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چكيده
هنرمندان هنر محيطي براي خلق آثارشان ظاهر، ساختار و مواد موجود در طبيعت و محيط پيرامونشان را 
تغيير مي دهند. در اين صورت، ارائه اين نوع از آثار در مفهوم واقعي هنر محيطي براي نمايش در فضاي 
بسته گالري غيرممکن است. بنابراين، رسانه عکاسي در کنار ويدئوهاي ضبط  شده از روند شکل گيري آثار 
هنر محيطي همواره در کنار هنرمندان بوده است و گواهي بر اثبات وجود آثار اجراشده توسط آنان است. 
هدف اين پژوهش بررسي نقش عکاسي به عنوان رسانه اي مهم در ثبت هنر محيطي در بين دانشجويان هنر 
است. سؤال هاي اصلي پژوهش پيش رو عبارتند از: ١- آيا عکاسي، به عنوان يک رسانه، مي تواند عملکرد 
مناسبي براي معرفي آثار هنر محيطي به مخاطب داشته باشد؟ ٢- کدام زاويه عکاسي مي تواند بيشترين تأثير 
را در درک و دريافت مفهوم پيام اثر هنر محيطي و نشانه هاي موجود در اثر، در بيننده ايجاد کند؟ ٣- آيا در 
دريافت مباني، مفاهيم و نشانه هاي تصويري در آثار هنر محيطي از طريق عکاسي در بين دانشجويان دختر 
و پســر رابطه معناداري وجود دارد؟ روش تحقيق در اين پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي و شيوه 
گردآوري اطالعات از نوع پيمايشي است. محقق، براي پاسخ به سؤال هاي تحقيق به جمع آوري اطالعات از 
دانشجويان دختر و پسر چهار دانشگاه از دانشگاه هاي دولتي در رشته گرافيک در تهران اقدام نموده است. 
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در پروژه هاي هنر محيطي تنها ديدن يک فريم عکس ثبت شده از پروژه 
هنرمند، براي درک و دريافت مخاطب، کافي نيست. بنابراين، نمايش عکس هايي با هر دو زاويه باز و بسته و 
حتي نمايش عکس هايي با زاوياي بيشتر و در موقعيت هاي جوي متفاوت و نيز ساعات مختلفي از شبانه روز، 
به مخاطبان اين اجازه را مي دهد تا براي شناسايي و درک کاملتر نشانه ها و مفاهيم موجود در عکس هاي 
نمايش داده شده، کمتر دچار سردرگمي شوند. همچنين، نتايج اين پژوهش نشان داد که در درک، دريافت 
مفهوم و شناخت نشانه هاي تصويري و پيام هاي موجود در عکس هاي نمايش داده شده در آثار هنر محيطي 
بين دانشجويان دختر و پسر رشته گرافيک، تفاوت معناداري وجود دارد، بدين معني که دانشجويان دختر 
قادر به درک و تشخيص ويژگي هاي اثر و دريافت پيام هنرمند با ديدن هر يک از دو فريم عکس ارائه شده 
بصورت جداگانه بوده اند. در صورتي که، دانشجويان پسر بر خالف دانشجويان دختر، بر اساس ساختار 
ذهني و شناختي خود براي شناخت مفاهيم ارائه شده در عکس هاي هنر محيطي نيازمند ديدن عکس هاي 

نمايش داده شده از هر دو زاويه باز و بسته بصورت همزمان بوده اند. 
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مقدمه 
هنر زميني يکي از شاخه هاي هنر محيطي است که در آغاز 
شکل گيري با تمرکز بر اکولژي و آگاهي دادن نسبت به 
خطرات و آلودگي هاي ناشي از زندگي صنعتي و مدرن 
موجود در محيط پيرامون زندگي ما شکل گرفت. برخي 
از هنرمندان اين جنبش هنري از اين طريق سعي کردند تا 
توجه عموم را به خطرات ناشي از بحران هاي موجود در 
محيط زيست، جلب کرده و موجب توجه و احترام بيشتر 
حفاظت  جهاني  مسئله  همين  شنوند.  طبيعت  به  مخاطب 
از محيط زيست از مهمترين دغدغه هاي محقق است در 
چگونگي ارايه و آموزش اين جنبش هنري خصوصًا براي 
دانشجويان هنر. يکي از مهمترين مسايلي که در اين بخش 
از هنر مطرح مي شود و منتقدين و هنرمندان فعال بسياري 
در حيطه هنر محيطي به آن اشاره کرده اند، اين است که 
آثار هنر زميني ميرا هستند و معموال در مقياس هاي بسيار 
بزرگ و با استفاده از مواد طبيعي در فضاهايي غير از 
فضاهاي بسته گالري و در مناطق دور افتاده مانند بيابان 
ها، دريا، مزارع و مکان هاي مشابه طبيعي اجرا مي شود، 
بنابراين، کمتر قابل دسترسي، ديدن و لمس کردن هستند. 
اين خود دليل بسيار محکمي است که عموم مردم، حتي 
هنر  از  ديگري  رشته هاي  در  که  هنرمنداني  از  بسياري 
فعاليت دارند، همچنين دانشجويان هنر کمتر با اين بخش از 
هنر معاصر، آشنايي کافي داشته باشند. اين مسئله باعث کم 
توجهي به آموزش و ارائه اين بخش از هنر، طبق سرفصل 
دروس ارائه شده توسط وزارت علوم در برنامه درسي 
تاريخ هنر معاصر در دانشکده هاي هنر ايران، شده است. 
همچنين بررسي مسئله زاويه ديد در عکاسي با توجه به 
تفاوت جنسيتي دانشجويان در درک و دريافت مفهوم آثار 
هنرمحيطي با در نظرگرفتن نشانه هاي تصويري که ريشه 
از موارد مهم  دارد  افراد يک جامعه  دانش  در فرهنگ و 
ديگر در اين پژوهش است که نياز به بررسي جدي دارد. 
پاسخ به همه موارد ذکر شده براي محقق به عنوان يک 
مدرس در رشته هنر براي بررسي و يافتن پاسخ به اين 
مسئله مهم، موضوعي است که کمتر مورد توجه هنرمندان 

و منتقدين هنر محيطي قرار گرفته است. 
توسط  شده  خلق  آثار  ثبت  راه  تنها  اينکه  به  توجه  با 
هنرمند زميني از طريق عکاسي و يا در مواردي از طريق 
فضاهاي  يا  و  گالري ها  در  ارائه  براي  تنها  فيلمبرداري، 
مجازي است عکاسي به عنوان يکي از مديوم هاي موثر 
در ارائه و آموزش اين بخش از هنر به مخاطب، مي تواند 
تأثير به سزايي در درک و دريافت بهتر مفهوم اثر، داشته 
باشد. بنابراين، سؤال هايي که محقق در پژوهش پيش رو 

به دنبال پاسخگويي آنها است عبارتند از:
·عکاسي به تنهايي به عنوان يک رسانه مي تواند عملکرد 
مناسبي براي معرفي آثار هنر محيطي به مخاطب، داشته 

باشد؟

·کدام زاويه عکاسي )زاويه باز۱ ، زاويه بسته٢ و يا ترکيب 
هر دو زاويه باز و بسته٣  ( مي تواند بيشترين تأثير را در 
درک و دريافت مفهوم پيام اثر هنر محيطي و نشانه هاي 

موجود در اثر، در بيننده داشته باشد؟
آيا در دريافت مباني، مفاهيم و نشانه هاي تصويري در 
دانشجويان  بين  در  عکاسي  طريق  از  محيطي  هنر  آثار 

دختر و پسر رابطه معنا داري وجود دارد؟ 

روش تحقيق 
 (۱۹۸۸) گشتالت۴  تئوري  اساس  بر  رو  پيش  پژوهش 
در بحث عکاسي شکل گرفته است. روش تحقيق در اين 
پژوهش، توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري اطالعات 
آماري  جامعه  است.  شده  انجام  پيمايشي  صورت  به 
انتخاب شده شامل ١٢٠ دانشجو)٦٠ دانشجوي دختر و٦٠ 
دانشجوي پسر) سال هاي سوم و چهارم رشته گرافيک 
است که از چهار دانشگاه دولتي در رشته هنر در تهران 
پژوهش  اين  در  نمونه گيري  روش  است.  شده  انتخاب 
انتخابي است و شيوه تجزيه تحليل داده ها به صورت کمي 
اهداف پژوهش و  به  يابي  انجام شده است. براي دست 
بسته  و  پاسخ٥  پرسشنامه(باز  نوع  دو  تحقيق،  سؤاالت 
اين  ابزار سنجش  عنوان  به  اي)  گزينه  چهار  يا   ٦ پاسخ 
پژوهش طراحي شده است. تحليل نتايج بدست آمده توسط 
 One- way  ANOVA، تکنيک هاي مختلف آماري مانند
انجام شده است و   Skewness، test Tuky ،kurtosis

داده هاي بدست آمده در اين پژوهش از طريق نرم افزار 
SPSS 20 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. 
متغييرهاي وابسته شامل پيام هنرمند، شناسايي و تفسير 
نشانه هاي بکار گرفته شده در آثار هنرمندان هنرمحيطي 
است. متغيير هاي غير وابسته اين پژوهش، شامل ده عکس 
انتخاب شده با زاويه باز، بسته و ترکيب هر دو زاويه باز 
و بسته، است. عالوه بر اين، متغيرهاي مداخله گر٧  شامل 
جنسيت و سطح دانش هنر دانشجويان است که بر اساس 
سرفصل تعريف شده در مقطع کارشناسي رشته گرافيک 

توسط وزارت علوم، تعريف شده اند. 
محقق براي بدست آوردن نتايج دقيق تر، پاسخ بدست آمده 
از دانشجويان در پرسش نامه نوع باز پاسخ را بر اساس 
جدول روبريک ٨  که بين عدد يک تا پنج ارزش گذاري شده 
تنظيم کرده است. پرسشنامه بسته، شامل سؤال هاي عمومي 
در ارتباط با بررسي سطح دانش عمومي هنر دانشجويان 
رشته گرافيک با توجه به سر فصل هاي تعريف شده در 
دروس اختصاصي تاريخ هنر که توسط وزارت علوم ارائه 
پاسخ،  بسته  پرسشنامه  است.  شده  طراحي  است،  شده 
شامل دو سؤال اختصاصي در ارتباط با پيام اثر هنرمند 
و نيز بررسي نشانه هاي فرهنگي موجود در آثار انتخاب 
سر  طبق  مقطع  و  رشته  اين  در  است(دانشجويان  شده 
فصل دروس خود، با تعريف ها و معاني واژه هاي نشانه، 

1.long-shot

2. Close-up

3. Mixed Shot

4. Gestalt Theory

5.Open- ended

6 . close- ended

7. Moderator Variables 

8. Rubric  
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نماد و آيکون، آشنا مي شوند). دانشجويان سال سوم و 
چهارم رشته گرافيک براي اين تحقيق با اين فرض انتخاب 
شده اند که آنها با مبحث هنر محيطي در سرفصل دروس 
هنر معاصر خود آشنا شده اند. عکس هاي انتخاب شده از 
آثار هنر محيطي در بين دانشجويان در شش گروه، که هر 
گروه شامل٢٠ دانشجو به تفکيک جنسيتي انتخاب شده 
اند، نمايش داده شده است. دانشجويان گروه الف و ب که 
هر کدام فقط عکس هايي با زاويه باز و يا با زاويه بسته را 
مشاهده کرده اند براي مشاهده ١٠ تصوير انتخابي توسط 
پژوهشگر(جدول شماره ١) و پاسخ به سؤاالت مربوط، 

در مجموع به ٢٠ سؤال پاسخ داده است. اين در حالي است 
که دانشجويان گروه ج بر خالف دانشجويان دو گروه ذکر 
شده بطور هم زمان، هر دو فريم عکس هايي با زاويه باز 
و بسته را مشاهده کرده اند. براي دوري از ايجاد اشتباه 
در مخاطب طبق تعاريف ارائه شده در منابع مختلف، واژه 
هنر محيطي و هنر زميني در اين پژوهش بصورت همسان 
در نظر گرفته شده است و سعي شده براي دانشجويان 
و ساير مخاطبان از واژه هنر محيطي که حالت کلي تر و 

عمومي تري دارد استفاده شود. 
داراي  ديگر  پژوهش هاي  از  بسياري  مانند  پژوهش  اين 

نام عنوان اثرتصوير با زاويه بستهتصوير با زاويه بازرديف
هنرمند

تاريخ محل اجرا
اجرا

 نام عکاس

١
احمد ماهي

نادعليان
٢٠٠٧مجارستان

(١٣٨٦ش)
احمد نادعليان

زندگي و ٢
باروري

احمد 
نادعليان

٢٠٠٦ايتاليا
 (١٣٨٥ش)

---------
------

علم هاي ٣
پرندگان

نوشين 
نفيسي

معدن نمک، 
اصفهان

احسان ١٣٩٠
تحويليان-
فراز اخوت

٤

از 
مجموعه 
پيشکش

تارا 
گودرزي

جزيره 
هرمز، خليج 

فارس

راحله زمردي ١٣٨٨
نيا

از 
مجموعه 
پيشکش

تارا 
گودرزي

اصغر نيازي١٣٩٧خرم آباد

٥
من يک 
سياسي 

نيستم
محمود 
مکتبي

نوشهر، 
مازندران

راحله زمردي ١٣٨٨
نيا

جدول شماره ١. ١٠ فريم عکس انتخاب شده با زاويه هاي باز و بسته از شش هنرمند هنر محيطي در ايران، مأخذ: نگارنده.



محدوديت هايي است. اولين محدوديت اين پژوهش در اين 
است که جامعه آماري انتخاب شده محدود شده است به 
گرافيک  رشته  چهارم  و  دانشجوي سال هاي سوم   ١٢٠
در چهار دانشگاه از دانشگاههاي دولتي تهران. بنابراين، 
نتايج اين پژوهش را نمي توان بسط داد به همه دانشجويان 
رشته گرافيک و يا ساير رشته هاي هنر، مقاطع باالتر و نيز 
در شهرهاي ديگر ايران که از نظر فرهنگي، سطح اطالعات 
تاريخ هنر، دانش بصري و سواد نشانه شناسي و حتي 
فضاهاي آموزشي و ساير عوامل تأثير گذار ديگري که 
مي توانند بر سطح دانش هنري دانشجويان تأثيرگذار باشد، 
متفاوت است. دومين محدوديت مهم اين پژوهش اين است 
که عکس هاي نمايش داده شده براي دانشجويان، صرفا از 
بين آثار هنر محيطي هنرمندان ايراني انتخاب شده است که 
اغلب اين آثار بر اساس نشانه ها و سمبول هايي که ريشه 
اين  بنابراين،  شده اند.  اجرا  دارد،  ايران  غني  فرهنگ  در 
نشانه ها و سمبول هايي که اغلب ريشه در فرهنگ دارند، 

صرفا براي دانشجويان هنر در ايران اغلب قابل شناخت 
و درک است، به اين دليل نتايج اين تحقيق صرفا در ايران 
قابل بررسي و تعميم است. سومين محدوديت اين پژوهش 
در اين است که محقق تنها ده عکس با زاويه باز و بسته، 
از آثار هنرمندان به نام و فعال در حيطه هنر محيطي در 
ايران را انتخاب کرده است، بنابراين پژوهش محدود است 
به عکس هاي انتخاب شده. اگر پژوهشگر براي مقايسه بين 
عکاسي و ويدئوهاي ضبط شده از يک اثر واحد بصورت 
شده،  انتخاب  عکس هاي  بر  عالوه  مي توانست  همزمان 
ويدئو هايي از روند شکل گيري خلق اثر و اثر نهايي را حتي 
در فصول مختلف به مخاطب نشان دهد، قطعا نتايج تحقيق 

مي توانست تفاوت هاي چشمگيري داشته باشد.

پيشينه تحقيق
مطالعات انجام شده بر اساس منابع موجود علمي فارسي 
و التين، نشان مي دهد که مقاالت و پايان نامه هاي مختلفي 
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فصلنامة علمي نگره

انجام شده  آن  زير شاخه هاي  و  محيطي  هنر  در حيطه 
است که بر خالف موضوع مورد نظر پژوهش به بحث 
پژوهش هاي  اکثر  نپرداخته اند.  محيطي  هنر  در  عکاسي 
فارسي به صورت توصيفي و تحليلي به معرفي اين بخش 
از هنر از جهت تاريخي، رويکردهاي زيست محيطي و يا 
مصاحبه هايي نه چندان علمي و دقيق با هنرمندان ايراني 
پرداخته اند. منابع التين در سالهاي اخير(اکثر پايان نامه ها) 
نيز در بيشتر موارد اشاره دارند بر ارتباط هنر محيطي 
و يا جنبه هاي زيست محيطي اين بخش از هنر با تأکيد 
دبستان  و  دبستاني  پيش  مقاطع  در  آموزش  بخش  بر 
موضوع  با  مرتبط  مباحث  نيز  و  مختلف  کشورهاي  در 
تنها جاي  اين در حالي است که نه  اکولوژيک ال آرت١. 
بر خالف ساير  ايران  مدارس  در  آموزشي  رويکرد  اين 
کشورهاي خصوصًا اروپايي و امريکايي که پيشينه بسيار 
قوي در بخش تاريخ هنر معاصر دارند، بسيار خالي است، 
بلکه در دانشکده هاي هنر نيز در بخش آموزش و معرفي 
هنر محيطي مانند ساير بخش هاي هنر معاصر، بسيار قوي 
عمل نشده است. تنها معرفي هنر محيطي و هنرمندانش 
براي باال بردن سطح دانش علمي جامعه خصوصًا جامعه 
دانشگاهي کافي نيست و بهتر است با توجه به بحران هاي 
زيست محيطي و اکولوژيک که در سال هاي اخير دغدغه 
پژوهشگران و هنرمندان بسياري در ايران است، بر روي 
نحوه آموزش اين بخش از هنر که در ايران سابقه کوتاهي 

حدود دو دهه دارد، تمرکز بيشتري شود.
شده  انجام  مطالعات  از  مورد  چند  خالصه  صورت  به 
پايان نامه  در  خاص(١٣٩٣)،  عاطفه  از:  عبارتند  اخير 
کارشناسي ارشد خود به راهنمايي زهرا رهبرنيا که در 
اخير در  با عنوان «هنر محيطي در دهه  الزهرا  دانشگاه 
ايران»، انجام شده است به بررسي چيستي هنر محيطي 
در نگاهي کلي و سپس به بررسي مهمترين داليل رشد اين 
جنبش هنري و گسترش آن در ايران، پرداخته است. زهرا 
ترکي باغبادراني(١٣٩٣)، در پايان نامه کارشناسي ارشد 
خود «نقش هنر محيطي در بهبود سطح فرهنگي تعامل با 
محيط(مطالعه موردي: ايران)» که زير نظر رضا افهمي در 
دانشگاه تربيت مدرس و با هدف بررسي نقش آثار هنر 
محيطي در افزايش توسعه فرهنگ زيست محيطي در درون 
جوامع معاصر، صورت گرفته  است، به معرفي هنرمندان 
ايراني و جمع آوري نمونه هايي از آثار آنها پرداخته است. 
آسيه محمديان(١٣٩٢)، نيز در پايان نامه کارشناسي ارشد 
خود تحت عنوان «بررسي هنر محيطي با رويکرد نشانه 
کريس  نادعليان،  احمد  مطالعه:  مورد  فرهنگي؛  شناسي 
دراي»، با راهنمايي محمد رضا شريف زاده در دانشگاه 
رابطه  خصوص  در  مرکز،  تهران  واحد  اسالمي  آزاد 
موجود بين «فرهنگ، طبيعت و آثار هنر محيطي به بررسي 
نشانه ها در آثار دو هنرمند محيطي از دو فرهنگ متفاوت 
و نيز بررسي نشانه ها در هنر محيطي از طريق رويکرد 

به  اثر،  معنايي  زيرين  اليه هاي  و  فرهنگي  نشانه شناسي 
مطالعه مي پردازد. 

تحت  ميرزائي(١٣٩٠)،  داود  ارشد  کارشناسي  پايان نامه 
راهنمايي ويدا نوروز برازجاني در دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد تهران مرکز با عنوان» بررسي نسبت انسان با طبيعت 
و تکنولژي در هنر محيطي»، به بررسي زمينه هاي فلسفي 
اين جنبش هاي معاصر متمرکز شده است. پژوهشگر بعد 
از ارائه مقدمه اي توصيفي از گذشته فکري و فلسفي مياِن 
انسان با طبيعت از ديدگاه سنت گرايان از سه منظر دين، 
که  است  پرداخته  بررسي حرکت هايي  به  علم،  و  فلسفه 
در حيطه نظري در قالب علومي مثل زيباشناسي محيط 
زيست و سواد زيست  محيطي و در حوزه عملي عمدتًا 
احمد  است.  پذيرفته  صورت  محيطي  هنرهاي  قالِب  در 
«هنرهاي  پژوهشنامه  اول  شماره  در  نادعليان(١٣٩٠)، 
هاي  مايه  نقش  تجلي  عنوان»  با  پژوهشي  در  ديداري»، 
به  مربوط  تعاريف  زمين»، ضمن  هنر  در  کهن  و  بدوي 
هنر زمين و تاريخچه آن، به عناصر و نقش مايه هايي 
چون اسپيرال و دايره اشاره مي کند که اين نقوش به نوعي 
ريشه در جوامع بدوي و فرهنگ هاي کهن دارند. او ضمن 
بررسي ريشه هاي کهن الگوها در هنرهاي زميني و نحوه 
ارائه آن ها در بستر طبيعي و ارتباط آنها با هنر جوامع 
بدوي، معتقد است که نقش مايه هاي وابسته به آيين هاي 
بدوي و شرقي حضوري فراگير در هنر زمين دارند. زينب 
با  خود  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در  حدادي(١٣٩٠)، 
عنوان» باغ ايراني، نمونه وااليي از هنرهاي محيطي ايران» 
که با راهنمايي حبيب اهللا آيت اللهي در دانشکده هنر شاهد، 
مختلف  مولفه هاي  به  پرداختن  ضمن  است،  شده  انجام 
باغ ايراني در عرصه فرهنگ و تمدن سرزمين ايران در 
دوران هاي تاريخي، در پي يافتن پلي ارتباطي بين باغ ايراني 
و هويت ايراني از طريق سه وجه اصلي فرهنگ، تمدن و 
دين، است. او ضمن اشاره به اين نکته مهم که باغ ايراني 
به عنوان يک اثر هنري تاکنون از ديدگاه هنرهاي محيطي 
مورد بررسي قرار نگرفته است، در پژوهش خود پيرامون 
ارتباط باغ ايراني و هويت ايراني و نيز وجود شباهت ها 
و تفاوت ها بين باغ ايراني و هنر محيطي، پرداخته است. 
حدادي، در نتايج پژوهش خود به اين نکته اشاره مي کند 
که باغ ايراني، نمونه ارزشمندي است از هنرهاي محيطي 
ايران و ميان باغ ايراني و هويت ايراني ارتباط تنگاتنگي 

وجود دارد.
اينگون سولبرگ٢ (٢٠١٦)، مقاله خود را تحت عنوان»هنر 
زمين در مدارس پيش دبستان. يک تمرين هنري عملي» 
طرح  اساس  بر  آموزش»،  و  هنر  مجله»   ١٧ شماره  در 
چهارچوب ملي که کشور نروژ براي آموزش در مقطع 
او  داده است.  انجام  پيش دبستاني در نظر گرفته است، 
در کار تحقيقاتي خود، متمرکز شده است بر اين موضوع 
مي تواند  زميني  هنر  مشارکتي  پروژه  يک  چگونه  که 
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فرصت هايي را براي کودکان به عنوان يک کار گروهي عملي 
معنا دار براي شناخت بيشتر طبيعت پيرامون زندگي شان 
که ارتباط نزديک دارد با سطح آگاهي طبيعي آنها، فراهم 
نمايد. او در اين پروژه، تعامل کودکان با زمين، با اشکال 

دانش و با يکديگر را نيز مورد مشاهده قرار داده است. 
 يانگ جينگ٣ (٢٠١٦)، در مقاله خود تحت عنوان «افزايش 
آگاهي زيست محيطي در هنر معاصر چين: تحليل محيط 
در  هنر  تاريخ  تاهيتي:  اول مجله  که در شماره  فرهنگي» 
تأثير  است  شده  انجام  فنالند،  در  ييواسکيال۴  دانشگاه 
اکولوژيک آرت در افزايش سطح آگاهي اجتماعي از طريق 
به مدت سه دهه، در  اوايل دهه ١٩٩٠  از  هنر معاصر را 
پژوهش،  اين  در  او  است.  داده  قرار  بررسي  مورد  چين 
به  نسبت  دادن  آگاهي  در  که  را  مختلفي  فرهنگي  عوامل 
کرده  بررسي  را  داشته اند  تأثير  محيطي  زيست  مسائل 
است. پژوهشگر معتقد است که افزايش سطح آگاهي زيست 
تغييرات  نتيجه  در  دهه  اين سه  در طي  در چين  محيطي 
اجتماعي و هم در  ايدئولوژيکي است که هم در سياست 
هنر اتفاق افتاده است. در پژوهشي ديگر هونگ کيوکوه١ 
و  هنري  نقد  عنوان»  با  خود  دکتري  رساله  در   ،(٢٠١٣)
دورنماي زيست محيطي: توصيه هايي براي آموزش هنر «، 
که در دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا انجام شده است، به نقد هنر 
محيطي در کره جنوبي مي پردازد. او از طريق مصاحبه هاي 
انجام شده در طي روند کار پژوهشي خود و آناليز مدارک 
خاص  صورت  به  است  شده  متمرکز  شده،  آوري  جمع 
بر نقد هنر اکولوژيک در آثار دو گروه هنري معاصر در 
کشورش(گروه هنري باجت٢ و انجمن هنر طبيعت کره٣). 
نتايج اين پژوهش اشاره دارد بر اين موضوع که برنامه 
آموزش هنر در کشور کره غالبا بر اساس نگاه فرماليستي 
است که بيشتر تأکيد دارد بر ويژگي هاي بصري مثل رنگ و 

روابط نسبي درون آثار هنري تا معناي بافتي.
خود«هنر  دکتري  رساله  در   ،(٢٠٠١) آميزلف٤  ايريس   
زمين: اليه هايي از خاطرات، استفاده از منابع ما قبل تاريخ 
در هنر زمين»، که در دانشگاه مونترال کانادا انجام شده 
تاريخ مي پردازد.  است به رابطه بين هنر زمين و ما قبل 
او در پژوهش خود به اين نکته اشاره مي کند که منتقدين 
هنر معتقد هستند که برخي از کارهاي هنرزمين، به خطوط 
نازکا در پرو (تصوير ١و ٢) و نيز استون هنج در انگلستان 
شايد  هنري  جنبش  اين  ريشه  و  دارند  زيادي  شباهت 
به آثار ماقبل تاريخ باز گردد(ص ٤). آميزلف، عالوه بر 
ذکر خصوصيات رايج هنر زميني به اين نکته مهم اشاره 
مي کند که يکي از ويژگي هاي هنر زميني و محيطي غيرقابل 
جابجايي بودن اين آثار است. به اين معني که نمي توان 
آنها را از مکان خلق اثر جدا کرد و براي ارائه و نمايش به 
داخل گالري و موزه حمل کرد. در اينجا است که اهميت 
نقش عکاسي در ثبت اين قبيل آثار مشخص مي شود. او 
انتهاي فصل دوم رساله خود به صورت گسترده به  در 

موضوع عکاسي و نقش آن در هنر زميني مي پردازد و 
در ادامه به مصاحبه با برخي از هنرمندان پيشکسوت و 
مطرح در حيطه هنرمحيطي و زميني پرداخته است و نظر 
آن هنرمندان را در ارتباط با نقش و رسالت عکاسي در 
معرفي اين بخش از هنر مورد ارزيابي قرار داده است. در 
ارتباط با تصاوير ١و ٢ بايد به اين نکته اشاره شود که 
هر دو تصوير مربوط به تمدن نازکا در پرو است و در 
هر دو تصوير، تصوير رياضي دان و محقق آثار نازکا 
ها«ماريا ريچي» مشاهده مي شود که از سن ٣٦ سالگي 
تا پايان عمرش را به جستجو و کشف عالئم ترسيم شده 
توسط قوم نازکا، گذراند. اشاره شده است که او همواره 
توسط يک جارو و يک وسيله اندازه گيري در صحرا پرو، 
مشغول اندازه گيري و کشف خطوط و تصاوير ترسيم 

شده توسط اين قوم بوده است(رضازاده، ١٣٨٩).
با توجه به ضرورت وجود عکاسي در ثبت  متأسفانه، 
هنرمحيطي و تأثير آن بر درک مخاطب به عنوان رسانه اي 
که همواره در کنار هنرمند اين بخش از جنبش هنر معاصر، 
بوده است پژوهش هاي جدي و علمي، انجام نشده است. 
در اغلب کتاب ها، مقاالت و پايان نامه هاي ذکر شده، تنها 
به پاراگراف کوتاهي در مورد رسانه عکاسي در ثبت آثار 
هنر محيطي، اشاره کرده اند که اين موضوع خود بيانگر 
عدم توجه پژوهشگران و حتي هنرمندان اين شاخه نسبت 
بهتر  دريافت  و  درک  براي  رسانه  اين  لزوم  اهميت  به 
تا  اين مسئله باعث شده است  بنابراين،  مخاطب، است. 
منابع علمي معتبري در اختيار محقق وجود نداشته باشد، 
به جز بخش کوتاهي از رساله دکتري آميزلف، با وجود 
در  شاياني  کمک  توانست  مطالب،  بودن  قديمي  نسبتا 
شکل گيري روند اين پژوهش در مبحث کاربرد عکاسي 

در هنر محيطي داشته باشد. 
  

تئوري گشتالت در عکاسي
تئوري گشتالت اولين بار بوسيله مدرسه برلين بر اساس 
 .(۲۰۰۴ ,Gordon)ساختار مغز و ذهن انسان مطرح شد
در  را  گشتالت  تئوري   ،(۱۹۸۸) ارنفلز۵  فون  کريستين 
روانشناسي و فلسفه معاصر نيز معرفي کرده است. اين 
تئوري با تئوري درک بصري گلمن۶ که در ۱۹۲۰ مطرح 
 Chang, Dooley& Tuovinen,).شد نيز مرتبط است
2002) روانشناسان در اويل قرن بيستم شيوه اي را براي 

شناسايي معياري براي دست يابي به يک ترکيب بندي 
خوب، در مکتب فکري گشتالت دنبال کرده اند. گشتالت، 
در حقيقت کلمه گشتالت در زبان آلماني به معني"شکل" 
است) (Fulks, 1997). هدف آنها دست يابي به شيوه اي 
براي دريافت و پردازش عناصر بصري توسط ذهن و 
کيفيت گرايش افراد براي سازماندهي و طبقه بندي عناصر 
بصري بوده است. تئوري گشتالت در مبحث عکاسي مهم 
و کاربردي است، خصوصًا در بخش ترکيب بندي در 
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فصلنامة علمي نگره

عکاسي و بکارگيري زاويه باز و بسته براي بدست آوردن 
نتايج بهتر در درک و تفهيم يک عکس يا تصوير. هنگامي 
که مخاطب عکسي را که با زاويه بسته گرفته شده است را 
مشاهده مي کند، اين فريم از تصوير او را تشويق مي کند که 
بيشتر تمرکزش بر روي موضوع يا فرم مورد نظر باشد تا 
قاب تصوير.(Gorden, 2004) اين نشان مي دهد که ترکيب 
بندي براي معرفي يک تصوير و مفاهيمي که تصوير ارائه 
شده در بر دارد بسيار حائز اهميت است. يک ترکيب بندي 
خوب چشمان مخاطب را براي جستجوي مفاهيم مطلوب 
و مورد نظر در عکس تشويق مي کند. در مبحث عکاسي 
و کاربرد ترکيب بندي بهتر است عکاسان با اين شاهکار 

تئوري و عملکردهايش آشنايي بيشتري داشته باشند.  

-نقش کاربرد عکاسي در هنر محيطي 
در مفهوم عمومي عکاسي مي توان اظهار داشت که دو 
نوع متفاوت از عکاسي وجود دارد: عکس هايي که گرفته 
مي شوند و عکس هايي که ساخته مي شوند. اين به اين معني 
است که عکاسي رسانه عجيبي است، از آن جهت که براي 
مقاصدي چون  گرفته مي شود.  بکار  گوناگوني  مقاصد 
روزنامه نگاري، تبليغات، هنرهاي زيبا، هنر هاي معاصر، 
ثبت لحظات روزمره زندگي و غيره که عکاسي در همه 
اين موارد مورد استفاده قرار مي گيرد، هدف عکاسي در 
اين موارد بسته به کاربردي که از آن تصوير ثبت شده 
 .(Long, 2014:13)بود خواهد  متفاوت  داشت،  خواهد 
ايجاد  در  مختلفي  پارامترهاي  که  گونه  همان  بنابراين، 
دستکاري  براي  هم  کنترلي  هستند،  موثر  تصوير  يک 
اين پارامترها وجود دارد که شگردهاي عکاسي ناميده 
مي شود. با توجه به اين مسئله عکاسان مي توانند ادراک 
بصري خود را بپرورانند تا دريافت گسترده تري از محيط 
اطراف خود داشته باشند. اشاره به اين نکته ضروري 
است که اشکال مختلف عکاسي مشکالت مختلفي با خود 
طور  به  خبري  عکاس  مثال،  عنوان  به  دارند  همراه  به 
معمول در حال انجام ماموريت خاصي است براي ثبت 
لحاظات خاصي که ارزش خبري مهمي دارند، در حالي 
که عکاس منظره به صورت معمول در جستجوي مکان 
ويژه اي است براي عکاسي و نيز عالِيم عکاسي از آنچه 
که مربوط به طراحي و نقاشي است کامال متفاوت است 
با عکاسي خبري، اجتماعي، طبيعت و يا ساير ژانرهاي 

.(Sontag, 2014:177-178)مختلف هنري
از اين رو، عملکرد عکاسي به عنوان ابزاري براي هويت 
گاه  و  دنيايي جدي  با  ارتباط  براي  وسيله اي  و  سازي 
ساختني به جاي خود ستودني است، با اين حال هميشه 
در جايگاه دوم پس از هدف ذهني اوليه آن قرار مي گيرد. 
در حقيقت، موضوع عکاسي از جهت کمينه گي توصيف 
آن در تحليل سيستم و تا حدي در مطالعات تجربي که 
تا امروز به آن پرداخته شده است موضوعي عجيب و 
پيچيده است .(Van Dijck, 2008)برخي نشانه شناسان 
پيشگام، همانند بارتز١ و مولز٢ پيوندي محکم و انگيزشي 
را بين دو جنبه نشانه هاي تصويري، موجود مي دانند که 
آنها را به هم گره مي زند و از اين رو احساس نياز به 
اثبات خصيصه قوي و استثنايي اين انگيزش در مورد 
عکاسي داشته اند. از سوي ديگر، اکو٣، عکاسي را برابر با 
ديگر جنبه هاي تصويري مي داند و ليندکنز٤، چنين بحثي 
اثبات  را بوضوح، حتي با بکارگيري آزمايشهايي براي 
آن، قاعده مند ساخته است. اخيرا جنبش سومي مشخصا 
بر اين مدعاست که ويژه بودن عکاسي شاخص ماهيتي 

(Sonesson, 1989: 5).آن است
اما در اين مقاله هدف اصلي تمرکز بر روي مفهوم عکس يا 

تصوير ١و تصوير٢. خطوط طراحي شده توسط نازکاها، پرو، مأخذ: 
Amiziev, 1999. (١٣٧٨ ش)
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دقيق تر بگوييم تحليل عکس گرفته شده نيست، بلکه تمرکز 
پژوهش بر تفاوت بين عکس گرفته شده به عنوان يک اثر 
هنري و عکسي است که از آثار هنر محيطي گرفته شده 
است. براي پاسخ دادن به اين مسئله اين سؤال اساسي 
مطرح مي شود که تمرکز بر روي کدام زاويه عکاسي در 
کارهاي هنر محيطي مي تواند تأثير بيشتري بر بيننده در 
دريافت مفهوم اثر، نشانه هاي بکار برده شده در تصوير 
و نيز هدف هنرمند داشته باشد؟ در اين زمينه بايد اشاره 
که  است  محيطي  هنر  عکاس  يا  محيطي  هنرمند  که  کرد 
تصميم مي گيرد از چه جهتي و يا با تمرکز بر کدام زاويه، 
دوربين خود را تنظيم کند و اثر را ثبت نمايد. حال اين مهم 
که زاويه انتخاب شده براي ثبت اثر توسط عکاس بهترين 
بيننده منتقل  اثر را به  زاويه اي است که مي تواند ماهيت 
کند يا خير، مسئله اي است که نياز به پژوهش و بررسي 
دريافت مخاطبان اثر و مقايسه آن با آنچه که نقطه نظر 
هنرمند بوده است، دارد(تصوير٣ و تصوير٤). بنابراين، 
در هنر محيطي مانند ساير بخش هاي ديگر هنر معاصر 
مانند هنراجرا، چيدمان و غيره، معموال موضوع اثر خود 

بهترين جهت را به عکاس پيشنهاد خواهد داد. 
کمي موضوع  عکاسانه،  صرفا  ديد  با  عکاسي  در   اما 
 متفاوت خواهد بود به عنوان مثال اگر شيء مورد نظر قرار
 گرفته شده در کادر دوربين عکاس، پهن باشد در بهترين
 حالت، بايد عکس را بصورت افقي گرفت و اگر شيء ديگر
 حالت افقي نداشته باشد عکاسي با زاويه عمودي مناسب
 تر است. زيرا عکس هاي عمودي با تکيه بر عمق يا ارتفاع،
 احساس قدرت ايجاد مي کنند در حالي که عکاسي با کادر
 افقي با تکيه بيشتر بر پهنا نسبت به ارتفاع، ايجاد احساس
را عکسي  ما  که  هنگامي  چون  مي کند.  ثبات  و   آرامش 
 مشاهده مي کنيم در اولين گام، مي توانيم از خود بپرسيم
 که آنجا در تصوير چه چيزي است و يا اينکه در تصوير

 سپس بعد از در (Bate, 2009: 66).چه چيزي را مي بينيم
 نظر گرفتن وضعيت و موقعيت سوژه در کادر، توجه به
 معاني نشانه هاي نهفته در تصوير براي رمزگشايي نمودن
 عکس از اهميت بااليي برخوردار است، که بيننده عکس
 با استفاده از دانش تصويري و بسته به فرهنگ خود اين
 بازخواني تصوير را انجام خواهد داد. نياز به ثبت آثار
 هنر محيطي، زميني، خاکي، هنر اجرا و غيره، براي ارائه
 به بينندگان و عالقمندان هنرهاي معاصر از سوي هنرمند،
 ممکن است اولين عالئم ظهور گرايش نويني در عکاسي
رسانه بين  هنر»  عنوان  تحت  ديگر  عبارت  به  که   باشد 
 اي» و يا» دو جانبه“ قرار مي گيرد. بين رسانه اي از آن
براي توصيف ابزاري  به عنوان   جهت که عکاسي گاهي 
 هنر ديگري به کار مي رود، هنري که براي ارائه شدن به
نيازمند است  بنابراين، (Edwards, 2006: 24).عکاسي 
محيطي هنر  عکاسي  مورد  در  نوشتن  و  کردن   صحبت 
 هم مانند آنچه که امروزه هنر معاصر محسوب مي شود
 کاري بس دشوار است. چرا که معموال برداشت هايي که
 عکاس هنر زميني و يا خود هنرمند از اثرش ثبت مي کند
 ممکن است از نظر مفهومي با آنچه که هنر عکاسي ناميده
 مي شود متفاوت باشد. رسانه عکاسي در کنار ويدئوهاي
 رکورد شده از روند شکل گيري آثار هنر محيطي همواره
 در کنار هنرمندان بوده است و گواهي بر اثبات وجود آثار
 اجرا شده توسط آنان است. عکاسي در کنار کاربردها و
 قابليت هاي متفاوت و گسترده اش به عنوان مديوم ثبت
 هنر و وقايع اجتماعي، تاريخي، سياسي و ... ، در حيطه
 هنر محيطي ابزاري است استنادي که هنرمندان اين جنبش
 هنري با آميزه اي از بي اعتنايي و بي اعتمادي، بي تفاوتي
 و واقع گرايي به آن نگاه کرده اند. اما در حقيقت، ارائه آثار
ثبت شدن در کتاب ها، مجالت، براي   هنرمندان محيطي 
 نمايش در گالري ها و هر نوع اثبات وجودي بدون حضور

 تصوير ٣(زاويه بسته). نوشين نفيسي،١٣٩٠، علم هاي پرندگان، تصوير ٤(زاويه باز). نوشين نفيسي،١٣٩٠، علم هاي پرندگان، معدن-  معدن 
نمک، اصفهان، ارتفاع: حدود ٣- ٢,٥متر، عکاس: فراز اخوت، نمک، اصفهان، ارتفاع: حدود ٣- ٢,٥متر، عکاس: احسان تحويليان،  مأخذ: آرشيو 

شخصي هنرمند.  مأخذ: آرشيو شخصي هنرمند.
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 دوربين عکاسي و تصويربرداري امکان پذير نمي باشد

Lailach, .(Najafi, 2014: 452007:32  آميزلف(٢٠٠١)، 

در بخشي از پژوهش خود عنوان کرده است که عکاسي 
امر  اين  و  دارد  زميني  هنر  نشر  در  اساسي  عملکردي 
مديون دسته اي از عوامل مرتبط به هم هستند که ريشه 
در بخش هاي مختلف اين هنر دارند. بنابراين، براي معرفي 
اين بخش از هنر به مخاطبان، بايد عکاسي را به خدمت 
ها،  در مجله  هنر  اين  ثبت بصري  اين،  بر  گرفت. عالوه 
کتاب ها و تعدادي از فيلم ها مي تواند منجر به بهتر شناخته 

شدن اين نوع از آثار هنري و نيز معرفي هنرمند، شود. 
اين در حالي است که هم اکنون وب سايت هاي هنرمندان 
يا نمايشگاه هاي مجازي، شيوه اي آسان تر براي ديدن اين 
گونه آثار هنري را فراهم ساخته اند. در اين خصوص او 
مي گويد :با توجه به اين نکته که تعداد اندکي از مردم داراي 
اين فرصت هستند که در شرايط اجراء آثار هنر زميني، در 
محل اجراي اثر قرار بگيرند و بتوانند ابعاد، مواد تشکيل 
دهنده و شرايط جوي که بر شکل گيري اثر تأثير مي گذارند 
يا موقعيتي که اثر به درستي در فضاي پيرامونش دارد را 

 .(Najafi, 2014) :تصوير ٥. رابرت اسميتسون(١٩٧٠)، اسپيرال جتي، درياچه بزرگ نمک يوتا، ابعاد:٤,٦,٤٦٠ متر، مأخذ



ببينند و درک کنند، عکاسي شايد تنها رسانه اي باشد که 
اين فرصت را تا حدودي در اختيار بيننده اثر قرار مي دهد 

 (Najafi, 2014: 80).
بيننده  ابعاد بسيار عظيم که  با  ارائه آثاري  بنابراين، در 
در محل اجرا و شکل گيري اثر حضور ندارد تنها تمرکز 
بصري مخاطب متکي است به زاويه ديد عکاس. عکاس که 
در بسياري از موارد خود هنرمند است و در موارد خاصي 
در کنار هنرمند، عکاس تخصصي براي اين کار تربيت شده 
است و حضور دارد، با توجه به فاصله اي که عکاس نسبت 
به اثر قرار گرفته است و يا با زاويه اي که از ديد او اثر را 
در بهترين وضعيت مي بيند و ثبت مي کند، مي تواند تنها 
نمايي ناچيز از آن همه عظمت و زيبايي را که در اثر نهفته 
است، به مخاطب منتقل کند. زيرا در نهايت براي هنرمند اين 
نکته بيشترين اهميت را دارد که براي ادعا اثر انجام شده 
بتواند اثرش را ثبت کند و مخاطبان بتوانند آن اثر را به 
درستي، آنطوري که مد نظر او بوده است، ببينند. بنابراين، 
تنها هدف هنرمند از خلق اثر نفع و بهره مندي شخصي 
نيست. آنها اغلب آثارشان را در نمايشگاه ها در معرض 
اجازه مي دهند که  ديد عموم قرار مي دهند و در حقيقت 
اين عکس ها صفحات کتاب، مجالت و روزنامه ها را زينت 

دهند. 
 در ديدگاه ديگري در مصاحبه انجام شده با و. جئون١ 
(در٣٠ آوريل، ٢٠١٣) در ارتباط با نقش و تأثير عکاسي در 
ارائه هنر محيطي، او معتقد است که متأسفانه عکس هاي هنر 

زميني چهره هاي منفي دارند زيرا دس يابي به همه اطالعات 
در مورد نوع اثر محيطي و شرايط اجرا و نحوه قرار گيري 
آن در محيط چيزي بسيار فراتر از مستندسازي بصري 
است. زيرا تصاوير ثبت شده از اثر تنها مي تواند بخشي از 
آنچه را که مد نظر هنرمند بوده است را به تصوير بکشند 
و مهمتر از همه نمي توانند همه ابعاد و ويژگي هاي اثر را 
به طور واقعي به مخاطبان خود، نشان دهند. در نتيجه، 
يک فريم عکس به تنهايي نمي تواند در بر گيرنده مفهوم 
و احساس واقعي اثر به مخاطب باشد. به عبارتي ديگر، 
از آنجايي که مخاطبان نمي توانند آن حسي را که اثر در 
محيط واقعي و با مقياس دقيق با خود به همراه دارد را 
مستقيما درک کنند، مجبورهستند به همان اطالعاتي که 
قرار مي دهد، بسنده  اختيار مخاطب  ثبت شده در  عکس 
کنند. بنابراين، عکاسي به تنهايي رسانه صادقي براي درک 

کامل اثر خلق شده نخواهد بود. 
آميزلف،  نقد صحبت هاي  آندره ولف در  ديگر  در جايي 
مي گويد که تصاوير ثبت شده از هنر محيطي مانع نافذ 
بودن اين هنر مي شوند. در حقيقت او بر اين عقيده است که 
عکس ها دروغ محض هستند. او مي گويد متاسفانه بيشترين 
ارتباط با اين بخش از هنر از راه مجالت و اساليدها است 
و عکس ها منابع مناسبي براي انتقال کامل پيام به بيننده 
نيستند. زيرا که عکاسي در ارائه اين بخش از هنر مي تواند 
تنها سايه اي از اثر هنري را به مخاطب خود منتقل کند. 
از نقطه نظر ولف، عکس ها تنها به عنوان وسيله اي براي 

تصوير ٦. تارا گودرزي، از مجموعه پيشکش، جزيره هرمز(١٣٨٨)، عکاس: راحله زمردي نيا، مأخذ: آرشيو شخصي هنرمند.

بررسي نقش زواياي عکاسي در  درک
 و دريافت مفهوم هنر محيطي/

٨٣- ٩٩ 



شماره۵۱  پاييز۹۸
۹۳

فصلنامة علمي نگره

کمک به ثبت اثر مفيد هستند و غير از اين کارآيي چنداني 
ندارند. بيننده با نگاه کردن به عکس اثر در صورتي که قبال 
رويداد يا هر چيز ديگري را در ارتباط با اين اثر ديده باشد 
به راحتي مي تواند، پروژه اجرا شده را به خاطر بياورد 
و در اين موارد عکس تنها به عنوان سند ثبت اثر موثر 
بوده است. با اين وجود، ثبت اثر از طريق عکاسي در هنر 
محيطي خصوصًا زماني گمراه کننده خواهد بود که براي 
بيان مفهوم اثر هنري به شخصي که قبال مستقيما پروژه را 
نديده باشد و در محل اجراي اثر حضور نداشته و موقعيت 
زماني و مکاني اثر را درک نکرده باشد، به کار گرفته شود. 
همچنين ولف، معتقد است که اگر بتوان اثر زميني را با 
رشته اي از عکس هايي که از فواصلي دور از پروژه گرفته 
شده اند و بتوانند همه وجوه اثر را با زاويه٣٦٠ درجه به 
بيننده منتقل کنند، ثبت کرد، در اين صورت بيننده مي تواند 
کمک  خود  مسئله  اين  که  ببيند  را  اثر  از  کاملي  تصوير 
 Amizlev,).بزرگي به درک بهتر اثر محيطي خواهد داشت

(2001: 57-59

عالوه بر اين اگر هنرمند يا عکاس پروژه بتواند عکس هايي 
بتوانند  يا  و  کنند  ثبت  را  پروژه  از  مختلف  زواياي  از 
فريم هايي از پروژه را در شرايط جوي و فصول متفاوت 
و يا در زمان هاي مختلفي از شبانه روز ثبت کنند قطعا 
تأثيرپذيري بيشتري در دريافت و درک پيام هنر محيطي 
و مکان و شرايط اجراي آن به مخاطب خواهد داشت مانند 

آنچه که درتصوير ٣و ٤ مشاهده مي شود. واضح است که 
چنين گزينه اي در همه موارد به علت نامانا و در مواردي 
نيز به علت غير قابل دسترسي بودن بيشتر آثار محيطي 
قابل اجرا نيست، بنابراين، مخاطبان در نهايت محدود به 
ديدن يک تصوير يا تعداد اندکي از عکس هاي ثبت شده 
از پروژه مد نظر، خواهند بود. مورد ديگري که در ثبت 
تصاوير پروژه هايي با ابعاد و مقياس بزرگ بهتر است در 
نظر گرفته شود، قرار دادن شخصي در کنار پروژه است 
تا بتواند از اين طريق کمکي به درک بهتر مقياس و ابعاد 
اثر به مخاطب داشته باشد. زيرا اغلب تصاوير ثبت شده و 
ارائه شده به مخاطب بدون در نظر گرفتن ابعاد واقعي اثر، 
ثبت و ارائه شده اند. بنابراين، تصور اندازه و مقياس واقعي 
بدون قرار دادن شاخصي براي اندازه گيري در برابر اثر 

 (۶۴-۶۳ :Amizlev, 2001).کاري بس دشوار است
از  نمونه  چند  است  شده  سعي   ،٥ شماره  تصوير  در 
نيز  عکس هاي بسياري که در طي فصول مختلف و در 
ساعات متفاوت شبانه روز و در شرايط جوي مختلف در 
سالهاي متمادي و از زواياي متفاوت توسط عکاسان، از 
تاريخ هنر محيطي تحت عنوان  آثار  از معروفترين  يکي 
اسپيرال جتي١ (١٩٧٠)، که توسط رابرت اسميتسون٢ در 
درياچه بزرگ نمک در منقطه يوتا٣ در آمريکا اجرا شده 
به  که راجع  آنچه  اين تصوير، هر  در  ارائه شود.  است، 
و هر  تأثيرات عوامل جوي  زاويه عکاس،  زمان،  گذشت 

تصوير ٧. تارا گودرزي (١٣٨٨)، از مجموعه پيشکش، درياچه اروميه، . عکاس: شهرناز زرکش، مأخذ: آرشيو شخصي هنرمند.
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جنسيت متغيير وابسته زاويه ديد تعداد ميانگين انحراف استاندارد نتايج تست آناليز واريانس  مقايسات زوجي

دانشجويان 
دختر

پيغام هنرمند 

زاويه بسته ٢٠ ٣٢,٥٥ ٤,٨٧ ٤٢١. = p (٢, ٥٧) = .٨٧٩ F
غير معني دار

زاويه باز ٢٠ ٣٢,٢٠ ٥,٠٣
ترکيب هر دو 

زاويه ٢٠ ٣٤,١٠ ٤,٥٥

نشانه هاي 
موجود در 

تصاوير

زاويه بسته ٢٠ ٣٥,٩٥ ٤,٣٩
٠٦١. = p (٢, ٥٧) = ٢.٩٣٢ F

غير معني دار

زاويه باز ٢٠ ٣٤,٥٥ ٥,٥٦

ترکيب هر دو 
زاويه ٢٠ ٣٨,١٥ ٤,١٣

جنسيت متغيير 
وابسته

زاويه ديد تعداد ميانگين انحراف 
استاندارد

 نتايج تست آناليز 
واريانس

مقايسات زوجي

دانشجويان 
پسر

پيغام هنرمند

زاويه بسته ٢٠ ٣١.٨٥ ٤.٨٢
 = p (٢, ٥٧) = ٤.٨٦٥ F

٠١١.
ترکيب هر دو زاويه >
۰۳۳. = p ,زاويه باز 

ترکيب هر دو زاويه > 
٠١٨. = p , زاويه بسته

زاويه باز ٢٠ ٣٢.٢٠ ٥.٥٦

ترکيب هر دو 
زاويه ٢٠ ٣٦.١٥ ٤.٠٠

نشانه هاي 
موجود در 

تصاوير

زاويه بسته ٢٠ ٣٦.٠٥ ٤.٥٨  (٢, ٥٧) = ١١.١٤١F
۰۰۰. = p < ترکيب هر دو زاويه

٠٠٠. = p , زاويه باز 
ترکيب هر دو زاويه >
٠٠٨. = p ,زاويه بسته 

زاويه باز ٢٠ ٣٣.٦٥ ٦.٥٢

عامل بيروني ديگري که بتواند بر اثر و نيز درک مخاطب 
قطعا  است.  قابل مشاهده  زيادي  تا حد  باشد،  تأثيرگذار 
اندکي از آثار هنر محيطي مانند اسپيرال جتي در  تعداد 
تاريخ هنر آنقدر پر اهميت و تأثير گذار بوده اند که بعد از 
گذشت سال ها هنوز مخاطبان عالقمند و عکاسان بسياري 
که امکان حضور در محل خلق اثر را دارند، تمايل به ثبت 
اين اثر خارق العاده از زاويه ديد متفاوتي دارند. در اين 
مورد شايد بهتر است گفته شود، به همان تعداد مخاطبي 
که در موقعيت فيزيکي اثر حضور پيدا مي کنند، زاويه هاي 

مختلف عکس ثبت شده از اثر، نيز وجود دارد.
در ادامه مطالب نه در مقام مقايسه با پروژه هاي بزرگ و 
مطرح در تاريخ هنر محيطي چون اسپيرال جتي و غيره، 
تصاويري از روند يک پروژه از آثار هنر اجرا با رويکرد 
به هنر محيطي که توسط يکي از هنرمندان فعال در حيطه 

هنر اجرا در ايران انجام شده است، ارائه شده است. نکته 
قابل توجه در ارتباط با تصاوير شماره ٦ و٧، اين است 
که آثار هنرمندان هنر محيطي در ايران از نظر ابعاد اثر 
به علت عدم وجود سازمان يا سازمان هايي براي حمايت 
مالي و اجرايي از پروژه هاي آنها، به طور معمول در ابعاد 
با صرف  و  ميرا  پروژه هايي  بصورت  و  کوچک  بسيار 
هزينه توسط خود هنرمند انجام مي شود. بنابراين، از نظر 
ابعاد و ماندگاري اثر به هيچ وجه قابل مقايسه با برخي 
از پروژه هاي قول آسا و پر هزينه در تاريخ هنر معاصر 
پروژه اي  اجراي  روند  تنها  شده،  ارائه  تصاوير  نيستند. 
از آثار هنر محيطي را که در غالب هنر اجرا توسط تارا 
و  مکاني  موقعيت هاي  در  «پيشکش»  عنوان  با  گودرزي 
زماني مختلف و با استفاده از متريال هايي چون خاک، 

آب و... اجرا و ارائه شده است را نشان مي دهد. 

جدول شماره ۲. ميانگين ها، انحراف ها و نتايج آزمون هاي آناليز واريانس براي دو فاکتور پيغام هنرمند و نشانه هاي موجود در 
عکس هاي نمايش داده شده بر اساس نمايش زواياي مختلف عکاسي به دانشجويان دختر. مأخذ: نگارنده.

جدول شماره ۳. ميانگين ها، انحراف ها و نتايج آزمون هاي آناليز واريانس براي دو فاکتور پيغام هنرمند و نشانه هاي موجود در 
عکس هاي نمايش داده شده بر اساس نمايش زواياي مختلف عکاسي به دانشجويان پسر. مأخذ: نگارنده. 

بررسي نقش زواياي عکاسي در  درک
 و دريافت مفهوم هنر محيطي/

٨٣- ٩٩ 



شماره۵۱  پاييز۹۸
۹۵

فصلنامة علمي نگره

لوسي- اسميت(٢٠٠٢)، معتقد است بدون در نظر گرفتن 
مشکالتي که ريشه در عدم دقت احتمالي عکس ها و عدم 
قابليت آنها براي به تصوير در آوردن همه وجوه يک اثر 
هنر زميني دارند، يک فرم عکس ثبت شده تنها واقعيتي 
است براي پر رنگ کردن اثبات وجود آثاري که در مناطقي 
در  شده اند.  اجرا  خاصي  محيطي  شرايط  و  دست  دور 
اينصورت، يا ديگر از اثر اجرا شده چيزي باقي نمانده است 
و يا بر اثر گذشت زمان، اثر خلق شده چنان دشتخوش 
تغييراتي شده است که ماهيت اثر به طور کلي تغيير کرده 
است و دچار چالش شده است. در اين صورت، بدون ثبت 
اثر و بدون در نظر گرفتن مخاطباني که در محل اثر شاهد 
اينکه  اند، ادعاي هنرمند مبني بر  اجراي آن پروژه بوده 
چنين اثري اجرا شده و يا وجود داشته است، دور از ذهن 

است(ص٤٣). 
تحت  خود  مقاله  در  مراثي(١٣٨٧)،  و  اسکويي  صديق 
عنوان «بررسي عملکرد عکاسي در هنرهاي جديد ايران» 
در مبحث عکاسي در هنر زميني به اين نکته اشاره مي کنند 
که: "مکان و اثري که بدون عکاسي کامال ناشناخته مي 
ماند، اثري مرده است"(ص٨٦). بنابراين، اين هنر عکاسي 
و يا بهتر است بگوييم هنر عکاس هنر زميني است که با 
استفاده از اين تکنولوژي جديد اين بخش از هنر را براي 
معرفي به عالقمندان اين جنبش هنري زنده نگه مي دارد. 
از اين رو، هنرمندان براي ارائه آثارشان چاره اي جز قرار 
دادن عکس هاي گرفته شده و ارائه ويدوهاي ثبت شده از 
نگارخانه هاي  فضاي  در  آثارشان  اجراي  نحوه  و  روند 
 Lucie-Smith,) واقعي يا مجازي و يا وب سايت ها ندارند

.(2002: 44; Tufnell, 2006:67

 اين خود دليل محکمي است بر اهميت مطالعه و بررسي 
نقش عکس، عکاسي و عکاس درحيطه هنر زميني، که براي 
محقق به عنوان يکي از نيازها و شکاف هاي موجود براي 

مطالعه بيشتر در بخش هنر معاصر احساس شده است.

تحليل يافته هاي تحقيق بر اساس دو مؤلفه جنسيت و 
زاويه ديد در عکاسي

مردان و زنان در شرايط اجتماعي- فيزيولوژيکي متفاوتي 
در دنيا زندگي مي کنند. جنسيت چيزي است در ارتباط با 
توانايي ها  اين  که  زنان،  و  مردان  توانايي هاي  و  عملکرد 
بر اساس خانواده، اجتماع و فرهنگ شکل مي گيرند. در 
ارتباط با مبحث تفاوت هاي جنسيتي در درک، دريافت و 
شناخت نشانه هاي تصويري و نيز دريافت پيام هاي نهفته 
موجود در آثار هنر محيطي، يافته هاي اين پژوهش نشان 
داده است که تفاوت معنا داري بين دانشجويان دختر و 
پسر وجود دارد. اين بدين معني است که دانشجويان دختر 
قادر به درک و تشخيص ويژگي هاي اثر و دريافت پيام 
هنرمند با ديدن هر يک از دو عکس ارائه شده با زاويه باز 
و بسته بصورت جداگانه بوده اند(جدول شماره۲) که از 
ديدگاه صاحبنظران علم روانشناسي، تجربيات اجتماعي- 
فيزيولوژيکي در بدست آوردن استانداردهاي فرهنگي و 
اصول حاکم بر جامعه و خانه مي تواند از مهمترين داليل 
 Rapoport, 1991: 38; Reeves and) اين تفاوت ها باشد
Boyett, 1983: 325; Miller &Halpern, 2014:39-

 .(41

جدول شماره ۴. ميانگين ها، انحراف ها و نتايج آزمون هاي آناليز واريانس براي دو فاکتور پيغام هنرمند و نشانه هاي موجود در 
عکس هاي نمايش داده شده بر اساس نمايش زواياي مختلف عکاسي. مأخذ: نگارنده. 

زاويه ديد  تعداد ميانگين انحراف 
استاندارد

نتايج تست 
آناليز 

واريانس

مقايسات زوجي

a)پيغام هنرمند 
زاويه بسته ٤٠ ٣٢.٢٠ ٤.٧٩  = ( ٢, ١١٧)F

٤.٩٢٧
٠٠٩. = P

ترکيب هر دوزاويه >
زاويه بسته ,

٠٢١. = P
ترکيب هر دوزاويه > 

زاويه باز ,
٠٢١. = P

زاويه باز ٤٠ ٣٢.٢٠ ٥.٢٣
ترکيب هر 

دوزاويه
٤٠

٣٥.١٢ ٤.٣٥

نشانه هاي 
موجود در 
تصاوير

زاويه بسته ٤٠ ٣٦.٠٠ ٤.٤٣  = (٢, ١١٧)F
١٢.٨٩٩

٠٠٠. = P

ترکيب هر دوزاويه > 
زاويه بسته,
٠٠٤. = P

ترکيب هر دوزاويه > زاويه 
باز ,

٠٠٠. = P

زاويه باز ٤٠ ٣٤.١٠ ٦.٠٠
ترکيب هر 

دوزاويه
٤٠

٣٩.٦٠ ٤.١١
1. Belenky



شده از پروژه هنرمند، حال با زاويه باز و يا بسته نسبت 
به موقعيت قرارگيري اثر در طبيعت و يا با توجه به ابعاد 
پروژه و ساير فاکتورهاي ديگري که بر روي اثر و نيز 
درک و دريافت مخاطب تأثير خواهد گذاشت، کافي نيست. 
بنابراين، عکاسي به تنهايي آن هم با نمايش تنها يک فريم 
از عکس هاي ثبت شده از اثر هنر محيطي، نمي تواند کمک 
شاياني در درک مفهوم اثر به مخاطب خود داشته باشد. 
همسو   ،(۲۰۰۱) آميزلف  يافته هاي  با  آمده  بدست  نتايج 
است زيرا او معتقد است که مخاطبان آثار هنر محيطي 
با ديدن تنها يک فريم عکس ارائه شده از اثر بدون نمايش 
جزئيات و ابعاد و تأثيرات جوي و ...، خواه عکس با زاويه 
باز و يا با زاويه بسته ثبت شده باشد، دچار سردرگمي 
خواهند شد. بنابراين، نمايش عکس هايي با هر دو زاويه 
با زاوياي بيشتر  نمايش عکس هايي  باز و بسته و حتي 
اين اجازه  و در موقعيت هاي جوي متفاوت به مخاطبان 
و  نشانه ها  کاملتر  درک  و  شناسايي  براي  تا  مي دهد  را 
مفاهيم موجود در عکس هاي نمايش داده شده، کمتر دچار 

سردرگمي شوند. 
همچنين، نتايج نشان داد که دانشجويان با وجود مشاهده 
ارائه شده با زاويه باز که جزئيات و عناصر  عکس هاي 
بيشتري را نسبت به زاويه بسته و يا مديوم شات در بر 
دارد، به تنهايي نتوانستند به درستي درک و تفسير کاملي 
از مفهوم اثر و نشانه هاي تصويري موجود در عکس هاي 
زيرا   .(۴ کنند(جدول  دريافت  را  زاويه  اين  با  شده  ارائه 
عکس هايي با زاويه باز برخالف عکس هايي با زاويه بسته 
ميدان ديد گسترده تري را در بر مي گيرند که شامل پيش 
زمينه و وجود جزئيات بيشتري از موضوع است. بنابراين، 
تصاوير،  نمايش  براي  تنهايي  به  باز  زاويه  با  عکس هاي 
رويدادها و موضوعاتي با جزئيات و نشانه هاي تصويري، 
 (Mc Cain& Driver, 1973: 22).است مناسب  بيشتر 
و  جزئيات  باز،  زاويه  با  عکس هايي  اگرچه  بنابراين، 
به  به مخاطب نشان مي دهد ولي  را  بيشتري  نشانه هاي 
اين دليل که اين نوع کادر از عکاسي نشانه ها و عناصر 
غيرضروري را نيز در بر دارد معموًال عدم تمرکز بيشتري 
را براي مخاطب در شناخت مفهوم اصلي اثر، ايجاد مي کند. 
نسبت  کافي  تمرکز  تواند  نمي  مخاطب  صورت،  اين  در 
به موضوع اصلي تصوير داشته باشد زيرا ممکن است 
جزئيات موجود در فريم عکسي که توسط عکاس ثبت شده 
است براي انتقال مفهوم اثر، مد نظر هنرمند نبوده است و 
از درک پيغام و  اين خود باعث گمراهي بيشتر مخاطب 

 .(۳۳ :۲۰۱۴ ,Long)مفهوم صحيح اثر هنري خواهد شد
اما در مورد عکس هايي با زاويه بسته که تمرکز تصوير بر 
نشان دادن جزئيات موضوع يا عنصر اصلي تصوير است، 
ناکارآمد  المان هاي  به  پرداختن  بدون  تا  مي شود  باعث 
موجود در اثر هنري، اين اثر بصورت بزرگتر در تصوير 
ظاهر شود و پس زمينه و ساير نشانه هايي که از درجه دوم 

يکسان  دريافت  و  درک  در  دختر  دانشجويان  توانايي 
تصاوير ارائه شده از هر يک از زاوياي عکس هاي مورد 
نظر اين پژوهش نيز با مطالعه بلنکي۱ و همکارانش(۱۹۸۶)، 
نيز همسو است. آنها بيان مي کنند که زنان رويکردهاي 
دارند.  مردان  به  نسبت  دانستن  و  يادگيري  به  متفاوتي 
و  حسي  محور،  پردازش  يادگيري،  به  زنان  رويکرد 
رويکردي  داراي  که  مردان  با  تقابل  در  است  شخصي 
هدفگرا و منطقي هستند. اکثر آثار هنري با سطوحي از 
نشانه ها و نمادهاي انتزاعي از طريق فرايند حسي هنرمند 
ساخته شده و شکل گرفته اند، اين به نفع زنان است تا 
آنها را از طريق حواس حسي خود پردازش کنند(ص۶۵). 
همچنين، نتايج پژوهش نشان داده است که دانشجويان 
ساختار  اساس  بر  دختر،  دانشجويان  خالف  بر  پسر 
ذهني و شناختي خود براي شناخت مفاهيم ارائه شده در 
عکس هاي هنر محيطي و نيز درک تصوير ارائه شده و 
دريافت پيام هنرمند نيازمند ديدن عکس هاي گرفته شده از 
هر دو زاويه باز و بسته بصورت همزمان بوده اند(جدول 
شماره ۳). بر اساس نظريات پژوهشگران، عوامل محيطي 
مانند خانواده، مدرسه، مذهب و ساختار حاکم بر اجتماع، 
از آغاز به گونه اي با عوامل زيست شناختي مانند تفاوت 
در ساختار مغز در تعامل هستند که مردان و زنان را در 
شکل دادن به مهارت ها و قابليت هاي ويژه در پاسخگويي 
به احساسات به گونه اي متفاوت هدايت مي کنند. بنابراين، 
و  مهارت ها  شکل  به  جنسيتي  قابليت هاي  و  توانايي ها 
دو  اين  بين  آغاز  از  احساسي  و  شناختي  قابليت هاي 
جنسيت وجود داشته است و به مرور زمان تفاوت هاي 

(Zikmund, 2013: 87).بيشتري يافته است
در اين راستا، نتايج بدست آمده در اين پژوهش با يافته هاي 
مطالعه بوش- دومنک۱، براناز- گارزا۲ و اسپين۳ (۲۰۱۴)، 
بصورت  به  مردان  که  کرده اند  بيان  آنها  است.  همسو 
تحليلي و انعکاسي مي انديشند و تالش ذهني بيشتري براي 
درک و حل مسائل موجود دارند. ديدن عکس هايي با نماي 
بسته براي مردان، جزئيات نشانه شناختي کافي را فراهم 
نمي کند، در حالي که عکس هايي با زاويه باز جزئيات گمراه 
کننده بسياري را براي تفکر تحليلي و انعکاسي آنها فراهم 
به  و رسيدن  مناسب  عملکرد  مانع  تنهايي  به  که  مي کند 
نتيجه مطلوب خواهد شد(صص۴-۷). تنها ديدن همزمان 
پسر  دانشجويان  براي  بسته  و  باز  زاويه  با  تصاوير 
براساس ساختار ذهني و شناختي آنها در پردازش تحليلي 
و انعکاسي تصاوير مي تواند به آنها کمک کند تا آنها بتواند 
به درستي اطالعات مورد نظر را از عکس هاي ارائه شده از 

پروژه هاي محيطي به درستي دريافت کنند. 
درک  در  دانشجويان،  جنسيتي  تفاوت  مسئله  از  جدا 
تصاوير ارائه شده از هنر محيطي و نشانه هاي موجود در 
عکس ها، بخش ديگري از نتايج اين پژوهش نشان مي دهد 
که در پروژه هاي هنرمحيطي تنها ديدن يک فريم عکس ثبت 
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نتيجه
نتايج نهايي اين پژوهش نشان مي دهد تفاوت معناداري در نمايش عکس هايي با زاويه باز و با زاويه بسته و 
نيز نمايش همزمان هر دو زاويه از عکس هاي انتخاب شده به دانشجويان وجود دارد. به اين مفهوم که نمايش 
عکس هايي با زاويه باز و بسته هر کدام به تنهايي نمي توانند درک درستي از مفاهيم و نشانه هاي موجود در 
اثر هنرمند را به مخاطب خود ارائه دهند. عالوه بر اين، نمايش فريم عکس هاي انتخاب شده با هر دو زاويه 
باز و بسته به صورت همزمان به مخاطب اجازه مي دهد تا درک کامل تري از مفاهيم تصويري و نشانه هاي 
موجود در اثر ارائه شده نسبت به مشاهده هر فريم از عکس ها با زاويه باز و يا با زاويه بسته به تنهايي داشته 
باشند. همچنين، نتايج نشان داد که عکس هاي باز زاويه باز اگرچه در برگيرنده جزئيات، المان هاي موجود در 
اثر، نمايش فضاي بيشتري از اثر و نيز موقعيت جغرافيايي قرار گيري اثر در طبيعت و ... است، در مقايسه 
با نمايش همزمان هر دو زاويه از عکس ها به گروه سوم از دانشجويان، به تنهايي نتوانسته درک درستي از 

پيغام هنرمند و نشانه ها و يا نمادهاي موجود در اثر را به مخاطب خود منتقل کند. 
عالوه بر مطالب مطرح شده، بخش ديگري از نتايج پژوهش در بحث تفاوت هاي جنسيتي در نشانه هاي موجود 
در اثر و نيز درک مفاهيم زواياي عکاسي نشان داد که تفاوت معناداري بين درک و دريافت دانشجويان دختر 
و پسر وجود دارد. به اين معني که دانشجويان دختر نسبت به دانشجويان پسر، بيشتر قادر بوده اند که پيغام 
و نيز نشانه هاي موجود در اثر را به تنهايي با مشاهده هر کدام از فريم عکس هاي نمايش داده شده، درک و 
دريافت کنند. اين درحالي است که دانشجويان پسر بر خالف دانشجويان دختر نياز به ديدن همزمان هر دو 
زاويه از عکس ها با باز و بسته، داشته اند. همچنين اشاره به اين نکته ضروري است که عکاسي به تنهايي، 
خصوصًا نمايش تعداد محدود فريم از عکس هاي ثبت شده از اثر هنرمند بدون نمايش موقعيت قرارگيري اثر، 
شرايط جوي، موقعيت جغرافيايي و همه عوامل محيطي مانند نور، صدا و تأثيرات مستقيمي که محيط پيرامون 
اثر مي تواند در درک مفاهيم و شناخت بيشتر مخاطب نسبت به وضعيت و شرايط قرار گيري اثر در محيط 
ارائه دهد، کافي نيست. در واقع، عکاسي به عنوان يک رسانه مي تواند اثبات محکمي بر ادعاي هنرمند بر خلق 
اثر باشد. همچنين، بسته به نمايش فريم هاي متفاوت از عکس ها، مخاطب مي تواند برداشت نسبي نسبت به 

درک مفاهيم و نشانه هاي موجود در اثر داشته باشد.
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 ,Long)اهميت برخوردار هستند در تصوير حذف شود
داده شده  نمايش  پژوهش عکس هاي  اين  ۲۰۱۴: ۱۱).در 
با زاويه بسته از يک اثر هنر محيطي باعث شده است تا 
عکس متمرکز شود بر نشانه ها و جزئيات خاصي از اثر، 
اما برخي از نشانه هاي مربوط به درک و دريافت مفهوم 
به کلي حذف شده اند  از تصوير  نماي بسته  اين  در  اثر 

مانند نشان دادن سايز و ابعاد واقعي اثر و يا ساير تأثيرات 
عناصر جوي و المان هاي محيطي تأثير گذار بر درک بهتر 
و  نشانه ها  همه  کادر،  از  نوع  اين  در  بنابراين،  مخاطب. 
نماد هاي موجود در هر اثر هنري به درستي ديده نخواهند 
شد. در انتها بايد اشاره کرد که نتايج پژوهش با تئوري 

 (Krages, 2005:58).گشتالت همسو است
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were total of ten photos that displayed the prominent works of six famous Iranian land artists. 

Moreover, the analyses were accomplished through various statistical techniques, for instance the 

one- way analysis of covariance (one-way ANOVA), Tukey test and Skewness & kurtosis. The 

data were treated statistically using SPSS software (Version 20). The results revealed that the mixed 

presentation method produced significantly better results for Total Overall scores and sub-factors 

of message understanding, identifying and interpreting symbols. The results also showed that there 

were significant differences by gender and modes of presentation for the sub-factors of understanding 

of messages, identifying and interpreting symbols. It means, the result of research indicated that 

there is a significant difference in perception, concept realization and knowing pictorial symbols 

embedded in environmental art photos between female and male students. Female students were able 

to perceive and identify features of artworks and receive artist’s messages, observing every single 

photo separately, while unlike them, based on their mental and cognitive structure, male students 

needed to look at both of the photographs in both close-up and long-shot modes simultaneously to 

identify the concepts within photographs of environmental artworks. The research findings also 

show that looking at only a single recorded photography frame is not sufficient to perceive and 

recognize an environmental artwork. Therefore, showing photos in both close-up and long-shot 

modes and even photos from more angles and in different weather conditions as well as different 

times of the day, is most influential in preventing the viewers from getting misled in identifying and 

perceiving signs and concepts which are embedded in photos shown to them.

Keywords: Environmental Artwork, Photography, Close-up, Long-Shot, Art Students, Iranian 

Contemporary Art
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Environmental art is the leading comprehensive impression of the numerous global manifestations 

of new type of art, and the philosophical, geographical, and cultural settings from which it arose. 

The environmental artist tries to escape from the dark, noisy and small environments of the 

galleries. They are interested in seeking refuge and protection in the earth and nature and to be able 

to make a link and a dialogue with it. So, photography has a crucial function in the dissemination of 

environmental art. It is owing to an assortment of interrelated parameters, which are all originating 

from the detachment of land works. Thus, for introducing environmental art to the people, 

photography should be used. Furthermore, visual records in magazines, books, and a few films 

can lead to its publicity. This research seriously explores the role of photography as a significant 

medium to record environmental art. Since environmental artists make changes in structure and the 

materials existing in their surroundings to create their works; it’s impossible to move these works 

into enclosed gallery spaces. Thus, photography medium accompanied by videos recorded from 

the process of forming environmental artworks has always been beside artists as a proof for the 

work implemented. The objectives of the present research are to answer these significant questions 

that: 1. Could photography as a medium have a good performance to introduce environmental 

artworks to the audience? 2. Which photography angel can have the highest influence on viewer 

to receive and realize the messages and signs embedded in environmental artwork? 3. Is there any 

significant difference in perception, concept realization and knowing pictorial symbols embedded 

in environmental art photos between female and male students? This research is based on Gestalt 

theory (1988) in photography. The method of this research was quantitative and a random sampling 

method was used to select the technical and vocational art universities, so that all students in the 

universities have the same possibility of being selected. Randomly two universities have been 

selected from the four public art universities in Iran, Tehran with a sample of 120 graphic art 

students in the third or fourth year. The instrumentation comprises a set of multiple choice test 

questions for the respondents and the open-ended questionnaire due to the varied nature of the 

artworks and to avoid prompting students to the possible answers and responses. The open-ended 

questionnaire consists of six questions and one photo for group A and group B. The photos given 

to each of the group A and B members were different in terms of the angles (close-up & long 

shot). While the questionnaires offered to group C included both photo types (close-up & long 

shot) of the selected projects which were the same as the ones given to group A and B. There 
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