تواند  وحدت بخش،   Îعن يک  عنوان  به 

 برنامه ريزی توسعه كمک كند. يک شهر كوچک در جنوب ايران

 شباهت كم�� و يا به�� بگوييم، هيچ شباه � به يک شهر كوچک

 در قسمت مركزی ايتاليا ندارد و يا ح � مفهوم كوچک بودن به

لحاظ وسعت، مى تواند در كشورهای مختلف، متفاوت باشد.

ي¶ � ��� كشورهای مختلف دنيا نه فقط در ابعاد ف       تفاوت های ب�³

سياست های در  كه  مى شود  روشن تر  آنجا  بلكه  اجتماعى،   و 
�ôÃديدگاه های زيبا¾� شناخ � و اخ ،Ùعمومى  و برنامه های سيا 

عنوان به  گرفته شوند.  نظر  در   � ��ن  ��از ه  ºما  و حمايت های 

بخش يک   ، ��ه از   ºما حمايت های  بحث  با  رابطه  در   مثال، 

� ماº غ�� متمركز با  در آمريكا به وسيله يک سيستم تأم�³
�

 فرهن¶

 حضور فعال بخش خصوá شكل گرفته است. نيكومودوس در

از نوع  اين  با  «مى توان  كه:  مى دارد  بيان  مبحث  اين  با   ارتباط 

 سيستم ماº بطور جد فشارها¾� را برای هماهنگ سازی ابتكارات

 اعمال كرد» [١].
�

و برنامه های اص� سياست های فرهن¶

     از اين رو، مدل خÃقانه خلق فضا (Place making)، كه هدف

ي¶ و اجتماعى شخصيت و هويت � ��اتژيک ف �� آن «شكل دهى اس

 يک محله، شهرک، شهر و يا منطقه در زمينه ه�� و فعاليت های

اهداف و  مشاركت  اهميت  كردن  برجسته  با  است،   «
�

 فرهن¶

انتفاعى و نهادهای ��� دولت های عمومى، خصوá، غ ک ب�³ ��    مش

در راستا،   � در هم�³ مى كند.  مقابله  محدوديت ها  با   اجتماعى، 

شدن مطرح  با  دنيا،  فته  ÓÔپي كشورهای  در  گذشته،   دهه های 

پايتخت های  ،
�

 عناوي � همچون شهرهای خÃق، مناطق فرهن¶

 و خلق فضا، به تدريج دو موضوع اهميت يافته است:
�

 فرهن¶

� سهامداران مح� در ëاë بخش ها و افزايش  نقش مشاركت ب�³

برای اتژی  ��اس يک  عنوان  به  جامعه محور  پروژه های  به   عÃقه 

 تقويت انسجام شهری [٢]. جانسون با تدوين سابقه طوú¾� روند

اص� مدل  چهار  توصيف  به   ، ��ه مبنای  بر  مح�  توسعه 

دهای جاری Ý�ان در جهت انتخاب راه �� مى پردازد كه به تصميم گ

كمک مى كند [٣].

 

به عنوان قرار گرفت،  نظر  كه در دهه ١٩٦٠ مد  � مدل  �̄ اول     

» شناخته مى شود. اين روش شامل ëمايه ��«رويكرد گردشگری ه
�

ی و زيرساخت های فرهن¶ ��  گذاری در مقياس بزرگ در مراكز ه

، صنع � شهرهای  تصوير  بهبود  و  تبديل  آن  هدف  كه   است 

حفظ و  جذب  بر  تمركز  و  شهری  مهم  تحوúت  با   مقابله 

اتژی �� بازديدكنندگان است. ي¶ از معروف ترين نمونه های اين اس

در جهان  موزه های  معروف ترين  از  بيلبائو،  گوگنهايم   موزه 

 اسپانيا، است كه به  وسيله معمار بزرگ، فرانک گری  طراحى شده

است.

    در اين مورد، كه اغلب با عنوان «تأث�� بيلبائو» شناخته مى شود،

با كه  اقتصادی  بحران  با  مقابله  برای  تا  گرفت  تصميم   اسپانيا 

افتاد، در يک برند اتفاق   فروپاÓÙ صنعت فوúد در دهه ١٩٨٠ 

نمادی و  كند  ëمايه گذاری  بيلبائو  شهر  در  موزه   معروف 

 ساختاری را به عنوان موتور رنسانس شهری پايه گذاری كند. آن ها

 اميدوار بودند كه اين ساختمان جديد، گردشگران و ëمايه گذاران

را به شهر جلب كند.

 

ين نمونه آن در كتاب ��     مدل دوم در دهه ١٩٨٠ ظهور كرد و به

شده ذكر   ٢٠٠٢ سال  در  خÃق»  طبقه  «ظهور  فلوريدا   ريچارد 

و جوانان  جذب  بر  را  خود  رويكرد  اتژی،  ��اس اين   است. 

ی» ��ه و  ëزنده  «محله های  ايجاد  برای  خÃق    متخصصان 
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�  به عنوان راهى برای تجديد حيات مناطق مشكل دار و همچن�³

ايده های كه  خÃق  اقتصاد  منابع  مهم ترين  در   ëمايه گذاری 

مطالعه مورد  در  پرت،  اندی  مى كند.  متمركز  هستند،   مردم 

 موردی ميدان Hoxton در شمال لندن، به عنوان عامل تبعيض

 و ديدگاه نابرابر طبقه محور، اين مدل را مورد انتقاد قرار مى دهد

.[٤]

 

�¾úدی، زما¾� كه پتانسيل باÃمدل سوم، در اوايل دهه ٩٠مي     

 از سوی
�

 از «بخش خÃق» شناخته شد و ëمايه گذاری های بزر�

 بخش دول � و خصوá برای توسعه رفتارهای نوآورانه و حمايت

اقتصاد يافت.  توسعه  شد،  ايجاد  ی  ��ه و   
�

فرهن¶ صنايع   از 

دنيا فته  ÓÔپي كشورهای  شهرهای  از  بسياری  به  خÃق   نوظهور 

 كمک كرد تا با ضد صنع � شدن مقابله كنند و پايه های اقتصادی

خود را دگرگون سازند [٥].

 

     مدل چهارم به عنوان جديدترين مدل شامل افزايش عÃقه و

و اقتصادی  توسعه  موتورهای  عنوان  به  مندان،  ��از ه  حمايت 

ی ��� مبتكرين خلق فضا و پروژه های ه  اجتماعى مح� و همچن�³

مشاركت بر  ميكرو»  «توسعه  روند  اين  است.  جامعه  بر   مبت � 

 و مشاركت اجتماعى متمركز است و نقش اجتماعى ه�� و
�

 فرهن¶

 فرهنگ را برجسته مى كند و ارتباط آن با ايجاد ëمايه اجتماعى و

نوآوری اجتماعى را نشان مى دهد [٣].

    هر چهار رويكرد فوق در حال حا�Ü مورد استفاده قرار مى

ده  از ايجاد ��ند و اغلب با يكديگر تركيب مى شوند. پشتيبا¾� گس ��  گ

 فضاهای خÃقانه در گروه های مختلف ذی نفع و ëمايه گذار و

در سياست ها  اتخاذ  در  ¾Ý سابقه    
�

هماهن¶ و  ëعت   �  همچن�³

فته دنيا، نشان از اهميت استفاده از اين مدل های ÓÔكشورهای پي 

فت اقتصادی، اجتماعى و كالبدی مجامع مح� ÓÔتوسعه در پي 

 مى دهد كه برای درک برخى جنبه های مربوط به آن، تفكر و توجه

دقيق تری úزم است.

پيداست، آفرينش فضای خÃقانه  تعريف  از  كه       همانطور 

 روش ها و مدل ها، در
�

د� �� سناريوهای چندوجهى به علت گس

 برخى از نقطه نظرات به اختÃف بر مى خورند. نيكومودوس به

� سياست و عمل» و استفاده از  اهميت بررÙ «اثر متقابل ب�³

ويژه به  شده اند،  واقع  قبول  مورد  عمدتاً  كه  فازی»   «مفاهيم 

هنگامى كه به توصيف نتايج كيفى و احتماº مى رسد، اعتقاد دارد.

»، به
�

 در اين راستا، مفاهيمى  مانند «زيست پذيری» و «ëزند�

ی شوند، ��اندازه گ نتايج  اينكه چگونه  با  ارتباط  در   بهبود بحث 

چگونه پروژه ها   Ý¾ارزيا نحوه  شوند،  استفاده  شاخص ها   كدام 

و شود  غلبه   Ý¾تجر داده های  محدوديت های  بر  چگونه   باشد، 

 چگونه به بررÙ اثرات نامحدود تجربيات زيباشناخ � و مشاركت

 پرداخته شود، كمک مى كنند.
�

فعال فرهن¶

ی ه�� در فضای شهری به ��      با آفرينش فضای خÃقانه و بكارگ

، معماری، طراحى شهری و مداخÃت ��� ه  طور ك�، آستانه ب�³

 اجتماعى بسيار كمرنگ مى شود و ممكن است اينگونه استدúل

ايط، ه�� تنها به خاطر ارزش ابزاري آن، به Óë شود كه در اين 

 عنوان يک جزء كوچک در يک دستورالعمل پيچيده مورد استفاده

يم، ��د. وق � ه�� را در فضای عمومى  در نظر مى گ �� قرار مى گ

ی است و چه � �� سواú¾� مطرح مى شود، مانند اينكه: ه�� چه چ

ی كار را ارزيا¾Ý كرد؟ اگر ��ی نيست؟ چگونه مى توان كيفيت ه � �� چ

 ما از شيوه های ه�� اجتماعى استفاده كنيم، چگونه مى توانيم

� كنيم؟ آيا كت كنندگان را تعي�³ Óë سطح واقعى تعامل مخاطب يا 

مى توانيم اين جنبه را به درس � ارزيا¾Ý كنيم؟

    در اين ارتباط، رانسيور استدúل مى كند كه مشاركت اغلب به

با اعمال قدرت خاº مانده اند»  پر كردن فضاها¾� كه 
�

 «چگون¶

 محدود مى شود، در حاº كه، او اضافه مى كند، مشاركت واقعى

 «ابتكار يک موضوع غ�� قابل پيش بي � است كه لحظه ای فضا و

يک  ٩٦٩١ سال  در   � آرنست�³ ي  Óë  .[٦] مى كند»  اشغال  را   زمان 

شهروندان، دخالت  توصيف سطوح  براي  را  مشاركت»   «نردبان 

،     اعم از مشاركت مستقيم تا عدم مشاركت، از طريق اطÃع رسا¾�

ل شهروندان (قدرت ��� و كن  مشاوره، ج�Ý به مشاركت، منتخب�³

 شهروندی)، مطرح مى  كند. اگرچه برخى معتقدند كه اين نردبان

ی به سخ � قابل قبول و اجرا �� فعاليت های ه
�

 به علت پيچيد�

توجه شايسته  مشاركت  اصطÃح   درک 
�

اينجا چگون¶ در    است. 

دهه ١٩٨٠

دهه ١٩٦٠

ی ��ايجاد محله های ëزنده و ه

قرن ٢١
ی مبت � بر جامعه ��پروژه های ه ��رويكرد گردشگری ه

دهه ١٩٩٠
توسعه رفتارهای نوآورانه و خÃقانه
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ی است [٧].با توجه به اين ديدگاه، مشاركت جامعه مى تواند �� بيش

توسعه برای  اتژی  ��اس يک  شهری،  فعال سازی  برای  ابزار   يک 

 پايدارتر و يا يک موتور برای مبارزه با روايت های غالب و ايده های

� حال «مشاركت» � حال مخرب باشد. اما در ع�³  نوآورانه و در ع�³

  مى تواند يک برچسب باشد كه در آن هيچ گفت وگوی واقعى يا

كردن «پر  مى افتد، Üفاً  اتفاق  آنچه  و  ندارد  وجود   مباحثه ای 

فضاهای خاÃ» در يک فرايند تعريف شده باشد [٢].

    لوفور و هابرماس به اين نكته اشاره دارند كه، فضاهای عمومى

 نبايد به خاطر وجود يک فضای Üِف، «عمومى» در نظر گرفته

 شوند، بلكه اين برچسب عمومى بودن به دليل فعالي � است كه

� رو، اصطÃح «ه�� عمومى» به  در آن ها رخ مى دهد. از هم�³

ند �� نمى تواند برای شناسا¾� آثاری كه در فضای باز قرار مى گ
�

 ساد�

ند، استفاده شود. ��ی كه در فضای عمومى قرار مى گ �� و يا آثار ه

 ه�� عمومى بايد معنادار باشد و در ارتباط با مكان و جامعه باشد

Art) عمومى ��مند) بيان مى دارد كه «ه �� [٨] و [٩]. يوچن گرز (ه

 Public) داستان ها و روايات مردم از طريق اعمال حافظه و قوه

ی �� تخيل است». اين ه�� در فضاهای طراحى شده نهادهای ه

آمدن وجود  به  با  فضاها،  اين  اطراف  در  بلكه  ندارد،   كارا¾� 

 فضاهای گفتما¾� كه مفاهيم و انتظارات در آن ها به زبان روزمره

اين كه  مى كند  بيان   ÓÔويل  .[١٠] مى يابد  معنا  مى شوند،   بيان 

دارای بسيار  عمومى»   ��ه جديد  «ژانر  در  گفتمان  از   مفهوم 

 اهميت است و از «تحول ساختاری» هابرماس در حوزه عمومى

ايطى كه سلسله مراتب ها ناپديد شوند و هر Óë به دست مى آيد؛ 

كت كند [١١]. Óë فرد بتواند در گفتمان دموكراتيک

     در عمليات هماهنگ سازی بخش های مختلف كه به وسيله

به موفقيت  های  ��پيشنهاد شده، مس  آفرينش فضاهای خÃق 

اقتصادی توسعه  اهداف  از  مجموعه ای  شامل  خاص،   طور 

 (استفاده مجدد از فضاهای خاº برای توليد، درآمد و اشتغال)

 تا زيست پذيری (امنيت عمومى، هويت جامعه، كيفيت محيط

مند و معمار آلما¾� باربارا ��ه) مشخص شده اند . ه �� زيست و غ

تفاوت بيان  با  را  اين مفهوم  آتÃنتيک،  در سمپوزيوم  هولبل 
��ی به چالش كشيد. اگر ه ��اتژی های ه ��� ه�� و اس   های ب�³

اغلب انتظارات،  تحقق  به  «تمايل  و  خود  خاص  ارزش   دارای 

اتژی های ��� و ناخوشايند است»، پس اس �� ناراحت كننده، چالش برانگ

بر روی ديدگاه ها   ��تغي برای  ابزاری  به عنوان  ی مى توانند  �� ه

شكوفا¾� سؤاúت،  پرسيدن  متفاوت،  افكار  اعمال   اشياء، 

استفاده تصورات جديد  و  روايات  ايجاد  و  نهان   پتانسيل های 
مع � به  شهر  انعطاف پذيری  حفظ  منظر،  اين  از   .[٢]  شوند 

 مشاركت در مسائل عدالت، انسجام و برابری اجتماعى با استفاده

ی امكان پذير است. با اين حال، اين ��اتژی های ه ��    از ه�� و اس

جنبه ها تحت تأث�� تمركز بر نتايج اقتصادی و محسوس و قابل  

ند و اغلب مسائل اقتصادی بر آن ها سايه ��ی قرار مى گ �� اندازه گ

مى افكند.

از نظريه های از طريق برخى  � مى تواند  ��ابزاری ه�� ن     نقش 

د. به عنوان مثال، بوريس گروس، �� فلسفه ه�� مورد توجه قرار گ

اين نكته مى پردازد كه آموزه های ه�� معاÜ به دو  به توضيح 

 حوزه مختلف «ه�� در حس مناسب» و «طراحى» تعلق دارند. او

 مى گويد: «طراحى مى خواهد واقعيات را بهبود بخشيده و آن ها

 را جذاب تر و كاربردی تر كند. به نظر مى رسد كه ه�� بايد برای
�� پذيرش وضع موجود، واقعيت را آنطور كه هست بپذيرد. اما ه

 وضع موجود را به عنوان يک وضع نامطلوب و نامطبوع پذيرفته،

 كه اين ديدگاه از انقÃب صنع � و ح � پس از آن مطرح است».

و حفظ غالب  روايت  كشيدن  چالش  به  در   ��اهميت ه بر   او 

ديدگاه انتقادی تأكيد دارد [١٢].
� ��    ح � اگر پيامدها و نتايج بالقوه مثبت اقتصادی و اجتماعى ن

 روشن باشند، باز هم موضوعات مهم بسياری برای بحث وجود

وعيت ه�� تنها با در ÓÔين خطر، امكان سازگاری و م �� دارد. مهم

ی آن بر فرآيند توسعه و ��ات كّمى و قابل اندازه گ ��� تأث  نظر گرف�³

يا بحرا¾� آن است. در هر � ارزش ضم �  ناديده گرف�³  �  همچن�³

 حال، به نظر مى رسد كه خلق فضای خÃقانه مى تواند از طريق

، جلب پروژه های � سازما¾� ش و ترويج همكاری های افقى ب�³ �� گس

كمک های جهت  به   ��ه از  تجليل   � همچن�³ و   جامعه محور 

 منحÎ به فرد آن، به اين نگرا¾� ها پاسخ دهد. در انتها بايد بيان

 داشت كه تنها تحليل های طوú¾� مدت تصوير درس � از نحوه

تنظيم سياست ها بر اساس تجربيات را ارائه مى كنند.

منابع و مآخذ

٤٢

٩٦
ن 

ستا
زم

م، 
ده

هف
ره 

ما
ش

م، 
شت

 ه
ال

س



رابطه ميان چاپ و گرافيک محيطى

  مروری بر كاربرد صنايع چاپ دسÆ̧ و ديجيتال در گرافيک محيطى

ات فراوا¾� گشته كه ��     در دنيای معاÜ، گرافيک دستخوش تغي

ات موجب تكامل و به وجود آمدن شاخه های مختلفى �� اين تغي

 در دنيای ه�� شده است. ي¶ از اين شاخه ها، گرافيک محيطى

 است. برای درک و شناخت گرافيک محيطى úزم است ابتدا با
مع � به  لغت  در  گرافيک  شويم.  آشنا  دقيق تر  گرافيک   واژه 

 ترسيم و نگارش است. پس شايد بتوان هر آنچه كه از ساليان دور

 به معنای ترسيم و نگارش به كار رفته را در معنای لغوی گرافيک

 گنجاند. اما گرافيک محيطى، ترسيم و نگارÓÙ است وابسته به

انسان های با  كردن  برقرار  ارتباط  هدف  با  انسان   
�

زند�  محيط 
�� جامعه مدرن و امروزی. به نقل از مسيب استوار در كتاب «ه

 گرافيک محيطى»، گرافيك محيطى، به عنوان ي¶ از شاخه  های

با ، برقراری ارتباط  Ý¾يا �� گرافيك در رسيدن به اهدا�ô چون مس

 مخاطب به وسيله «اطÃعات تصويرى» و شكل دادن به ايده ها

ا¾? دارد و بخش �Ôبرای تجربه رابطه كاربرى با مخاطبان نقش ب 

د. محيط �� عمده ای از فعاليت  های تبليغا¾� و تجاری را در بر مى گ

 مى كنيم، خيابا¾� كه در آن
�

 اطراف ما، خانه ای كه در آن زند�

ی كه درآن قدم مى زنيم، پار� كه برای � Ý� تردد مى كنيم، فضای س

روابط برقراری  به  نياز  همه  و  همه  مى رويم،  آنجا  به   تفريح 

 منطقى، فرمى و سازمان دهى شده بر مبنای اصول و مبا¾� بيان

� اشاره كرده كه انسان به واسطه �� بÎی دارند. او به اين مسئله ن

امون خود سخن مى گويد و با ديگران �� گرافيك محيطى با محيط پ

فضا¾� ايجاد  در  محيطى  گرافيك  چراكه  مى كند؛  برقرار   ارتباط 

محيط دارد.  مؤثر   Óãنق جامعه  افراد  برای   � دلنش�³ و   مطلوب 

فشارهای از  فارغ  بتواند  آن  در   ÓÔب كه  فضا¾�  يع �   مناسب 

 ناخواسته روا¾� رشد كرده و شكوفا شود، از خواسته  های عقÃ¾� و

 منطقى هر جامعه است. úزم به ذكر است كه مقصود از تمام

 طرح  های گرافي¶ برای محيط داخ� و خارجى، ايجاد فضا¾� برای

 پرنشاط و سالم است.
�

زند�

     گرافيك محيطى را مى توان به دو گونه گرافيك محيطى دو

اما كرد.  تقسيم  حجمى)  (يا  بعدی  سه  و  مسطح)  (يا   بعدی 

محيطى گرافيک  است،  نظر  مد  يادداشت  اين  در  كه    آنچه 

از  مرÈ¹ بخش ه�� دانشگاه ش��

از  دانشجوی كارشنا� گرافيک تصويری دانشگاه ش��

گرافيک محيطى با استفاده از چاپ  های ديجيتال
"Marsico Campus "  در موزه كودكان شهر دنور  
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١. استوار، مسيب، (١٣٩٢)، ه�� گرافيک محيطى. نµ́ راز نامه، تهران.
2. www.roozrang.com
3. www.behance.net/mariusholtmon
4. www.behance.net/mettelandsem
5. arthousedenver.com

 دو بعدی و مسطح در حوزه صنعت چاپ است؛ به عبار¾�

 زيباسازی محيط  های داخ� و خارجى ساختمان، با استفاده

. از روش  های مختلف چا¾>

    ارتباط چاپ با گرافيک محيطى، به روش و تكنيک اجرای

 طرح ها و پروسه توليد اثر باز مى گردد. به بيان ساده تر، از

 انواع چاپ مى توان در اجرای طرح های گرافي¶ در فضا های

داخ� و خارجى محيط بهره برد.

     در تصاوير فوق مى توان نمونه ها¾� موفق از طرح های

ديوار های برروی  چاپ  از  استفاده  با  محيطى   گرافيک 

وهله در  مÃحظه  قابل  نكته  ديد.  را  ساختمان ها   داخ� 

به  اول، حضور طرح  ها و فرم  ها روی سطوح ساختما¾� 

يا¾Ý است. اغلب طرح  ها بر روی �� جهت انتقال پيام و مس

 ديوار به صورت چاپ استنسيل  و يا به صورت چاپ  های

 ديجيتال و úرج فرمت  نقش بسته اند. از اين روست كه آن  ها

 را در گونه گرافيک محيطى دو بعدی و مسطح قرار مى دهيم.

 اما نكته قابل توجه، نوع رويكرد طرح  هاست؛ رويكردی با

موضوع اين  به  بايد   . �ôتايپوگرا در  نوشتار  و  فرم   عنوان 

 اشاره كرد كه نوشتار هم مى تواند جنبه اطÃع رسا¾� و هم

 جنبه تزئي � داشته باشد؛ چه بسا كه در كليه آثار گرافيک

شود. اعمال  مى تواند  و  است  جايز  امر  اين     محيطى 

منابع و مآخذ
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گرافيک محيطى با روش چاپ استنسيل  در
"Westerdals "  ساختمان جديد وس̧�دالز 

اژهای ��   ١. چاپ استنسيل با برش دس � و ايجاد شابلون برای چاپ طرح های ساده در ت
� به كار مى رود. پائ�³

   ٢. چاپ طرح در ابعاد بزرگ را چاپ úرج فرمت مى گويند كه اغلب به صورت كاغذ  های
پشت چسب دار برای چسباندن در محيط ايجاد مى شود.

 همان طور كه در عكس  ها مى توان ديد طرح  ها و نوشتار با

و بسته اند  نقش  ديوار  ها  روی  زيبا  و  مستحكم   ساختاری 

 بÎی خارج كرده اند كه همه اين اجرا  ها را
�

 محيط را از ساد�

مى توان در حوزه گرافيک محيطى گنجاند.

     پس مى توان نتيجه گرفت كه حوزه گرافيک محيطى رابطه

 مستقيمى با صنعت چاپ دارد و با تعامل اين دو حوزه به

 توليد فضاها¾� مناسب جهت انتقال پيام و اطÃع رسا¾� در

مكان های عمومى پرداخت.
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رابطه ميان چاپ و گرافيک محيطى

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از طراحى شهری دانشگاه ش��

     جها¾� را تصور كنيد بدون صدا های طبيعت! عاری از هرگونه

 آوای خوش نوا¾� كه ريشه در محيط داشته باشد: بدون صدای

نتيجه آب.  آرامش بخش  موسيقى  پرندگان،  آواز  باد،  گوش نواز 

� خÃء مانند، حس هجران نسبت به نغمه های بكر   فضا¾� چن�³

ايطى يادآور گوش دادن به صدای باران Óë �  طبيعت است. چن�³

امون ما عاری �� در سفينه  «ميان ستاره ای» مى باشد. البته محيط پ

 از صدا نيست؛ اما آنچه كه امروز در اطرافمان شنيده مى شود

 بسيار متفاوت از صدا های ديروز است. منظر صو¾�  شهر ها در

با كيفى  و  كمى  نظر  از  كه  جديد  صداهای  است.   ��تغي  حال 

 گذشته متفاوت هستند، توجه بسياری از محققان را به خطرات

ياليس � صداهای بيش�� در گوشه  و كنار <�ش ام �� ناگها¾� و گس

[١]. صداها¾� در هم آميخته كه انسان معطوف كرده اند   
�

 زند�

 صو¾� مى شوند و در اين هرج و مرج به وجود
�

 منجر به آلود�

 آمده، حس شنوا¾� بÓÔ را به سمت عدم ادراک اصوات و در

� آن ها سوق مى دهند. نتيجه ناديده گرف�³

Úدر بيان انديشه ها و احساسات شخ ��       با توجه به ماهيت ه

 و اجتماعى، نقش جاودانه  آن به عنوان بازتاب دهنده   نگرا¾� های

� به عنوان ي¶ از با ��اص� بÓÔ تثبيت شده است [٢]. موسيقى ن

گفته به  مى كند.  وی  ��پ  � آي�³ اين  از  ی  ��ه گونه های   ارزش ترين 

موسيقى شيشه ای»،  گوی های  با  «بازی  كتاب  در  هسه    هرمان 

 دوران نظم و آرامش جامعه شاد و موقر است، همان گونه كه

 دولت آن. موسيقى دوران ¾Ý قراری جامعه، قوی و پر هيجان است

و دولت آن گمراه، موسيقى زمان فروپاÓÙ جامعه احساسا¾� و غم

� است و دولت آن در حال نابودی [١]. با توجه به نگرا¾� های ��  انگ

رويكرد  های برخى  يكم  و  بيست  قرن  آستانه   در   زيست محيطى 

مندان و آهنگسازان را مسئول آفرينش آثاری �� موسيقى معاÜ، ه

محيطى زيست  مسائل  به  مستقيم  طور  به  كه  است   دانسته 

ات آب و هوا¾� �� و تغي
�

، آلود�  جهان، از دست دادن تنوع زيس �

دازند [٢]. سال های ١٩٦٠و ١٩٧٠ دوران ره آورد ديدگاه های جديد <� ب

ي¶ بود. در آن سال ها، آهنگسازان از � ��ی در زمينه  محيط ف �� ه

Üعنا و  محيط  با  خود  ارتباط  تقويت   طريق 

.[٣] پرداختند  ي¶  � ��ف محيط  كشف  به   طبيعت 

و فضاها  به  متفاو¾�  اهداف  با   موسيقى دانان 

مندان، ��ه برخى  نگريستند.  طبيعى   Üعنا 

 طبيعت و عناÜ آن را منشأ و خاستگاهى برای

برخى و  يافتند  موسيقا¾� جديد   توليد صداهای 

ايط اجتماعى و Óë ديگر از موسيقى برای تعريف 

 طبيعى يک مكان خاص استفاده كردند. به گفته  شافر  محو شدن

برجسته ترين از  ي¶  به  محيط  صدا های  و  موسيقى  ميان   مرز 

 شاخصه های موسيقى معاÜ بدل گشته است [٣]. اين امر باعث

 استفاده از صدا های
�

 دوسويه ميان چگون¶
�

 بوجود آمدن پيوست¶

 محيط در موسيقى معاÜ و تأث�� آن روی ادراک ما از طبيعت

� موسيقى و طبيعت را در دو دسته � حا�Ü رابطه  ب�³  شد. در م�³

 بررÙ خواهيم كرد؛ در ي¶ طبيعت سوژه  اثر موسيقيا¾� و در

ديگری به عنوان ابژه  آن به ايفای نقش مى پردازد.

امون از طريق صدا و موسيقى ��     رابطه  ميان انسان و جهان پ

 مبحث تازه ای نيست؛ در واقع، نظريه های جديد بيان مى كنند كه

انسان � فرم  های موسيقا¾�  اول�³ بنيان   تقليد صدا های طبيعى، 

� صدا¾� كه  بودند كه رفته رفته به توسعه  زبان انجاميدند [٢]. اول�³

 شنيده شد چه بود؟ صدای نوازش آب. شايد از اين رو بود كه

د ��� مى دانستند. آب هرگز نمى م  اسطوره های يونان آب را مادر زم�³

 حيات، به عنوان باران، قطره، آبشار، چشمه
�

 و در چرخه  هميش¶

 و رودخانه ماناست. رودخانه ای مى شود كه به زبان خود آواز مى خواند

� از آن،  و قطره ای باران كه صدای برخوردش به هنگام استقبال زم�³

شنوا كه   ÓÙگو برای  اما  ¾Ý تكرار؛  و  است  ناب  تلنگری   همچون 

� مانند دريا دارای تعداد نا متناهى از وارياسيون  های �� باشد. باد ن

ه  صو¾� چنان وسيعى هستند كه �� صو¾� است. هر دو دارای گس

از درون آن صدا ها¾� ديگر شنيده مى شوند  [١].

  از مفهوم هارمو¾� محيط  يونانيان گرفته تا رساله  بابليان هزاره

«تابستان وسطا¾�  قرون  قطعه   از  پرندگان،  آواز  روی  بر   اول 

 فرا رسيده است» تا «موسيقى آب» هندل و«سمفو¾� پاستورال»

» رندی نيومن، موسيقى دانان تمام �  بتهوون گرفته تا آهنگ «سوخ�³

� موسيقى و طبيعت داشته اند [٤].  دوران توجه زيادی به رابطه  ب�³

الهامى امون انسان و آنچه كه مى شنود همواره منبع  �� محيط پ

ی بوده است. ��   برای خلق آثار ه

 فيلمى از كريستوفر نوúن

٢

١

٣

2.Interstellar
3.Sound scape

4.Schafer

٤

طبيعت سوژه ای برای موسيقى

  ٥. فرم وارياسيون ي¶ از قديمى ترين طرح ها در موسيقى است. آهنگساز تمى نسبتاً ساده برای اثر خود انتخاب
مى كند، سپس ملودی را چندين و چندين بار تكرار مى كند؛ اما هر بار آن را به نحوی تغي�� مى دهد [٦].

  ٦. يا موسيقى هس �                                                                                                         مفهومى فلسفى
 و مربوط به يونان باستان است كه تناسبات و حركت اجرام آسما¾� (ماه، خورشيد و سيارات) را به عنوان فرم

موسيقا¾� در نظر دارد.

Harmony of the Spheres  or  universal music

٥

٦

 ١. برگرفته از جمله «آنگاه گوش فرا دهيد، در ميانه خاموÓÙ بهت آور، آهنگ ها¾� وصف ناپذيری مى شنويد» از
كتاب زنبق دره اثر اونوره دوبالزاک.
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 برای روحى كه
 پذيرای هرگونه

 صداييست،
� همه چ��
 مى تواند
 موسيقا�¹

جانباشد
    كيج

      ي¶ از سؤاúت اساÙ عÎ حا�Ü با توجه به دگرگو¾� های

امون انسان مدرن اين است كه: آيا �� شگرف منظر صو¾� محيط پ
� قسم � از منظر صو¾� �� صدا های ناÓÙ از فعاليت های انسان ن

های صو¾� هستند �� شهر و ë چشمه ای برای ساخت و پرداخت ه

؟ ��يا خ

 اگر به مانند جان ِكيج بيانديشيم گفته  او در رابطه با موسيقى و

� كوارتت او برای موتور غرنده، باد، صدای قلب و ريزش  همچن�³

گونه پذيرای هر  كه  «برای روحى  كرد:  بيش تر درک خواهيم   را 
� مى تواند موسيقا¾� باشد! موسيقى، فقط آ¾� �� صداييست، همه چ

يال �� است» [٥]. م
�

 كه ما زيبا مى شماريم نيست، بلكه خود زند�

پيش هس �  اصوات  به   Ù ��دس جهت  در  نو  موسيقى  صو¾� 

� -پدر فوتوريسم  مى رود. اين جريان از ايده  راديكال نيكÃی كولب�³

 روÙ- تحت عنوان موسيقى آزاد

روسولو لوييجى  گرفت.   نشأت 

فوتوريست های مانيفست   در 

ت ��ايتاليا¾� در سال ١٩١٣ تنوع ح

زدن مثال  با  را  صدا ها   � ��  انگ

صدای جمله  از  پديده ها¾� 

 رعد، باد، آبشار ها، رودخانه ها،

دورشونده يورتمه   نهر ها، 

گاری ها  � ��خ و  جست   اسب ها، 

 روی سواره رو بيان مى كند [٥]. با

ضبط، تكنولوژی  ش  ��گس

عنوان به  طبيعت   صدا های 

 جز¾? از موسيقى مورد توجه قرار گرفتند تا جا¾� كه فرانسوا برنارد

 ماكه استفاده از صدا های طبيعت را به عنوان «شكل» ی جديد در

صدا های ضبط   �Üحا حال  در  مى كند.  مطرح  غرب   موسيقى 

ده ای در زمينه  موسيقى ُكنكِرت، موسيقى �� طبيعى به شكل گس

د ��مى گ قرار  استفاده  مورد  صو¾�  منظر  آثار  و  وآكوستيک  ��  الك

.[٢]

اين نوع موسيقى (اصوات ضبط  ١) موسيقى كنكرت : اصوات 

 شده  طبيعى يا دگرگون شده) از محيط آكوستيک واقعى گرفته

باران، صدای  و   ë (باد،  طبيعت  اصوات  يع �  است.   شده 

ë آبشار، خش خش جنگل، خواندن پرندگان...)، انواع و اقسام 

صدای قطار،  آژير ها،  � ها،  (ماش�³ خيابان  و  صنع �  صدای   و 

 جمعيت، ë و صدای استاديوم، امواج راديو)، اصوات اشياء

ه)  [٥]. ��� آوای انسان (صحبت، خنده و غ امون و همچن�³ ��پ

اين موسيقى در اوايل دهه   ٦٠  ٢) موسيقى الك̧�و آكوستيک : 

ادغام كرد: موسيقى كنكرت، را      ظاهر شد و عمÃً سه مفهوم 

Ùونيک و كامپيوتری [٥]. پيوند دادن تكنيک و زيبا¾� شنا �� الك

 موسيقى كنكرت كه حاصل از ضبط صدا های محيط مى باشد و

دارند مصنوعى   ًÃكام منبع  كه  وني¶  ��الك اصوات  با  آن   تركيب 

 مشخصه  اص� اين موسيقى است. به بيان فرانسيس دومونت،

ک، ��ج ��ج آواز  حفظ  برای  «من  عرصه،  اين  آهنگسازان  از   ي¶ 

ها پ� اس�� استفاده مى كنم... �� قورباغه، رودخانه و بلبÃن از كيلوم

م» [٢]. ��� آن ها را بگ � رف�³ تنها برای اين كه جلوی از ب�³

 ٣) آثار منظر صو¹̧: پروژه  منظر صو¾� جهان (PSW) در دهه  ٧٠

 در كانادا آغاز شد. شافر و همكارانش اين پروژه را با هدف افزايش

 آگاهى مردم نسبت به مفاهيمى از جمله حفظ طبيعت، منظر

� قدم  صو¾� انجام دادند. اول�³
�

 صو¾� شهر و محدود كردن آلود�

هيلگريد بود.  پياده  صو¾�  برداشت  پروژه  اين  انجام   برای 

كمپ، ي¶ از دست  اندركاران پروژه، با الهام از اين روش به �� وس

 ساخت برنامه های راديو¾� پرداخت و شنوندگان را به نقاط مختلف

به راجع  انديشيدن  به  را  كمپ شنوندگان  ��[٣]. وس برد   ونكوور 

امون خود مى شنوند تشويق كرد. ساخته های �� آنچه در محيط پ

ی از جمله شعر خواندن همراه �� صو¾� او گاه با فرم های صو¾� ه

نامتعارف كمى  موسيقى  عنوان  به  آثار  اين  تعريف  مى شوند. 

ی تأث�� گذار خاº از �� مى باشد اما معر�ô آن به عنوان يک فرم ه

لطف نيست.

، نام اكوآكوستيک را برای كار های ، آهنگساز كانادا¾� �� متيو بارت

فرم های از  استفاده  با  موسيقى  آفرينش  بر مى گزيند.   خود 

 موسيقا¾� موجود در فرآيند ها و عناÜی كه به طور مستقيم يا

 غ�� مستقيم با طبيعت در ارتباطند [٧]. او در آثار خود از سه

 روش ك� استفاده مى كند:

نظر در  نوازنده  يک  عنوان  به  را  طبيعت  او  اول  روش  در   .١

نما¾� ��ه گروه  نوازندگان  كنار  در  طبيعت  صدا های  د.  ��مى گ

 مى كنند. برای مثال در قطعه  «نقش های برف » يک بخش برای

كنار در  كه  است  شده  نوشته  برف  بارش  شده   ضبط   صدای 

ويولنسل، فلوت و پيانو اجرا مى شود [٢].

� از صداهای ضبط شده از محيط طبيعى �� ٢. در روش دوم ن

 استفاده مى شود اما اين بار به طرزی كامÃً متفاوت. در اين روش

� صدا های طبيعت �� كه سونيفيكيشن  نام دارد، با استفاده از آنال

های موسيقا¾� از آن ، ساختار موسيقى به ك� از �� و برداشت پارام

 محيط طبيعى متأثر مى شود. برای مثال در «نقش های باد » با

� صدای باد در سواحل قطب شمال،  شدت و �� استفاده از آنال

فرم كه  گفت  مى توان  پس  مى شود،   � تعي�³ موسيقى     فركانس 

8. Musique concrète
9.Electroacoustic music

   10. Snowprints
   11. Soni�cation

اينک طبيعت موسيقى مى شود...

  ٧.قطعه ای برای چهار خواننده يا چهار نوازنده.

٧

٨

١٠

١١

12. Windprints

٩
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 به طرز متفاو¾� با طبيعت و مكان در ارتباط است.

 برای شافر، خالق «شاهزاده  ستاره ها»، طبيعت به

 عنوان بس�� و صحنه ای برای اثر موسيقى- تئاتر در
��دخ داستان  اثر  اين  است.  گرفته  شده   نظر 

� افتاده  است و در  خورشيد را روايت مى كند كه از آسمان به زم�³

 انتهای درياچه ای به وسيله  دشمن سه شاخ اس�� شده  است. گرگ

� برای نجات او به درياچه مى آيند. �� به كمک شش گنجشک سحرآم

د تا اين كه خورشيد به ��� گرگ و غول سه شاخ باú مى گ  مبارزه  ب�³

 گرگ دستور مى دهد با قايق به دنبال شاهزاده رود. اثر با صدای

 آواز شاهزاده پايان مى يابد.

� اثری است كه      «شاهزاده» كه در سال ١٨٩١ ساخته  شد، اول�³

در آن نوازندگان نه تنها پديده های آكوستيک موجود در درياچه

� صحبت مى ��  روستا¾� را نظاره  مى كنند بلكه با پرندگان منطقه ن

� استفاده مى �� كنند و از اشيا يافت شده مانند سنگ ها و چوب ن

  كنند. اين اثر نه تنها در فضای باز اجرا مى شود، بلكه به طور

، �� خاص با فضا در تعامل است. اين اثر ٨٠ دقيقه ای برای اركس

بازيگر، شش رقصنده، و دوازده  گروه كر، يک خواننده، چهار 

 قايقران تنظيم شده  است. قايقران ها بر اساس حركات تنظيم

كار اين   شده، اجرا كنندگان را بر روی درياچه نمايش مى دهند. 

 برای درياچه ای روستا¾� با اندازه و شكل خاص در زما¾� مشخص

نوشته شده از سپيده دم  قبل  و حدود ٥٢دقيقه   ( � ��پاي (فصل 

  است.

     آن گونه كه شافر بيان مى كند، اين اثر مانند تئاتری است كه هر

 بار متفاوت اجرا مى شود. بخÓã از آن به دليل فشار متفاوت هوا،

و را شكل مى دهد  مندان  ��كه صدای ه است  باد  و جهت   دما 

به نسبت   � مخاطب�³ موقعيت  و  محيط  صداهای  ديگر   Óãبخ 

 طلوع خورشيد است كه نوع ادراک اثر را تحت تأث�� قرار مى دهد.
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طبيعت، ابژه ای [بس̧�ی] برای موسيقى

١٣

١٤

منابع و مآخذ

 ١٢. در ميان برخى از مردم شمال آسيا و آمريكای شماº به فردی گفته مى شود كه به دنيای ارواح خوب و بد
Ù دارد، جادوگر و حكيم. ��دس

 ١٣. برای مثال قطعه  «آنچه در كوهستان به گوش مى رسد» كه ساخته ليست مى باشد از قصيده ای در كتاب
" ويكتور هوگو الهام گرفته است (آبراهام، ١٣٩٠). � �� "برگ های پاي

، موسيقا¾� برگرفته از شخصيت صدای باد است و مانند  هارمو¾�

اين است كه باد در اركس�� حركت مى كند و موسيقى را شكل مى

 دهد [٢].

 ٣. در روش سوم از يک سيستم تعام� و تكنولوژي¶ بر مبنای رديا¾Ý حركات

 انسان استفاده مى شود. بارت�� در قطعه   Windcombs/Imaq كه برای يک

ي¶ نوشته شده �� گروه آوازی، اجراكنندگان حركات فرم و صدا های الك

 است، از اين روش استفاده

 مى كند. وسيله  جديدی به

 نام «درخت باد» در مركز

د و چهار �� صحنه قرار مى گ

 اجراكننده با حركات فرم،

در مى نوازند.  را   قطعه 

 واقع اين وسيله با تعقيب حركات آن ها وارياسيون های متفاو¾� از

 صدای باد را توليد مى كند. اين قطعه درباره  داستان يک شمن  است

� به سمت ديگر  كه به چهار گوشه  دنيا سفر مى كند و دروازه های زم�³

دنياها را مى بندد؛ اما به برخى بادها اجازه  عبور مى دهد[٨]. چهار اجرا

  كننده تداعى كننده  بادها و المان مركزی نشان دهنده  دروازه های دنيا

است.

    فرانس ليست در سال ١٨٥٥ عبارت  «موسيقى برنامه ای» را بر

 آثار موسيقا¾� نهاد كه بر اساس يک

 تصوير يا اثر اد¾Ý  ساخته مى شدند؛

مطلق موسيقى  مقابل  در  ايده   اين 

 مطرح شد[٤]. آهنگسازان رمانتيک به

از گونه ای  كه  برنامه ای   موسيقى 

 موسيقى سازی مبت � بر يک داستان،

شعر، ايده يا صحنه بود عÃقه  ويژه

  ای داشتند. اين فرم، توانا¾� های موسيقى را در توصيف و تداعى

مى نت ها¾� چاúک  مداوم  جريان  مثال  برای  مى گرفت؛  كار  به 

� موج ها باشد ��  توانست تداعى كننده  جويباری روان يا افت و خ

های ��ی (ادبيات، ه �� [٩]. در طول تاريخ، در انواع گونه های ه

ی به بازنما¾�  طبيعت و � �� تجسمى و موسيقى) افزايش شگفت انگ

ی ��مكان ها وجود داشته است [١٠]. اما رابطه  امروزی برخى آثار ه

 



      ي¶ از سؤاúت اساÙ عÎ حا�Ü با توجه به دگرگو¾� های

امون انسان مدرن اين است كه: آيا �� شگرف منظر صو¾� محيط پ
� قسم � از منظر صو¾� �� صدا های ناÓÙ از فعاليت های انسان ن

های صو¾� هستند �� شهر و ë چشمه ای برای ساخت و پرداخت ه

؟ ��يا خ

 اگر به مانند جان ِكيج بيانديشيم گفته  او در رابطه با موسيقى و

� كوارتت او برای موتور غرنده، باد، صدای قلب و ريزش  همچن�³

گونه پذيرای هر  كه  «برای روحى  كرد:  بيش تر درک خواهيم   را 
� مى تواند موسيقا¾� باشد! موسيقى، فقط آ¾� �� صداييست، همه چ

يال �� است» [٥]. م
�

 كه ما زيبا مى شماريم نيست، بلكه خود زند�

پيش هس �  اصوات  به   Ù ��دس جهت  در  نو  موسيقى  صو¾� 

� -پدر فوتوريسم  مى رود. اين جريان از ايده  راديكال نيكÃی كولب�³

 روÙ- تحت عنوان موسيقى آزاد

روسولو لوييجى  گرفت.   نشأت 

فوتوريست های مانيفست   در 

ت ��ايتاليا¾� در سال ١٩١٣ تنوع ح

زدن مثال  با  را  صدا ها   � ��  انگ

صدای جمله  از  پديده ها¾� 

 رعد، باد، آبشار ها، رودخانه ها،

دورشونده يورتمه   نهر ها، 

گاری ها  � ��خ و  جست   اسب ها، 

 روی سواره رو بيان مى كند [٥]. با

ضبط، تكنولوژی  ش  ��گس

عنوان به  طبيعت   صدا های 

 جز¾? از موسيقى مورد توجه قرار گرفتند تا جا¾� كه فرانسوا برنارد

 ماكه استفاده از صدا های طبيعت را به عنوان «شكل» ی جديد در

صدا های ضبط   �Üحا حال  در  مى كند.  مطرح  غرب   موسيقى 

ده ای در زمينه  موسيقى ُكنكِرت، موسيقى �� طبيعى به شكل گس

د ��مى گ قرار  استفاده  مورد  صو¾�  منظر  آثار  و  وآكوستيک  ��  الك

.[٢]

اين نوع موسيقى (اصوات ضبط  ١) موسيقى كنكرت : اصوات 

 شده  طبيعى يا دگرگون شده) از محيط آكوستيک واقعى گرفته

باران، صدای  و   ë (باد،  طبيعت  اصوات  يع �  است.   شده 

ë آبشار، خش خش جنگل، خواندن پرندگان...)، انواع و اقسام 

صدای قطار،  آژير ها،  � ها،  (ماش�³ خيابان  و  صنع �  صدای   و 

 جمعيت، ë و صدای استاديوم، امواج راديو)، اصوات اشياء

ه)  [٥]. ��� آوای انسان (صحبت، خنده و غ امون و همچن�³ ��پ

اين موسيقى در اوايل دهه   ٦٠  ٢) موسيقى الك̧�و آكوستيک : 

ادغام كرد: موسيقى كنكرت، را      ظاهر شد و عمÃً سه مفهوم 

    گرافي � يا نقاÓÙ ديواری، تاريخچه ای طوú¾� دارد.

 بسياری ريشه ی اين ه�� را در دوران باستان و در

 سنگ نوشته ها جستجو مى كنند. با اين حال ارائه و
«بيا¾� عنوان  به  مدرن  دوران  در   ��اين ه  عرضه ی 

 خÃقانه»، به خرده فرهنگ های موجود در شهرها باز

پديده ای به  ،گرافي �  ��اخ دهه های  در   مى گردد. 

 شهری بدل گشته  و عملكردی بيش از خلق صحنه ای

مندانه را پيدا كرده است: راهى �� جذاب در فيلمى ه

حاشيه به  گروه های  ديدگاه   و  عقايد  بيان  برای 
Ù به امكانات رسمى تبليغا¾� �� رانده شده ای كه دس

 را ندارند. گرافي � با برخوردار بودن از بيان نمادين و

 رمزگونه ی خود، صور¾� پنهان و مخفى در شهر برای

كه آنان  برای  گشته  وسيله ای  است.  ساخته  خود 

سازند. جدا  رسمى  فرهنگ  از  را  خود   مى خواهند 

مى تواند خيابان  و  گرافي �  سازگاری  و   مطابقت 

ا¾� بر جوامع و افراد داشته باشد[٢]. ديدگاه ها �� تأث

امون ارزيا¾Ý و نوع نگاه به گرافي � هميشه دارای �� پ

  ها¾� از قبيل اينكه آيا
�

 ها¾� بوده اند. دوگان¶
�

 دوگان¶

خرده فرهنگ های و  گروه ها  خدمت  در   گرافي � 

در يا  است  رفتارهای ضداجتماعى  دارای   اجتماعى 

 خدمت شهر و كمک به زيبا¾� شهر؟ آيا گرافي � در
�

خدمت شهر است يا در برابر آن؟ و درآخر دوگان¶

  ه�� يا جرم بودن آن.

    گرافي � تمري � جهت تجسم پذيری شهر است.

با عنوان طبقه ی را  آثار  اين  آفرينندگان  از   بسياری 

ی روزمره و شك� از ��رسمى ياد مى كنند. ه �� خÃق غ

منعكس كننده كه  جمعى،  و  فردی  مقاومت 

� تفاوت ��ی ها، ورای معا¾� و ارزش هاست، و ن �� درگ

چه برای  و  چيست  عمومى  فضای  اينكه  درک   در 

امون ��پ دغدغه مندی ها¾�  گرافي �  است؟!   كسا¾� 

 اينكه ما چه شهر  ها¾� مى خواهيم و چه قدرت ها¾�

ل �� به فضاهای شهری ما شكل مى دهند و آن ها را كن

سازمان دهى، مكان ها  و  فضاها  چگونه  و   مى كنند 

مى كشد. تصوير  به  را  مى شوند  تنظيم  و   نظارت 

اين بيان  توافق نظر دارند  آن   ë يت بر Ó�اك  آنچه 

 نكته است كه گرافي � مدرن با «شهر» و «شهريت»

بدل آن ها  از  جدا نشد¾�  جزء  يک  به  شده،   �  عج�³

� مبارزه با �� گشته است و به بيان شهری مدرن و ن

از استفاده  نحوه  در  ات  ��تغي و  ارزش ها   �� تغي

مداخله ای مى پردازد؛  دوره  اين  شهری    فضاهای 

. ��ی از جنس ه ��شهری در فضا ها و تسخ

دوره اين  شهری  فضاهای  از  استفاده  نحوه    

ی از �� مى پردازد؛ مداخله ای شهری در فضا ها و تسخ

. ��جنس ه

، نحوه ی ادراک و      در نظريه های اجتماعى_فضا¾�

اهميت حائز  موضوعى  شهری،  فضا های   تجربه 

د و مهم   تر و قابل �� است كه مورد بررÙ قرار مى گ

 تأمل  تر از آن، رابطه  ی گرافي � با توليد فضا است.

به انديشه های «لوفور»  ی مختÎ در  �� بنابراين س

امون شهر و �� عنوان فيلسو�ô كه عمده تفكراتش پ

او مى كند.  كمک  حيطه  اين  در  را  ما   فضاست، 

به بايس �  تنها  نه   ، گرافي � كه  مى انديشد   اينگونه 

 عنوان ه�� عمومى دارای تنوع و آزادی مورد مطالعه

د، بلكه مهم تر از آن بايد به عنوان «مطالبه ��قرار گ
�

زند� در  مداخله ای  شود.  نگريسته  شهری»    گری 

ی فراتر � �� روزمره كه سعى در خلق فضا های شهری، چ

 از فضاهای شهری در اختيار «نظام ëمايه داری»،

فضا»، «توليد  امون  ��پ لوفور  ی  ��ه نظريه   دارد. 

به حِق  به  نسبت  مطالبه گری اش  و  مدرنيته   شهر، 

در خÃق  و  فعال  مداخله ای  عنوان  به  گرافي �  بازخوا¾�  جهت  را  ابزاری   شهر، 

 فضاهای شهری فراهم مى آورد كه تأكيد آن بر امكان آفرينش مجدد و احياء شهر

ی كه ديويد هاروی آن  را به � �� برای «مردم» است، نه تنها برای «سود». همان چ

مثابه كنÓã سياÙ- خÃقانه مى ستايد و مى گويد[٣]:

“The right to change ourselves by changing the City”

      لوفور اساساً بر مفهوم توليد فضا تأكيد داشته و نياز به درک و فهم فضا را

، ارزش ها و نمادها  زمينه ای مى داند كه در آن تعامÃت شهری، آغازگر آفرينش معا¾�

 مى شوند. مقصود از واژه ی «فضا» توليدی اجتماعى ست، كه شامل مجموعه ای

 ارتباط فرم هاو ساختارهای خاص
�

 پيچيده از عوامل و عناÜی مى شود كه چگون¶

      فضا با عملكردها را نمايان مى سازد و ديگر آنكه ارتباطات، چگونه بر استفاده ی فضا

١. در ابتدا

٢. گرافيÆ̧، نمودی از يک نظريه

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از طراحى شهری دانشگاه ش��
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 به طرز متفاو¾� با طبيعت و مكان در ارتباط است.

 برای شافر، خالق «شاهزاده  ستاره ها»، طبيعت به

 عنوان بس�� و صحنه ای برای اثر موسيقى- تئاتر در
��دخ داستان  اثر  اين  است.  گرفته  شده   نظر 

� افتاده  است و در  خورشيد را روايت مى كند كه از آسمان به زم�³

 انتهای درياچه ای به وسيله  دشمن سه شاخ اس�� شده  است. گرگ

� برای نجات او به درياچه مى آيند. �� به كمک شش گنجشک سحرآم

د تا اين كه خورشيد به ��� گرگ و غول سه شاخ باú مى گ  مبارزه  ب�³

 گرگ دستور مى دهد با قايق به دنبال شاهزاده رود. اثر با صدای

 آواز شاهزاده پايان مى يابد.

� اثری است كه      «شاهزاده» كه در سال ١٨٩١ ساخته  شد، اول�³

در آن نوازندگان نه تنها پديده های آكوستيک موجود در درياچه

� صحبت مى ��  روستا¾� را نظاره  مى كنند بلكه با پرندگان منطقه ن

� استفاده مى �� كنند و از اشيا يافت شده مانند سنگ ها و چوب ن

  كنند. اين اثر نه تنها در فضای باز اجرا مى شود، بلكه به طور

، �� خاص با فضا در تعامل است. اين اثر ٨٠ دقيقه ای برای اركس

بازيگر، شش رقصنده، و دوازده  گروه كر، يک خواننده، چهار 

 قايقران تنظيم شده  است. قايقران ها بر اساس حركات تنظيم

كار اين   شده، اجرا كنندگان را بر روی درياچه نمايش مى دهند. 

 برای درياچه ای روستا¾� با اندازه و شكل خاص در زما¾� مشخص

نوشته شده از سپيده دم  قبل  و حدود ٥٢دقيقه   ( � ��پاي (فصل 

  است.

     آن گونه كه شافر بيان مى كند، اين اثر مانند تئاتری است كه هر

 بار متفاوت اجرا مى شود. بخÓã از آن به دليل فشار متفاوت هوا،

و را شكل مى دهد  مندان  ��كه صدای ه است  باد  و جهت   دما 

به نسبت   � مخاطب�³ موقعيت  و  محيط  صداهای  ديگر   Óãبخ 

 طلوع خورشيد است كه نوع ادراک اثر را تحت تأث�� قرار مى دهد.

گذارند. بر اين اساس جوامع در دوره ها¾� �� روزمره تأث
�

  در زند�

 زما¾� متفاوت، فضاها را مطابق با نيازها و اولويت هايشان شكل

 مى دهند. اما در نظام ëمايه داری فضا تنها و تنها به منظور رفع

 نيازهای ëمايه داری توليد مى گردد؛ فضا¾� دراختيار توليد، مÎف

، Üفاً محصوº مادی است. اما ÓÙنگر �  و سودآوری. فضا در چن�³

به طور همزمان كالبد است و  لوفور، فضا ورای يک   از ديدگاه 

� مردم با يكديگر و با اشياء موجود در  شامل روابط اجتماعى ب�³

برخى بروز  به  كه  دارای خاصي � است  واقع فضا   فضاست. در 

 اعمال و عملكردها اجازه ی رخ دادن مى دهد و برخى ديگر را مانع
د حيا¾� Ý�  مى گردد. آنچه لوفور آن را در گفته های خويش عرصه ن

ë شهر مى نامد، اشاره به عرصه ای دارد كه در آن كشمكش ها بر 
� ، ارزش ها و استفاده از فضا به وقوع مى پيوندد. در چن�³  معا¾�

، فضا صحنه ای مى گردد برای به بحث كشاندن مفاهيمى  حال �

� تعريفى از  همچون «عدالت اجتماعى» و «برابری». به دنبال چن�³

 فضا، پرسش ها¾� مطرح مى گردد: «مالكيت فضا با چه كسا¾� است؟

چگونه و   �ôاهدا چه  به  نيل  برای  دارد؟  نظارت  آن  بر   ãك چه 

د؟". عصاره �� روزمره مردم شهر، تحت تأث�� قرار مى گ
�

تجربه ی زند�

امون فضا در اين تعريف خÃصه مى شود كه ��  صحبت های لوفور پ

كار و  ساز  در  اجتماعى  فعاليت  فرايند  و  محصول   "فضا، 

تحت و  شهری  انقÃب  عنوان  تحت  كه  است،     جوامع 

عكس از: اميد كيا�¹
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 شهری،
�

اتش بر فرم و زند� �� توليد فضا و تأث
�

    لوفور بر پيچيد�

ی مشابه � �� تأكيد داشته است. به عقيده  لوفور «حق, به شهر» چ

 مطالبه گری است و نبايد به عنوان بازگش � به شهرهای سن � و
�

ی حق زند� ��� تلقى گردد. حرك � به سوی اصÃح و بازپس گ  پيش�³

فضا¾�  � داش�³ و  سكونت  حق  احقاق  برای  مطالبه گری   شهری. 

� اين حق كه بگوييم شهرهايمان  مطلوب. و  مهم تر از همه داش�³

ابراز با  ند؟ مردم  ��گ قرار  استفاده  و مورد  يابند  توسعه   چگونه 

 نگرش ها و ارزش هايشان در فضاهای شهری، فضا را از آِن خود

 مى كنند. تج� تمام آنچه گفته شد، در فضاهای همگا¾� است و
Óãاز آنجا¾� كه خيابان مهم ترين فضای شهريست، صحنه ی نماي 

 شهری مى گردد؛ تجربه ای
�

 برای به تصوير كشاندن تجربه ی زند�

 متمايز و منحÎ به فرد. خيابان است كه رشد و نمو شهرها و

 های جاری در آن ها را به تصوير مى كشد. لوفور خيابان و در
�

 زند�

، فضاهای همگا¾� را تنها برای شهرهای سالم و �� مفهومى فراگ
واقعاً شهرِی  جامعه ی  برای  را  آن ها  بلكه  نمى بيند،   انسا¾� 
 دموكراتيک مورد توجه قرار مى دهد. به تعب�� او خيابان، مكا¾�

ی است. پس حق, به شهر، حّقى است برای �� برای نمايش و يادگ

 استفاده كنندگان فضا كه از طريق فضا¾� همگا¾� همچون خيابان

برای مى شود  نشانه ای  و  نماد  شهر  ديوارهای  مى گردد.   محقق 

 مجادúت، كشمكش ها و تعامÃت؛ جا¾� كه درآن كلمات، نشانه ها

 و ح � اشياء در تكاپو¾� دائمى اند. مكا¾� كه صدای خواست ها و
�  مطالبه گری های شهروندانش فرياد زده مى شود، جا¾� برای نوش�³

شامل  
�

زند� از  ديگری  جنبه ی  هر  همانند  شهر  شهری.   فرياد 

نشانه درک  و  «خواندن»  بايد  ما  همه ی  نشانه هاست.  مÎف 
  شناÙ شهر را به عنوان وسيله ای برای معنا بخشيدن به اطÃعا¾�

 های
�

پيچيد� با  روزمره  تجربه  در  كه  ¾Ý شماری  پيام های  در   كه 

» شهر �  شهری با آن ها مواجه مى شويم، درک كنيم. «نوش�³
�

 زند�

 و به طور ك� نوشته های شهری، استفاده از فضا توسط ساكنانش

در «زمان» را نشان مى دهد.

       

[٣]Æ̧شهر؛ فريادی به رنگ گرافي � ¸̄ حِق نوش

تأث�� ëمايه داری مطرح مى گردد"[٣].

ا¾� كه ��     برای فهم به�� و دقيق تر مفهوم فضا و تأث

 روزمره دارد، لوفور
�

 بر فرم، ساختار و تجربه ی زند�

 سه عنú Îزم برای توليد فضا را مطرح مى كند، كه

 عبارتند از[١]:

- Spatial Practices
 
- Representations of Space
 
- Spaces of Representations

�
    برای در� درست از مفهوم توليد فضا و چگون¶

úاص� با Îتوليد آن، به فهمى تعام� از سه عن 

��تأث تحت  كه  لوفور  برای  حال  است.  نياز 

 غلبه ايست كه ëمايه داری بر فضاهای شهری دارد،

فضا بازنما¾� های  مذكور،  سه گانه ی  در 

 (Representations of Space) است كه خواست ها

 و اولويت بندی های ماº و ëمايه ای را در اين نظام

حاصل فضا  فرم  و  شكل  مى كند.  مشخص   ºما 

 رقاب � ارزÓÙ و ايدئولوژيک مى باشد. تÃش ها¾� كه

، برای اهدا�ô خاص  برای آشكارسازی ارزش ها و معا¾�

د. ��صورت مى گ

    با تفاس�� فوق و به ميان آمدن واژگا¾� همچون

 رقابت و شكل دهى به فضا، شهر ابزاری مى گردد در

 دستان ëمايه داری به منظور پياده  سازی اهدافش.

 فضا¾� كه در اصل بايد عرصه ای باشد برای تعامÃت
� داش�³ به  جای  ما  بنابراين  اجتماعى.  ات  ��تغي  و 

 فضا¾� اجتماعى و جمعى در محيطى آزاد، مجبور به

ارزش های اساس  بر  كه  مى گرديم  در فضا¾�   
�

 زند�

در فضا  بازنما¾� های  گرفته اند.  شكل   ëمايه دارانه 

 واقع اشاره   ايست بر قدرت سازمان دهى، تنظيم و

و اهداف  عملكرد ها،  به  توجه  با  فضا   � تعي�³

تعامÃت تحديد  بر  مستقيم  ی  ��تأث كه   اولويت ها 

-اجتماعى، كه حاصل اجتماعى  دارد و گسست فضا¾�

 تفاوت های اجتماعى ايجادشده است، مى تواند ي¶

ی و �� از نتايج هولناک آن باشد. دخالت در شكل گ

به  Ù ��دس و  عملكردها  فضا،  از  استفاده   نوع 

تلقى مهم  آنجا¾�  از  اجتماعى  و  عمومى  فضاهای 

يم كه كجا �� مى گردد كه ما، به واسطه  آن ها، ياد مى گ

-فضا زمان  چارچوب  در  جايگاهمان  و   هستيم؟! 

 چيست؟ پس اين پرسش اصوº مطرح مى گردد كه

 «چه كã مى تواند و مى بايست فضاهای همگا¾� را

تصوير ی  ��شكل گ و  تعريف  باعث  و  كند   اشغال 

ذه � شهر گردد؟» پرسÓã با پايا¾� باز[٣].

براساس ارزش ها  تمام  در فضای ëمايه دارانه          

قالب در  مى شود.  تعريف  مبادله ای  ارزش  و  سود 

قابل عناÜش  تمام  فضا¾�   � چن�³ شده،   �¾úكا فضای   مفهوم 

 تبادل و تعويض است. فضا¾� كه هر آنچه با خودش مغايرت دارد

را از ميان برداشته و آنچه در جهت سودآوری مى باشد را نگه مى

  دارد... برخÃف آنچه مى گويند، هر آنچه در شهر رخ مى دهد نبايد

 قابل پيش بي � باشد. همانند شهرهای قرون وسطا¾� كه فراتر از

مى كردند؛ عمل  انباشت ëمايه  و  ستد  و  داد  برای   مكا¾� Üفاً 

شهرها¾� كه براساس نيازهای ساكنينشان شكل مى گرفتند و عرصه

مى شدند. اولويت بندی   مردمانش  وسيله  به  آن ها  همگا¾�     های 

شهر در واقع دارای بروزی آزادانه بوده است.
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� مداخله ايست از طريق افرادی كه قدرت را در دست ندارند و از حقوق خود در شهر محروم گشته اند. كسا¾� كه سعى در �� گرافي �  ن

اضات خود بر تن شهر دارند. به واسطه  نشانه شناÙ، مجموعه ای از مفاهيم و معا¾� به �� معناداركردن فضا از طريق نقاÓÙ و ثبت اع

ی همچون گرافي � را در عرصه های همگا¾� تأكيد ��ی است كه در لفظ لوفور اهميت ه � �� اذهان شهروندان انتقال مى يابد و اين همان چ

 مى شود. گرافي � مثاº است از بازگشت به شهر به مثابه مكا¾� خÃق؛ روندی كه در آن، شهر پيوسته در حال تغي�� است و فرصت های

ی است برای تمام آنان كه �� ديدن متفاو¾� را پيش روی مردم خود قرار مى دهد. گرافي � تنها در خدمت گرافيست ها نمى باشد بلكه ه

 شهر را مى بينند و مى خوانند. گرافي � مى تواند نمود شهروندان در شهرهايشان باشد. اجازه دادن به بروز خود در شهر و پراكنده نمودن

ی در ��� فرايندی است كه فضا-زمان مانند اثری ه ک شهری است. در چن�³ �� معا¾� و پيام ها¾� در فضای شهر كه حاصل تجربه های مش

 عرصه شهر پديدار مى شود و از اين طريق است كه ه�� به ëچشمه ای برای طرح موضوعات مناسب بدل مى گردد؛ كيفيا¾� كه بر

 فضاهای شهری حک مى شود. بحث اص�، بر ë اين موضوع است كه توليد فضای شهری در گفته های لوفور، راهى برای «خوانش

ی شبانه كه در روز خوانده مى شود، مطرح مى گردد. �� مجدد شهر» از منظری نو را پيش رو مى نهد. در اين ميان، گرافي � به عنوان ه

 شهری كه ديوارها و سطوح شهر را مكا¾� برای برقراری ارتباطات انتخاب كرده است تا اين عبارت را پررنگ كند: «شهر
�

 كنÓã در زند�

برای مردم است نه برای سود» و به گفته  لوفور: «حق, به شهر ِكسا¾� كه شهر را مى نويسند.»

� حال كه صور¾�       ديدگاه های بسياری وجود دارد كه گرافي � را مشك� اجتماعى و ح � رفتاری ضد اجتماعى مى خوانند [٢]. در ع�³

 منفى از گرافي � در ميان اذهان وجود دارد، نكته اينجاست كه اگر تمام بيلبوردها، تابلوهای بزرگ فروشگاه ها و بانک ها و تبليغات بر

 روی اتوبوس ها را مشاهده كنيم، اين سؤال ايجاد مى شود كه «چرا تنها كلمات و تصاويری در شهر نمايش داده مى شود كه در خدمت

 مÎف گرا¾� و ëمايه داری است؟» پرسش ها¾� كه ëچشمه آنان پرسش اساÙ ديگريست كه «شهرها برای چه كسا¾� هستند؟». حق به

� و � بردن ب�³ � حق از ب�³ ��» است و ن � و خواندن شهر و رويارو¾� با خطر «تروريسم تبليغا¾�  شهر مداخله تمام ساكنان شهر در نوش�³

شيشه های ¾Ý روحى كه محدودي � گشته اند بر ë راه خواست ها و مطالبه گری های مالكان اص� فضا.
�� های شهرهای مدرن úزم است. «شهر ه�� را مى پروراند و خود ه

�
 به بيان مامفورد، در� روشن  و مشارك � همگا¾� برای فهم پيچيد�

� بر تن شهر و نقاÓÙ بر ديواره های آن، گونه ای از ه�� با  است؛ صحنه ی نمايش را مى آفريند و خود صحنه ی نمايش است». نوش�³

ی ساختارها و فرم های درتسخ�� ëمايه داری است. خصومت �� مداخله ای منحÎ به فرد در فضاهای شهری كه به دنبال بازپس گ

ëمايه داری خدمت  در  زيبا¾�   سودآور»،  «زيبا¾�  فاقد  گرافي �  كه  چرا  است،   « «زيبا¾� مفهوم   ë بر  گرافي �   ��ه با  ëمايه داری 

مى باشد[٣].

، يک نشانه شناÙ  شهری را خلق مى نمايد؛ راهى نو برای خوانÓã نو از ی ابزاری چون گرافي � ��� شهر و بكارگ       حق به شهر با نوش�³

شهر.

٣. در انتها

ی لوفور"، انتشارات �� [۱] آيدين تركمه، "درآمدی برتوليد فضای ه
تيسا، ۱۳۹۳.

جامعه اض"،  ��اع ��ه له ی  � ��م به  "گرافي �  كوثری،  مسعود   [۲] 
شناÙ ه�� و ادبيات، ١٣٨٩.

[3] Andrzej Zieleniec,” The right to write the city: 
Lefebvre and gra�ti”, EUE, 2016.
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� بار در دهه � زنان و محيط زيست نخست�³      موضوع رابطه ب�³

و متمايز  فلسفه  يک  به  تدريج  به  كه  شد  مطرح  ميÃدی   ١٩٧٠    

  مشخص تبديل گرديد به طوری كه امروزه به عنوان اكوفمينيسم

� بار در  شناخته مى شود   . اين اصطÃح را فرانسواز دوبون  برای اول�³
ورت حضور زنان در انقÃب محيط زيس � �Ü سال ١٩٧٤ به منظور 

وری تغي�� در نظر �Ü ور � �� به كار برد؛ كه در آن ه�� به عنوان كاتال

گرفته مى شود.

موضوع مورد  در  متفاو¾�  نظرات  و  عقايد  كه  وجودی  با         

و يت  ÓÔميان ب نزديک  ارتباط  و  پيوند  دارد،   اكوفمينيسم وجود 

 طبيعت بر همگان روشن است   . امروزه باور اص� اين است كه با

 ظهور توسعه های علمى و تكنولوژي¶   ، نسل انسان از طبيعت جدا

 شده است   . كه اين جدا¾� از طبيعت   ، به ¾Ý روحى و پوچى انسان

 منجر شده كه تعب�� و تفس�� اين ارتباط از دست رفته، ضميمه های

   ، خÃقيت، احساس و در نتيجه مردن است   . با
�

 پوچى روح   ، زند�

يت، ÓÔب كل  برای  طبيعت  و  انسان  ميان  رابطه  اهميت   وجود 

 اكوفمينيست ها اين موضوع را برای زنان مهم تر دانسته اند. ديدگاه

ح داده شده Óë ری درمورد محيط زيست در ادامهúنقادانه مردسا 

  است:

 ... همه انسان ها ريشه در طبيعت دارند و از طبيعت به وجود

بر آن  اساس  كه   مى كنيم 
�

 زند�
�

اما هنوز در فرهن¶  آمده اند   ..   . 

 تكذيب و تسلط بر طبيعت نهاده شده است. اين موضوع اهميت

 خاá برای زنان دارد   ، زيرا در ديدگاه مردساúرانه زنان نسبت به

� امر سهم ويژه ای را ی به طبيعت دارند   . هم�³ �� مردان گرايش بيش

 برای زنان در پايان بخشيدن به سلطه انسان بر طبيعت، بهبود

� انسان و غ�� انسا¾� بودن طبيعت، قائل شده  و جدا¾� ب�³
�

 بيگان¶

 است.

     تصور اين كه بÓÔ و طبيعت يک كليت واحد هستند _نه  دو

 مقوله جداگانه_ در دهه ١٩٧٠ميÃدی، با «فرضيه گايا» اثبات شد.

، از نهنگ ها �  در اين فرضيه، تمام طيف موجودات زنده روی زم�³

 گرفته تا ويروس ها و از گياه بلوط تا جلبک به عنوان اجزا تشكيل

 دهنده يک موجود مستقل زنده، در نظر گرفته شدند... نظريه ای

 كه مسلما از طريق مطالعات مربوط به تنوع زيس � مورد حمايت

قرار گرفته است.

ده �� با وجودی كه اكوفمينيسم مى تواند به عنوان يک اصطÃح گس

� حال درجات مختلفى از تفس�� و تعامل در  به كار رود   ، در ع�³

 مورد آن وجود دارد. به طوريكه دو دسته عمده برای اكوفمينيسم

،  كه با استفاده از نمادگرا¾�
�

� مى شود: اكوفمينيسم فرهن¶  تعي�³

 پيكرنگاره های مذه Ý و افسانه ای را به هم پيوند مى دهد    و در

كنش و  كنش گرا¾�  از   Ý تركي كه  اجتماعى  اكوفمينيسم   مقابل، 

دسته دو  تفصيل  و  ح  Óë به  بعدی  بخش  در  است   .   محيطى 

� زنان فعال  و اجتماعى مى پردازيم و همچن�³
�

 اكوفمينيسم فرهن¶

 در حوزه ه�� محيطى و اين كه مى توانند با كدام يک از دو دسته

مرتبط شوند را بررÙ مى كنيم.

، رفتاری دلسوزانه  به عنوان يک بينش درو¾�
�

 اكوفمينيسم فرهن¶

 و شبكه مانند از روابط انسان و طبيعت را توصيف مى كند. اين امر

 از طريق احيا مراسم آيي � و نمادين مربوط به عبادت الهه، بدست

 اساسا نمادگرا¾� مادِر بزرگ    ، خدای
�

 مى آيد. اكوفمينيسم فرهن¶

 سه
�

 مونث  و يا گايا را شامل مى شود كه به منظور تاكيد بر همبست¶

 سطح خلقت است. در اين ديدگاه هر سه سطح خلقت به عنوان

،  زنان و خارج از تمدن مرد ساúرانه متصور مى شوند: خلقت كيها¾�

ی. ��تكامل و آفرينش ه

   ، اكوفمينيسم اجتماعى بر تعامل
�

 بر خÃف اكوفمينيسم فرهن¶

تاكيد مى كند و محيط زيست اجتماعى را انسان و طبيعت   �  ب�³

از طبيعت و فرهنگ به عنوان چالش جدا¾�  كه   شامل مى شود 

 توصيف شده است.

مندا¾� كه در اكوفمينيسم اجتماعى فعاليت دارند   ، معتقدند �� ه

 كنند
�

� در آن زند�  كه انسان ها مى توانند بدون نابود كردن كره زم�³

مندان از طريق همكاری های �� و به حيات خود ادامه دهند . اين ه

 علمى   ، عم� و زيبا شناخ � مستقيما بر روی بهبود بخشيدن به اين

مندا¾� كه در حيطه معماری منظر �� نابودی ها تمركز مى كنند. ه

 فعاليت دارند از طريق محوطه سازی به ساخت مجدد سايت ها¾�

مند، بر ايجاد �� كه تخريب شده اند مى پردازند. در اين ميان زنان ه

ات محيطى مثبت نظارت دارند. ��تغي

  4.The Great Mother
  5.The Goddess   2.Ecofeminism

  3.Françoise d'Eaubonne

كاربرد

Ö
ديدگاه فرهن×

ديدگاه اجتماعى

 دانشجوی كارشنا� 

از شهرسازی دانشگاه ش��

٢

٣

٤

٥

 شهری،
�

اتش بر فرم و زند� �� توليد فضا و تأث
�

    لوفور بر پيچيد�

ی مشابه � �� تأكيد داشته است. به عقيده  لوفور «حق, به شهر» چ

 مطالبه گری است و نبايد به عنوان بازگش � به شهرهای سن � و
�

ی حق زند� ��� تلقى گردد. حرك � به سوی اصÃح و بازپس گ  پيش�³

فضا¾�  � داش�³ و  سكونت  حق  احقاق  برای  مطالبه گری   شهری. 

� اين حق كه بگوييم شهرهايمان  مطلوب. و  مهم تر از همه داش�³

ابراز با  ند؟ مردم  ��گ قرار  استفاده  و مورد  يابند  توسعه   چگونه 

 نگرش ها و ارزش هايشان در فضاهای شهری، فضا را از آِن خود

 مى كنند. تج� تمام آنچه گفته شد، در فضاهای همگا¾� است و
Óãاز آنجا¾� كه خيابان مهم ترين فضای شهريست، صحنه ی نماي 

 شهری مى گردد؛ تجربه ای
�

 برای به تصوير كشاندن تجربه ی زند�

 متمايز و منحÎ به فرد. خيابان است كه رشد و نمو شهرها و

 های جاری در آن ها را به تصوير مى كشد. لوفور خيابان و در
�

 زند�

، فضاهای همگا¾� را تنها برای شهرهای سالم و �� مفهومى فراگ
واقعاً شهرِی  جامعه ی  برای  را  آن ها  بلكه  نمى بيند،   انسا¾� 
 دموكراتيک مورد توجه قرار مى دهد. به تعب�� او خيابان، مكا¾�

ی است. پس حق, به شهر، حّقى است برای �� برای نمايش و يادگ

 استفاده كنندگان فضا كه از طريق فضا¾� همگا¾� همچون خيابان

برای مى شود  نشانه ای  و  نماد  شهر  ديوارهای  مى گردد.   محقق 

 مجادúت، كشمكش ها و تعامÃت؛ جا¾� كه درآن كلمات، نشانه ها

 و ح � اشياء در تكاپو¾� دائمى اند. مكا¾� كه صدای خواست ها و
�  مطالبه گری های شهروندانش فرياد زده مى شود، جا¾� برای نوش�³

شامل  
�

زند� از  ديگری  جنبه ی  هر  همانند  شهر  شهری.   فرياد 

نشانه درک  و  «خواندن»  بايد  ما  همه ی  نشانه هاست.  مÎف 
  شناÙ شهر را به عنوان وسيله ای برای معنا بخشيدن به اطÃعا¾�

 های
�

پيچيد� با  روزمره  تجربه  در  كه  ¾Ý شماری  پيام های  در   كه 

» شهر �  شهری با آن ها مواجه مى شويم، درک كنيم. «نوش�³
�

 زند�

 و به طور ك� نوشته های شهری، استفاده از فضا توسط ساكنانش

در «زمان» را نشان مى دهد.

       

. � بهبها¾� ١. برگرفته از شعر سيم�³

زنان، دغدغه مندان محيط زيست

...
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وع جنبش ه�� محيطى Óë موضوع اكوفمينيسم از 

از مطرح شد.  زنان  توسط  ميÃدی،  دهه ١٩٦٠   در 

 طريق تجزيه و تحليل اقدامات مختلف زنا¾� كه با

فت زنان در زمينه ÓÔمحيطى ارتباط دارند، پي �� ه

 ه�� محيطى و ارتباط آن با اكوفمينيسم مشخص

مى شود.

 در ادامه راجع به زنا¾� سخن به ميان  آمده است كه
�� آثار آنان به عنوان متقدمان و برجسته ترين های ه

 محيطى شناخته شده است. مورد اول با تاكيد بر

 و مورد دوم با تاكيد بر
�

 نگرش اكوفمينيسم فرهن¶

نگرش اكوفمينيسم اجتماعى طراحى شده اند.

  6.Sun Tunnels
  7.Nancy Holt
  8.Great Basin Desert

مند و ه�� محيطى  زنان ه��

ی لوفور"، انتشارات �� [۱] آيدين تركمه، "درآمدی برتوليد فضای ه
تيسا، ۱۳۹۳.

جامعه اض"،  ��اع ��ه له ی  � ��م به  "گرافي �  كوثری،  مسعود   [۲] 
شناÙ ه�� و ادبيات، ١٣٨٩.

[3] Andrzej Zieleniec,” The right to write the city: 
Lefebvre and gra�ti”, EUE, 2016.

 ي¶ از فعاليت های جسورانه در

آفتاب تونل  محيطى   ��ه   زمينه 

 است كه نانã ُهلت  در سال های

بزرگ بيابان  در   ١٩٧٦-١٩٧٣ 

در يوتا  غرب  شمال   �  بيس�³

 آمريكای شماº آن را خلق كرد   .

 تونل آفتاب به بيننده اين امكان

 را مى دهد كه با محيط زيست و

��درگ فعاúنه  محيطى  ايط  Óë 

Ãكام وی  آثار  با  مردم   شود. 

را خود  و  كرده  برقرار   ارتباط 

و مى كنند  حس  آن  از   جز¾� 

درک را  فضا   ��بيش  بدين گونه 

 مى كنند. اين درگ�� شدن با فضا

همه در  ک  ��مش مايه  درون   از 

ی وی است. ��آثار ه

تونل آفتاب

٦

٧

٨

٥٣

ی
از

رس
شه

ى 
لم

 ع
من

ج
ان

ى 
لم

 ع
مه

لنا
ص

ف



، برای خلق تونل های آفتاب، از �     نانã در بيابان بزرگ بيس�³

ی استفاده مى كند. سيلندرها به گونه ای �� چهار استوانه بت � ٢٦م

 مكان يا¾Ý شده اند كه به صورت محوری بر روی دورترين موقعيت

روز (بلندترين  تابستا¾�  انقÃب  در طول  افق  باúی  در   خورشيد 

 سال، اول ت�� ماه) و انقÃب زمستا¾� (كوتاه ترين روز سال كه پس

 از آن روزها بلندتر مى شود، همزمان با شب يلدا يا كريسمس) قرار

گرفته است تا نور خورشيد بتواند كل سطح لوله ها را نورا¾� كند.

    تونل ها نه تنها در ارتباط با طلوع و غروب خورشيد طراحى و

ی � �� مكان گزي � و جهت يا¾Ý شده اند بلكه با فضا هم ارتباط هيجان انگ

است ايجاد شده  تونل ها سوراخ ها¾�  بدنه  در  به طوريكه    دارند؛ 

كه تابع الگوهای مربوط به صور فل¶ هشتگانه باشد.

 ُهلت در مورد ايده خود اينگونه مى گويد: خورشيد به عنوان يک

ستاره، از طريق سوراخ های روی بدنه تونل، نور خود را به صورت

� در طول با راه رف�³ نفر  به طوری كه يک   لكه ها¾� رها مى كند؛ 

 تونل، تصور مى كند كه بر روی ستارگان راه مى رود. اين يک ارتباط

� و آسمان است. معكوس زم�³

     به طور ك� ماهيت اين نمونه موردی از ه�� محيطى - مطابق با

� به هم پيوسته است - ��فرضيه گايا، كه تÎيح مى كند كه همه چ

شيوه ای از پيوند با محيط زيست از طريق ه�� را به نمايش مى

 گذارد.
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برای نه  البته  كرد؛  طراحى  را  خود  محيطى  زيست   ��ه آثار  هول،   � ل�³    

 انسان ها بلكه برای حيوانا¾� كه زيستگاهايشان مورد تعرض انسان ها قرار گرفته

 است. ي¶ از آثار وی رپتور روست  به معنای úنه يک نوع جانور شكاری نام

 دارد كه به صورت تعدادی مجسمه به عنوان مح� ايمن  برای نگهداری  پرندگان

 شكاری ساخته شده است كه آن ها را از خطر كابل های  برق حفظ مى كند. هول

 اين اثر را با همكاری زيست شناسان حيات وحش، در جهت حفظ حيوانا¾� كه

در معرض انقراض بودند، طراحى كرد. مجسمه های هول با چوب و وسايل

برای خود  مجسمه های  با  وی  مى شوند.  ساخته  دورريخت �  و  بÃ استفاده 

 گونه های در حال انقراض حيات وحش، سايه بان، پناهگاه، غذا و آب فراهم

ی برای بحران های محيطى است. ��مى كند. هدف هول ارائه يک درمان ه

د؛ هرچند كه ��اكوفمينيسم اجتماعى جای مى گ � هول، در دسته  اثر ل�³     

 جامعه مخاطب آن، از نوع بÓÔ نيست.

رپتور   روست ها

  9.Raptor Roost

٩

Wildy, Jade. "Shades of green : changes in 
the paradigm of environmental art since 
the 1960s". 2011. master’s thesis. 
University of Adelaide, School of History 
and Politics.
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اندازه ای به  امروزه رشد مسائل و مشكت زيست محيطى،      

 شدت پيدا كرده كه نُقل هر محفل و مجل� شده است؛ در اين

 ميان، سينما ي� از مهم ترين اين مجالس است كه شايد بتوان

گفت با هدف قرار دادن فرهنگ عمومى به عنوان ي� از مهم

ا�� دارد.   ترين عنا¡ درگ�� در مشكت زيست محيطى تأث�� ب��

 گرايش به طبيعت و محيط زيست در سينما از دهه های گذشته

 در قالب مكتب ناتوراليسم يا طبيعت گرا�� قابل مشاهده بوده،

 اما در طى ساليان اخ�� و با رخنه كردن سينما در فرهنگ عامه،

اين ه�� ب°ی از قالب ه�� محض درآمده و به ابزاری برای آگاه

  سازی تبديل شده است. در بيست سال اخ�� تعداد بسياری از

 فيلم ها با محوريت موضوعات زيست محيطى، به وسيله غول

راستا اين  در  است.  شده  ساخته  هاليوود   �́ يع سينما   دنيای 

� به اين دسته از فيلم ها اختصاص يافته است كه طى  جوايزی ن��

از زيست  محيطى)  رسانه های  (اتحاديه   EMA ساليانه  مراسم 

 فيلم های برگزيده تجليل مى شود. ي� از قابل توجه ترين فيلم های

ساخته شده در اين ژانر، فيلم«باراكا» ساخته ران فريک مى باشد.

 باراكا فيلم مستند صامت و دنباله روی سنت فيلم ها�� است كه

، عميق �́  از تصاوير و موسيقى استفاده مى كنند تا بيانيه های ضم

 و مرگ صادر كنند.
Á

Âو  گاه هشداردهنده درباره زند

به خصوص رجيو،  گادفری  روا��  مستندهای  به  باراكا     

  كويانيسكات� (١٩٨٣) شباهت دارد. فريک كه مدير فيلم برداری

ی Èم� Éهفتاد مي � �Êكويانيسكات� بوده، باراكا را هم خود با دورب 

 فيلم برداری كرده و طى چهارده ماه تدوين آن را به انجام رسانده

 است. باراكا فيلمى طبيعت گرايانه است. دنيای مدرن در آن به

انسان های مسخ از  مملو  كه  نمود مى يابد  مكا�� خشن   صورت 

� را نابود مى كنند. شده ای است كه به طور نظام يافته همه چ��

    در سال ١٩٩٢ ران فريک و مارک  مگيدسون برای ساخت فيلم

برای كردند.  همكاری  هم  با  "باراكا"  خارق العاده  و  معمول   غ��

صورت به  كه   Óمخصو وايد   � ل�� از  مستند  اين   فيلم برداری 

اين كردند.  استفاده  بود  شده  ساخته  «باراكا»  برای   Óاختصا 

 مستند از پرهزينه ترين مستندهای تاريخ است كه در ٩٠ دقيقه  ای

 �Ù كم، به ١٥٢ مكان از ٢٤ كشور مختلف سفر مى كند. اين فيلم

� فيلم از سه گانه كات� اثر گادفری �Êرا با «كويانيسكات�» (اول 

مستند  ٢٠١١ سال  در  فريک  ران  مى كنند.  مقايسه   رجيو) 

 «سمساره» را ساخت كه مى توان آن را دنباله ای بر باراكا دانست.

ی تهيه شده و شامل تلفيقى از سبک Èباراكا در فرمت ٧٠ ميليم�

  های فيلم برداری، صحنه های كند شده و تصويربرداری گاه گذر

(Time-lapse photography) است.

� جديدی با �Êفريک برای فيلم برداری بخش های گاه گذر، دورب     

ل شده Èتركيب قابليت های تصوير برداری گاه گذر و جا به جا�� های كن� 

 دانشجوی كارشنا� 

از شهرسازی دانشگاه ش��
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از كرده  است؛  كمک  فيلم   Èبيش� �Ù همتا�� هرچه  به  كه   ساخت 

 جمله صحنه ها�� كه در آن ها از اين نوع فيلم برداری استفاده شده

اورشليم، در  مقدس  ه  Ùمق� كليسای  صحنه  به  مى توان   است 

� چاه های نفت كويت، ايستگاه ÈÊدرياچه ناترون در تانزانيا، سوخ 

و و مراسم قبيله ماسا�� در كنيا اشاره كرد. Èشلوغ م�

    نگاه شاعرانه فريک به ه�� فيلم سازی به تجسم احساسات او

 در فيلم كمک فراوا�� كرده  است؛ نمايش صحنه های منح° به

فرد از چشم انداز های طبيعى و مناظر شهری در قاره ها  و فرهنگ

  های مختلف نشان دهنده اين امر هستند. هر صحنه، هر سكانس

 و هر تصوير با دقت عمل و حساسيت بسيار با��â ويرايش شده

 است. فريک برای نشان دادن ايده ها و رساندن پيام خود از زبان

 فيلم استفاده كرده  است تا بتواند برای بينندگان در ãتاã دنيا

Ù� و ويرايش � قابل فهم باشد. عوه بر فيلم برداری شگفت انگ��

صحنه هر  با  مرتبط  موسيقى  و  صدا  انتخاب  سكانس ها،    مثال 

� شود. مى توان گفت �Êباعث شده است كه موسيقى با تصوير عج 

 باراكا فيلمى تجر�Ù است كه هم بيننده را به گردش دور دنيا مى برد

و هم گذار ميان تمدن های قديمى و مدرن را مورد بررè قرار مى

  دهد.

    «باراكا» شامل رويداد های بسياری است؛ شايد درک ارتباط  ميان

آن ها برای بيننده دشوار به  نظر برسد. فيلم بدون هرگونه نشانه

ش Èافق ذهن بيننده را گس� 
Á

Âای از خط داستا�� مشخص، به ساد  
Á

Âمى دهد و جنبه های مختلفى از يک ايده واحد كه با واقعيت زند 

 او درگ�� است را ارائه مى دهد. درک مشخص ايده اصÉ استوار بر

 فيلم برای بيننده دشوار است؛ با اين حال  گاه با خود گمان مى برد

يا بر طبيعت  تكنولوژی  غلبه  مانند  ی   � مورد چ�� در  داستان   كه 

 مدرن است. اين بدان معناست
Á

Âبه وسيله زند È́  سن
Á

Âغارت زند 

È́ شدن غرب، در حال به چالش كشيدن فرهنگ و محيط   كه صنع

È́ برخى كشورهای توسعه طبيعى كشورهای در حال توسعه و ح

  يافته است. اين نمود احساè و شاعرانه از تسلط صنعت غرب بر

ق، تلنگری بزرگ به بيننده مى زند: بازار غرب، فرهنگ íã فرهنگ 

ق را هرچه بيش�È به سمت غر�Ù شدن هدايت مى كند. íã

    تواî سكانس های متفاوت از آسيب زدن به محيط طبيعى، رشد

 شهری، بيننده را به اين فكر
Á

Âنهايت شلوغ و سبک زند Ù� شهر های 
È́  مى اندازد كه بسياری از مشكت و مسائل جهان، حاصل صنع

فيلم، نها��  هدف  برخى،  به گمان  هستند.  امروز  دنيای   شدن 

 دخل و ت°ف مدرنيته در طبيعت انسان است.
Á

 نمايش چگون�

نابودی برای  بيننده  ذهن  به  زدن  تلنگر  فيلم  ساخت  از   هدف 

 «سنت» و «طبيعت» و هر آنچه در رابطه با  اين دو وجود دارد،

مى باشد.

فيلم شامل سه بخش اصÉ است:

از طبيعت  íهايشان بخ� � �Êآي كه  بومى  مردمان  بكر:   - طبيعت 

است.

د تكنولوژی به طبيعت: مردما�� كه روابط خود را با طبيعت Ùدست�- 

قطع كرده اند.

-فرهنگ های كهنه اما هنوز زنده: بناهای باستا�� بازمانده از تمدن

. � �Êهای پيش 

و مستقل  فيلم های  ساير  از  را  «باراكا»  فيلم  كه      شاخصه ای 

 هاليوودی متمايز مى كند و باعث منح° به فرد شدن آن مى شود،

ون كشيدن حقيقت از دل دو مقوله  استفاده از زبا�� خاص برای ب��

فيلم مدير  فريک،  كه  آنجا��  از  است.  تمدن مدرن  و  انسانيت 

  برداری شاهكاری به نام كويانيسكات� هم بوده  است، در «باراكا»

با استفاده از تكنيک های سينما�� مختلف مانند كلوزآپ ها، بزرگ

قابل طرز  به  را  فيلم  زبان  متعدد،  âنگ شات های  و    نما�� ها 

محظه ای گويا كرده است.

در وضعيت كه  راهب،  سكانس  در  مثال  برای      

� به �Êنشسته است، دورب � �Êمراقبه و پشت به دورب 

 سمت پشت ã او زوم مى كند يا به طور استعاری

حالت از  بزرگ نما��  مى كند.  ورود  او»  ذهن   «در 

 مراقبه و تركيب بندی پشت ã راهب حس انتظار را

به را  پيام  اين   � �Êهمچن مى كند؛  القا  بيننده   به 

 مخاطب مى رساند كه عمل مراقبه و تفكر مى تواند

بزرگ تكنيک  بگذارد.  آدمى  روح  بر   �óشگر تأث�� 

، اين احساس را به مخاطب مى دهد كه گو��   نما��

 در حال ورود به مكا�� خاص است يا به عبار�È ديگر

اين دنيا�� ورای  به كشف  بيننده   در حال هدايت 

 دنياست؛ كه در اين سكانس اين تكنيک، اجازه ورود

  جزء به جزء فيلم را به ذهن بيننده را مى دهد.
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١

 

اعى است اما با دقت كردن � Èباراكا» فيلمى ان�»     

́� بركت) و تصوير  به عنوان فيلم (باراكا به مع

 كه ابتدای فيلم نشان داده مى
Á

خورشيد گرفت�

  شود، مى توان اين تفس�� را بيان كرد كه خورشيد

در كه  مدرن  تمدن  از  است  نمادی   
Á

 گرفت�

 همپوشا�� با سنت ب�í (باراكا) قرار گرفته است.

با رويارو��  به  مدرن»  ديگر«تمدن  بيا��  به   يا 

«تمدن قديم» آمده است.

     در نهايت، مى توان گفت مفهومى كه پشت

 عنوان فيلم «باراكا» پنهان است بسيار اهميت

معنای به  صو�ó گری  مسلک  در  باراكا   دارد؛ 

 به دست آمده طى رسيدن به كمال
Á

Âعصاره زند 

در گاه گذر  تصويربرداری  است.  زمان  گذر   در 

 باراكا نه تنها گذر زمان را نشان مى دهد، بلكه

 مفهوم گذار از تمد�� به تمدن ديگر را هم در

 ذهن مخاطب مى نشاند. به طور كÉ اين فيلم

 شاهكاری از فيلم سازی است كه به قدری در

كه است  ناياب  روز ها  اين  هاليوود   سينمای 

نتواند خود   
Á

Âزند طول  در  نسل  يک   شايد 

 تماشای فيلمى همچون «باراكا» را دو بار تجربه

كند.

منابع و مآخذ
http://sallygao.com/2011/04/23/a-critical-interpretation-of-ron-fricke's-
�lm-"baraka"
https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-baraka-1992
https://www.imdb.com/title/tt0103767
https://www.barakasamsara.com/baraka/about
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_environmental_�lms

     برای ذكر مثاî ديگر مى توان به سكانس گاه گذر

اين در  كرد؛  اشاره  خيابان  به  پنجره  يک  از   ديد  

، تصويری از يک خيابان شلوغ را از � �Êصحنه دورب 

 پنجره  يک آسمان خراش در نيويورک نشان مى دهد.

� حال صدای تيک تاک مانندی از به هم �Êدر هم 

 خوردن فلز به گوش مخاطب مى رسد كه با صدای
Èصو� افكت های  است.  شده  تركيب  باد   وزش 

 موجود در اين سكانس به  همراه تصويری از رفت و

كه است  مسئله  اين  بيانگر  اتومبيل ها  ãيع   آمد 

وی است. íعت در حال پي�ã شهری به 
Á

Âزند
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 نويسنده: جفری كاست��
ويرايش گران: برايان واليس ، جفری كاست��

� انتشار: ١٩٨٩ �Êاول
وهای زيادی را كه در  ه��      اگر تاكنون يک مجموعه توانسته باشد ن��

يح كند، آن مجموعه «تم ها و جنبش ها» íمعا¡ فعال هستند ت� 

 انتشارات فايدون است. كتاب ”Land and Environmental Art“ از

 اين مجموعه، به سه بخش عمده تقسيم شده كه با يک بررè از

، آغاز مى شود. در بخش اول، ضمن
Á

 برايان واليس، منتقد فرهن�

ده تر قرار مى دهد. Èتعريف ه�� محيطى، آن را در زمينه های گس� 

نمونه های شامل  مى شود،  ارائه  كاست��  توسط  كه  دوم،   بخش 

 كسيک است كه با ماكت ايسامو نوگوچى  در سال ١٩٤٧ آغاز شده

 و با پيشنهاد سال ١٩٩٦ مارک ديون  پايان مى يابد. هر اثر به ترتيب

تاريخ و  فرآيند  قصد،  به  اشاره  با  ده،  Èگس� توضيحات  با   زما�� 

يح شده است. بخش آخر، شامل مقاâت، بررè ها و íنمايش، ت� 
مندا�� است كه مستقيماً از نظرسنجى و آثار پشتيبا��  اظهارات ه��

 مى كنند. اين گونه كتاب ها، برای تحكيم يک موضوع كه اغلب در

 بسياری از دسته ها پراكنده شده است به شدت مورد نياز است؛ كه

  در اينجا اسميتسون، دی ماريا  و كريستو ، در كنار يوكليس ، منديتا

اعى تر و � Èمندان، ان� �  ظاهر مى شوند. اثر بع�û از اين ه�� �Êو ش 

اما دارند،  رئال  سبک  كه  هستند  مجسمه سازا��   Èبيش�  سايرين، 

 تقريباً همه آن ها كار خود را خارج از محيط موزه انجام داده اند.

 اين كتاب، يک تور مجازی از نمايشگاهى است كه بيش از چهار

 دهه و هزاران كيلوم�È فاصله دارد، و برای كتابخانه های دانشگاهى

 و عمومى بزرگ توصيه مى شود.

 
 نويسنده: مارک پويت

� انتشار: ٢٠٠٩ �Êاول
اعى ساده را از ه�� � Èقانه و ان�    اين كتاب، بيش از ٢٠٠ اثر خ

 استفاده از برف، يخ، برگ و انواع توت ها تا چوب ها، شاخه ها،
، پيشنهاد مى دهد كه خوانندگان مى توانند È́  گل ها و سنگ های قيم
و�� و با مواد طبيعى آن ها را بسازند. در كنار لذت  در فضای ب��
 بردن از ايجاد اثری زيبا در مدت چند دقيقه، اين پروژه ها يک
 روش عاî برای باز كردن چشم افراد به تمام شكل ها، رنگ ها و
 بافت ها�� است كه طبيعت مى تواند ارائه دهد. پويت، به طور
مندان محيطى مانند رابرت اسميتسون ، كه يک  مستقيم از ه��
Á و مارپيچى غول پيكر در درياچه بزرگ نمک ايجاد

 اسكله سن�
 كرده، و نيلز اودو ، كه âنه های جادو�� بزرگ از تنه های درخت
اين است.  گرفته  الهام  مى كند،  ايجاد  بيد  شاخه های  و   توس 
 كتاب، برای خانواده ها، معلمان، صنعتگران و تمام كسا�� كه با
́� از الهام  خقيت  خود از لحظاتشان لذت مى برند، منبعى غ
است تا با عنا¡ متنوع خارج از فضای خانه ارتباط برقرار كنند.

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از  طراحى شهری دانشگاه ش��

Natural: Simple Land Art Through the
Seasons

Land and Environmental Art 

  5.Brian Wallis
  6.Phaidon
  7.Isamu Noguchi
  8.Mark Dion

  
9.De Maria
10.Christo
11.Ukeles
12.Mendieta

13.Chin1.Marc Pouyet
2.Robert Smithson
3.Nils Udo
4.Je�rey Kastner
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 نويسنده: ويليام مالپاس

تاريخ انتشار: ٢٠١٢

    اين كتاب راهنمای تصويری كامÉ از ه�� محيطى مى باشد.

ãاã و  او  استوديوی  سياره،  كل  محيطى،  مند  ه�� يک   برای 

 جهان محدوده اوست. صحرا، ساحل، يک ميدان، جنگل به يک

اين به تبديل مى شود.  برای فعاليت خقانه   Éاستوديو و مح 

 معنای طيف وسيعى از بافت، رنگ، شكل، رطوبت، قدرت و

 اندازه است. يک سنگ يا شكا�ó در آن؛ نحوه تابش نور زرد رنگ

� رنگ؛ گل ها�� كه در اواخر بعد از ظهر به سوی Ùبر تكه ای چمن س� 

طبيعى و  واقعى  نمونه های  اين ها  مى گردانند...  روی   خورشيد 

مندان محيطى در ساخت ه�� به آنان پرداخته و در  هستند كه ه��

ی از آن ها استفاده مى كنند. اين كتاب به بررè آثار  خلق آثار ه��

مندان محيطى در ٤٠ سال گذشته مى پردازد. ين ه�� Èبزرگ�

نويسنده:  مارک پويت

تاريخ انتشار: ٢٠١٣

     در شهر، گاهى ممكن است فراموشمان شود كه جهان اطراف

 ما طبيعى است. كتاب «ه�� محيطى در شهر» به بيش از صد

 نمونه ه�� محيطى ساده و الهام بخش اشاره مى كند كه با مواد

 طبيعى قابل يافت در يک محيط شهری، ساخته شده اند. اين

هركه و  معلمان  خانواده ها،  خقيت  لحظه  يک  برای  كتاب، 

 مى خواهد از گردش ãيع شهر به خارج از آن گامى بردارد، يک

س Èدس� قابل  ايده های  كتاب،  اين  است.  الهام  از   �́ غ  منبع 

 بسياری از قبيل الگوها�� با استفاده از گل، برگ، سنگ ريزه و يا

حس آن ها  همه  كه  مى دهد  ارائه  همگان  به  را  آنان  از   Ù́  تركي

قدردا�� از دنيای طبيعيت را در ما افزايش مى دهد.

Land Art: A Complete Guide To Landscape,
Environmental, Earthworks, Nature, 
Sculpture and Installation Art 
(Sculptors)

Land Art in Town: Simple Inspiration 
Through the Seasons 

14.William Malpas
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ت   نويسندگان: كريس تيلور   و بيل گيل�¤

� انتشار: ٢٠٠٣ �Êاول

ده ای از پاسخ های انسا�� به يک منظر Èه�� محيطى، طيف گس�     

د. از ديد معمار كريس تيلور و  خاص در طول زمان را در بر مى گ��

از كتيبه های خطوط تصويری و ت، ه�� محيطى  Ùبيل گيل� مند   ه��

 سنگ نگاره ها تا ساخت جاده ها، مساكن و آثار يادما�� را شامل مى شود.

èت در اين كتاب، نتايج همكاری مداوم خود را كه برر Ùتيلور و گيل� 

 و ايجاد ه�� محيطى توسط دانشجويان دانشگاه تگزاس و دانشگاه

ح برنامه اين كتاب در اطراف مكان íã .نيومكزيكو است، ارائه مى كنند

  ها�� سامان يافته است كه نويسندگان و دانشجويان آن ها در طى يک

� از آن ها بازديد مى كنند، و از محدوده های  سفر دو ماهه در هر پاي��

È́ ساخته شده  بومى آمريكا مانند چاكو كانيون ، تا سازه های صنع
 توسط انسان مانند سد هوور  و درياچه ميد ، و محدوده های يادما��

 مانند اسكله مارپيچ رابرت اسميتسون در درياچه بزرگ نم� را شامل

 مى شود.

 به همراه اطعات توصيفى
Á

     در اين كتاب، هر مكان با عكس های رن�

نوشته های آن مكان زنده مى شود؛  انسا��  و  تاريخ طبيعى   در مورد 

مقاâت و  مكان،  از  آنان  شخص  اول  تجربيات   دانش آموزان، 
ه��  ،

Á
Âنويسند معماری،   ، ه�� تاريخ   ،èباستان شنا  كارشناسان 

� سفر به گروه مى پيوستند، را ارائه �Êاستوديو�� و طراحى كه در ح
� ÈÊم ãتاã ت و ويليام فاكس  در Ùتيلور، گيل� � �Êمى كند. مكالمه ب 

عمليات  ، íèآموز مأموريت  محيطى،  برنامه ه��  ريشه های   كتاب، 

های آينده را ترسيم مى كند. انان مهمان و مس�� ، تعامل با سخ��  ميدا��

 نويسنده: اودو واي©كر

� انتشار: ١٩٩٥ �Êاول

́� يا ده گام ساده  ژاپ
Á

 نصب يک باغ سن�
Á

    اگر به دنبال چگون�

هستيد، خود  خلوت  حياط  در  ورسای  باغ های  بازسازی   برای 

از برخى  كار  به  اگر  اما  نيست.  اين كتاب مناسب شما   âاحتما 

عقه مند جهان  شناخته شده  و  معروف  محيطى  مندان   ه��

مند منظر  هستيد از اين مجموعه مقاâت و مصاحبه با يازده ه��

 و معمار خوشحال خواهيد شد.

منظر طراحى  عنوان  به  ما  كه  را  آن چه  مندان  ه�� اين  آثار      

 متعارف و ه�� چيدمان در فضای باز مى شناسيم تغي�� مى دهد،

 كه نمونه های زيادی از آن ها در قالب طرح ها و تصاوير، نمايش

 داده شده است. برخى از اين نمونه ها نشان مى دهد كه چگونه

 بع�û از اين آثار مى بايست به صورت پرتطم در برابر بوم های

، آسمان و آب مشاهده شوند. در � �Êطبيعى خود از خورشيد، زم 

مندان زيادی معر�ó شده است. اين بخش، آثار و بينش ه��

     كتاب با يک مقاله مروری و پس از آن يک بررè طو��â و

 فوق العاده از اثر ايسامو نوگوچى، كه پيشگام اين نوع از آثار

Ù́ و گاه بيش فعاî زياد وايكر،  است، به پايان مى رسد. جاه طل

 هيچ راهنما�� تخصû در اين زمينه ارائه نمى دهد، اما با ارائه و

منظر طراحان  كار،  جسورانه  و  چشم نواز  ظريف،   جمع بندی 

 آماتور و حرفه ای را با انواع روش های نوين تفكر در فضای باز

 آشنا مى كند.

Land Arts of the American West 

Between Landscape Architecture and 
Land Art 

  15.Chris Taylor
  16.Bill Gilbert
  17.Chaco Canyon
 

  18.Hoover Dam
  19.Lake Mead
  20.William L. Fox

21.Udo Weilacher
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 احمد نادعليان، متولد سال ١٣٤٢ شهر سنگ� (استان سمنان)،

های زيبا  فارغ التحصيل سال ١٣٦٧ رشته نقاíè از دانشكده ه��

 دانشگاه تهران است. نادعليان پس از اتمام تحصيل برای انجام

 مطالعات در باب تاريخ ه�� ايران و جهان به فرانسه رفت و وقت

به آن  از  پس  گذراند.  آنجا   
Á

فرهن� مراكز  و  موزه ها  در  را   خود 

ûدر زمينه تخص (UCE) انگلستان سفر كرد و در دانشگاه مركزی 

در سال و  پرداخت  تحصيل  ادامه  به  ديواری  تزئينات  و   íèنقا 
Á

Âی خود را اخذ نمود. در سال های اوليه زند È١٣٧٥ مدرک دك� 

، كاريكاتور و عكاè فعاليت íèدر زمينه نقا Èحرفه ای خود بيش� 

 مى كند، به گوشه
Á

Âمى كرد. در حال حا¡� اغلب در طبيعت زند 

� الملÉ ه�� محيطى �Êو كنار جهان سفر مى كند و در يک عرصه ب 

 اجرا مى كند. و در سال های اخ�� بيش�È در زمينه نقاíè با خاک،

نت Èحجاری، چيدمان، ه�� محيطى، كارهای چندرسانه ای و اين� 

فعاليت دارد.

     نادعليان كه خانه اش در منطقه كوهستا�� دماوند ايران است

 سفرهای متعددی به ãتاã دنيا داشته و پيام های گرافي� خود

 را به صورت حجاری بر روی سنگ در همه قاره ها به جز قطب

 جنوب رها ساخته است. وی مى گويد: "ماهى هايم در جويبارهای

 دهكده ام پُلور متولد شدند، سپس به رودخانه های گوشه  و كنار

شنا جها��  دهكده ی  اقيانوس  در   âحا و  شدند  ملحق  دنيا 

 مى كنند." چنانكه در بهار ٢٠٠٦ميدی مجله UTNE امريكا درباره

   نادعليان مى گويد: "احمد نادعليان انسا�� كه به سنگ ها و آب

� الملÉ را مى شكند". �Êعشق مى ورزد، همانند يک ماهى مرزهای ب 

́� از بيننده  وی با رها كردن آثار خود در طبيعت، به طور ضم

 مى خواهد كه آن ها را از دل طبيعت كشف كند. هدف او عوه

� مشاركت مخاطب، اين است كه وی در خل اين ÈÊبر برانگيخ 

ی ارزشمندتر از سنگ های او را در طبيعت بيابد. �  جستجو چ��

اينجاست كه او به هدف واâتر خود رسيده و خود را در اين يافته

يک مى داند. íã ها با يابنده مفاهيم سهيم و 

    زما�� كه او يک كودک بود رودخانه های اطراف روستای پلور

 دارای ماهى بودند. با گذشت زمان و آلوده شدن آب ها، ماهى ها

 در طبيعت مشكÉ نيست كه فقط در
Á

Âرفتند. حال آلود � �Êاز ب 

. او با نقش  دهكده او وجود داشته باشد، بلكه مشكÉ است جها��

 زدن ماهى ها بر سنگ قصد دارد بگويد اين رودخانه زما�� ماهى

 داشت و حاâ فقط نق�í از آن باÈó مانده است. اين نقش ها شايد

به مخاطره و   Ùآ� كم   ، � �Êزم كره  گرم شدن  يادآور  اول  نگاه   در 

 افتادن حيات باشد؛ اما قبل از آن ماهى برای او نماديست از روح

انسا�� كه تشنه حيات است.

� بر سنگ نقش     در آثار احمد نادعليان، نمادها�� جز ماهى ن��

، نشانه های  بسته شده است؛ نقش ها�� چون پيكره های انسا��

 دست ها و پاها و تصاوير پرنده ها، بزها، مارها و خرچنگ ها. آثار
� �Êو مضام فل�  نشانه های صور  باستان،  اساط��  از  ملهم   او 

عرفا�� هستند كه با تفس�� و شيوه جديدی ارائه شده اند.

سنگ های بر  حجاری  به  نادعليان   Èدك� آثار  تناسب  و   مقياس 

� دارد و  كوچک محدود نمى شود؛ بلكه آثاری در مقياس بزرگ�È ن��

مى شود: خلق  متنوع  رسانه های  بوسيله  نادعليان  ه��  آن   جز 
ه�� محيطى،  ه��  چيدمان های  صخره ها،  روی  بر   حجاری 

 دانشجوی كارشنا� ارشد

از  طراحى شهری دانشگاه ش��

رودخانه
هنوز

: احمد نادعليان مند محيطى ايرا»� ̄� ه�� معر
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رابطه ميان چاپ و گرافيک محيطى

ه��  ، باستا�� طراحى های  يادآور  نقاíè های   ، �́ آئي  اجراهای 

، ه�� شبكه و كارهای تعامÉ با مشاركت مخاطب. چيدمان ويدئو��

     موزه و نگارخانه دائمى دك�È احمد نادعليان در جزيره هرمز، آثار

� الملÉ را به �Êمند محيطى شناخته شده در عرصه های ب  اين ه��

 نمايش درآورده؛ چراكه آثار وی در بيش از ٠٥ كشور دنيا -در غرب

ق تا جزاير جنو�Ù ژاپن و در شمال íã ترين نقطه امريكا در Ùتا غر� 

نقطه غر�Ù ترين  تا  غرب  در  و  قطب  در  فنند   îشما جزاير   تا 
Èدك�  ûشخ آثار  نمايش  كنار  در  هستند.  پراكنده   امريكا- 

� در آن ک ايشان با بوميان جزيره ن�� Èنادعليان، نمايشگاه آثار مش� 

ايجاد نادعليان در جهت  ايده  با  كه  آن  است. جالب   داير شده 

́� برای ورود به نمايشگاه، تمامى ديوارهای مس�� محله  ذه
Á

Âآماد 
Á

� الملÉ با خاک های رن� �Êمندان ايرا�� و ب  اطراف موزه توسط ه��

 هرمز نقاíè شده اند. موزه عوه بر نمايشگاه بودن آموزشگاهى

 نقاíè كنند.
Á

است برای آموزش زنان جزيره تا با خاک های رن�

 در طى ساليان نادعليان افتخارات متنوعى را از ãاã دنيا كسب

كرده است:
 

نشان نت آرت- ٢٠٠٢
 

٢٠٠٣- � ارائه ه�� محيطى در دوساµنه ون��
 

اخذ جايزه بزرگ و سيمرغ ط©»� دوساµنه تاشكند-٢٠٠٥
 

مند محيطى سال در امريكا-٢٠٠٦ اخذ عنوان ه��
 
 ثبت اثر مهر استوانه ای و چاپ آن در خليج فارس در تقويم

 ديواری ه�� محيطى امريكا-٢٠٠٩

موزه دك�À احمد نادعليان در جزيره هرمز

1.John K. Grande

اين شناساندن  نيت  با   ، ايرا�� ساز  فيلم  تهماسب  م��  Ù́ مجت     

مند ايرا�� به جهانيان در سال ١٣٨١ دست به ساخت مستندی  ه��

بر كه  است  مردی  درباره ی  مستند  اين  زد.  او  آثار  و   
Á

Âزند  از 

مى كند.  Âحكا را  ماهى ها  تصوير  رودخانه ها  كنار   سنگ های 

 "رودخانه هنوز ماهى دارد" نامزد دريافت جايزه در جشنواره ها��

� شد. در گوشه كنار دنيا ن��

ه و پر از ماهى. امروز �      ديروز رودخانه زنده بود. خروشان و پاك��

 اما رودخانه باريكه آ�Ù است بدون ماهى كه تنها âشه حيوانات

 مرده و فاضب منازل و مغازه های اطراف را در خود دارد. در اين

نقِش حک كردن  با  نادعليان)  (احمد  نقاش  منِد  ه�� يک  ايط  íã 

ِ رودخانه؛ خاطره آب و ماهى را زنده نگه
Èماهى بر سنگ های بس� 

مى دارد.

مندان برجسته كشور در حوزه ه�� محيطى     نادعليان ي� از ه��

è اسميت، رابرت èاست و منتقدان بسياری از جمله ادوارد لو 

آثار او را در مجتشان در  مورگان، جان Â گرانده و سام باور 

� الملÉ معر�ó كرده اند. �Êحوزه ب

    جان Â گرانده  نويسنده معروف ه�� طبيعت در مقدمه كتاب

موزه و   � �Êزم نادعليان  «برای  مى نويسد:  نادعليان  آثار   منتخب 

جهان در  بنيادی  بحران  متوجه  نادعليان  ه��  هستند.   همسان 

باشد داشته  وجود   Ù́مخاط آينده  در  چنانچه  است.   معا¡ 

 و انسانيت را بازگو خواهد كرد».
Á

Âكارهايش داستان زند

١٢٠ از  بيش  در  و  داشته  انفرادی  نمايشگاه   ٢٥ تاكنون  وی      

 نمايشگاه  جمعى در ايران، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، امريكا،

 انگلستان، ژاپن، لبنان، امارات، ازبكستان، ارمنستان، آذربايجان

كت كرده  است. íã  ... و

مند ايرا�� است كه به صورت      مى توان گفت نادعليان، تنها ه��

� الملÉ فعاليت �Êب  حرفه ای در زمينه ه�� محيطى و در عرصه 

مى كند.
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       پروژه خانه همندان در شـهر جديد صدرا به منظور با بردن 
سـطح كيفى و فرهن اين شـهر جديد تعريف شـده اسـت. شـهری 
كـه بـه واسـطه ی نزديـ بـه شـهر بـزرگ شـاز در ايـران عمـً بـه 
خوابگاه شـهر تبديل شـده اسـت. بنا بـه اين دليل، پروژه هـا با تم 
فرهنـ در يـ از محورهـای اصـ شـهر تعريـف شـده اند. بـرای 
رسـيدن بـه اين منظور بـار فضاهای عمومى و تعامـ در اين پروژه 
بسـيار پررنـگ در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ايـن مسـأله بـه دليـل 
قرارـگی سـايت در كنـار يک پارک عمومـى و در تراز پاي تـر از آن، 
اهميـت بيـشی يافت به اين ترتيـب كه امكان شـكل گی فضاهای 

عمومى متنوع تری برای پروژه ايجاد مى كرد.  
       دكـ تغابـ طـراح پروژه با مطالعه به اين نتيجه رسـيده اسـت 
كه مسـئله اين پروژه هم نشـ شـدن چهار فضا/سـناريوی عمومى 
اسـت كـه هر يـک ويژ هـای فضا متفـاو را طلـب مى كنند. لذا 
ش شـده اسـت تـا قطعيت مـرز ميـان بـون و درون پـروژه لغو  ـت
گرديـده و طيفـى ميـان فضـای بـاز و بسـته تعريـف شـود. فضـای 
بـو از سـو فضای تعامت همنـدان را در خود جای مى دهد 
س بـرای مردم پارک اسـت. او  و از سـوی ديگـر پـزا قابل دـس
در عـ عمومـى بـودن و گشـود فضـا، مى بايسـت خلـو برای 
طفـره رفـ از نظـارت ايدئولوژيـک قـدرت مى بـود، يعـ فضـای 
عمومى نسـبتاً محصـور، نظارت گريـز و آزادی دهنده را بـرای جمع های 
چندنفـره و كوچكـ مثـل گروه های تئاتر يا موسـيقى كه تمرين هم 
مى كننـد و دومـى پهنـه ای دموكـرات و تمامـاً پذيرنـده در اتصـال با 
پـارک كـه احتمـاً مردم عادی بـرای تفريح  به آن رجـوع كنند. درون 
پـروژه نـ، فضاهـا آزاد و منعطـف را طلـب مى كـرد تـا صحنـه ای 
بـرای رويدادهـای متنوع و پيش بي ناپذير باشـد و بـه روح غقابل 
برنامه ريـزی ه احـام بگذارد. فضاها آزاد كه دانه های بسـته ای 
همچـون آمفى تئاتـر و كس هـا را در خـود شـناور نمايـد. پـزای 
مردم پذيـر و عمومـى، پـزای نظارت گريز تجمع همنـدان، دانه های 
بسـته عملكـردی و فضـای مابـ رويـدادی، چهار جز هسـتند كه 

فرم پروژه آنها را در كنار يكديگر گرد مى آورد.  
       بـه منظـور يكپارچـ سـازه، فرم و عملكرد سـه هسـته  ی اص 
سـاختمان بـه ايـن ترتيـب تعريـف شـدند كـه بـه صورت سـه عن 
سـازه  ای از زيرزمـ بـه بـا امتـداد مى  يابنـد و بـا شـكل دادن بـه 
عملكرد  هـای اص سـاختمان تمام اجزای سـاختمان بـه صورت يک 
كل يكپارچـه بـا هم تركيب مى  شـود. قالب بندی اين عنا سـازه ای 
بتـ كـه كل پـروژه را تعريـف مى كننـد با اسـتفاده از سـازه ای آجری 
اسـت كـه بـه روش اجرای طاق سـن آجری و ديوارهـای باربر آجری 
اجـرا مى شـود و پـس از ب ريزی و برداشـ اين سـازه ی آجری باف 
از آجـر روی سـطوح بتـ ايجـاد مى شـود. اسـتفاده از ايـن روش به 
لحـا   هزينـه ای نـ بـا توجـه بـه هزينـه ی بـای قالب بنـدی بـا 
اسـتفاده از چـوب، فلـز، قالب هـای پ يورتـان و ... بسـيار كمـ 

بوده و به ساخت پذيری پروژه كمک مى كند.   

       يـ از ويژ هـای برجسـته شـهرجديد صـدرا طراحـى و احـداث 
باغشهرهاست.  

       احـداث باغشـهرها يـ از راهكارهای سالم سـازی محيط زيسـت 
و آشـ انسـان بـا طبيعـت بـوده اسـت كه با اسـتقبال كم نـظی از 
سـوی شـهروندان اسـتان فارس روبه رو گرديده و عوه بر جلوه های 
زيبـا كـه بـه اين شـهر داده، در كـنل آلود و پايش هـوا ن نقش 

با و تعي كننده ای دارد.  
       باغشـهرها بـه مثابـه كمربنـد زمرديـن شـهرصدرا مجموعه های از 
پيـش طراحـى شـده بـا ويژ های منح بـه فردی هسـتند. مناطق 
در نظـر گرفتـه شـده بـا كاربری باغشـهر به گونـه ای طراحى شـده كه 
بـه نحـو مناسـ بـا تپوگـرا و اكولـوژی طبيعـى آن منطقـه كامـً 
سـازگار بوده و نه تنها تغيات محيط طبيعى را به حداقل رسـانيده 
بلكه با توسـعه ی فضای سـ توان سـنجى و به كارگی دانش عم، 
تنـوع و نـوآوری، آبيـاری قطـره ای فضـای سـ، اسـتفاده از آب چـاه
 های آبرف، توجيه منطقى شـهروندان سـاكن باغشـهر و آموزش آنان 
در ارتبـاط بـا چگون نگهـداری از محوطه های سـ و انتخاب گونه های 
گياهـى مناسـب و سـازگار بـا ايـط اكولوژيـک منطقه، ايجـاد بانک 
، ايجـاد مجتمع هـای گل،  اطعـا فضـای سـ بـا كاربـری پژوـه
گيـاه و ـسی و صيفـى و خدمـات علمـى گسـده بـه شـهروندان، 
نظام منـد نمـودن مبـارزه با آفـات گياهى و در يـک كم، روح بخش 
نمـودن محيـط زيسـت و پايـش هوا همـه از ملزومـات و ويژ های 
برجسـته باغشـهرهای صـدرا مـى باشـد و در واقع باغشـهر بـه نوعى 

ي از سندهای هوي شهر صدرا محسوب مى گردد.  
      باغشـهر در واقـع نوعـى مسـكن ويـژه در مطالعـات جامـع و 
تفصيـ شـهرصدرا تلقـى مى گـردد به طوری كـه واحدهای مسـكو 
با سطح اشتغال ١٠ درصد و تراكم ١٥ درصد در قطعات حداقل ١٠٠٠ ممربع 

كه با معماری خاص خود طراحى و اجرا مى شوند . 
       در حال حا بيش از ٢٠٠٠ پک باغشـهری با جمع مسـاحت      
  هكتـار در محـدوده قانـو شـهرصدرا آماده سـازی و تفكيـک 
گرديده اسـت كه اغلب قطعات توسـط مالك اقدام به ديوارگذاری 
و درخت كاری شده و منجر به احداث بنای وي گرديده است. 
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