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 چکیده 

رابطه هنر و فن آوری وپیشروی جهان  ،ست ا  بسزایی در هنر و فرهنگ معاصر داشتهثیر أهای دیجیتالی همواره ت فناوری

و به این ترتیب هنرمندان از تکنولوژی دیجیتالی  بسوی فرهنگ دیجیتالی موجب بوجود آمدن هنر عصر دیجیتال گردید

 .تعاملی گردیداین امکانات موجب رشد وبروز هنرهای جدید از جمله هنر  مند گشتند. در این روند بهره

توجه به حفظ ونگهداری آن مسئولیت افراد ، است  امروز جامعهی حیاتی در مرزیست ا محیط مسئلهبا توجه به اینکه 

هنر محیطی ، از شاخه های هنر جدید است که بااستفاده از ان هنرمند می تواند، ارتباط انسان با طبیعت  جامعه میباشد.

را عمق بخشیده وتوجه ها را به خطراتی که محیط زیست را تهدید می کند جلب کند وراهکاری نوبرای همزیستی با 

ر کردن مخاطب و تحریک و تاثیر بر ادراک هنر محیطی با درگیمحیط اطراف پیش روی هنرمند و مخاطب قرار دهد. 

ذهنی اورا به تعامل و مشارکت دعوت و ترغیب می کند ، این امر نقطه مشترکی بین هنر محیطی و هنر تعاملی است که 

گرافیک تعاملی در هنر محیطی و تاثیر زمینه خوبی را برای جلب توجه مخاطب ایجاد می کند. این پژوهش به بررسی 

 میپردازد.ب مخاطب جذ نقش آن در

 و اى  )کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوهو بوده تحلیلى -توصیفى ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روش

نیز کیفی است. نتایج بیانگر ایجاد تعامل میان کاربر و محیط برای مخاطب  اطالعات تحلیل و تجزیه میدانى( و روش

 در نحوه زندگی او تاثیر میگذارد. ایجاد معنا کرده و بر این اساس با ایجاد حس مطلوب 
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Abstract 

Digital technologies have always had a significant impact on contemporary art and 

culture, the relationship between art and technology, and the world advancement towards 

digital culture caused the creation the digital age art, and in this way, the artists exploited 

digital technology in this trend. These facilities caused the growth and emergence of new 

arts including interactive art. 

With regard to the fact that the environment issue is vital in today's society, attention to 

maintaining and keeping it is a responsibility of the community’s individuals. 

Environmental art is one of the branches of the new art using it which the artist can 

deepen the relationship between the human with the nature, and draw the attentions to the 

dangers threatening the environment, and put a new solution to the artist and audience for 

coexistence with the surroundings environment. Environmental art invites and 

encourages the audience by engaging and stimulating and affecting his/her mental 

perception and this is a common point between the environmental art and interactive art, 

which creates a good ground for attracting the attention of the audience. This research 

studies the effect of interactive graphic in environmental art and its role in attracting the 

audiences. 

The research methodology is based on the descriptive-analytical nature and the 

information collection method is combined (library and field) and also the information 

analysis method is qualitative. The results indicate that creation of an interaction between 

the user and the environment creates the meaning for the audience, and accordingly, it 

affects his/her way of living creating a desired feeling. 
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 مقدمه 

جایگاه مخاطب و هنرمند پدید آمد، با رشد فناوری و تولد دنیای مجازی، دیگر در آغاز قرن بیستم به تدریج تغییراتی در 

اشکال قبلی هنرپاسخگوی نیازهای هنرمند و مخاطب نبودند بلکه نیاز به یک تعامل متقابل در دنیای جدید احساس 

د تا در اثر هنری شو شده و موجب بوجود آمدن هنر تعاملی گردید . هنری که در آن به مخاطب این امکان داده می

تأثیرگذار باشد و در آن مشارکت داشته باشد و مخاطب را از حالت منفعل گذشته به کاربری فعال تبدیل کند. بدین 

های تازه، عنصر تعامل به بخش مهمی از تبلیغات محیطی تبدیل  ترتیب، متناسب با این تحول و بر اساس همین قابلیت

به دنبال هنر محیطی  شوند. محیطی محسوب   کاری اساسی در هنر راهمی توانند ، شده است. امروزه رویکردهای تعاملی

زیست امروز را تهدید  و توجه او را به خطراتی که محیط بپردازدکه به بهبود ارتباط انسان با طبیعت  استشرایطی  ایجاد

میکند جلب کرده  و جامعه را در مسیر حل این معضالت یاری دهد . در این خصوص هنرمندان با خلق اثار و ارائه 

جدیدی از محیط و طبیعت پرداخته و تالش میکنند تا دیدگاهی گسترش یافته و نو وعمیق را نسبت به این امر ارائه 

ده که مخاطب بتواند جزیی از اثر حتی نقاشی یا حجم باشد و به عنوان بخشی از اثر دهند . در قرن بیستم ایجاد این ای

تلقی شود توانست بعنوان یک عامل موثر و یکپارچه ساز ایفای نقش کند  . ایجاد پیوند های عاطفی با ابژه ، از پیش 

زمینه درگیری مخاطب را با سوژه فراهم نیازهای تعادل روانی است که می تواند بر بحران هویتی انسان امروز غلبه کند و 

آورد . هنر محیطی تعدادی از جنبه های بصری ناهمگون را شامل می شود که موجب می شود ابژه بنحوی امتداد یابد 

 .که فضای خود را در بر گیرد 

 

 تحقیقسوال و فرضیه 

و انتقال پیام چه تاثیری در جذب محیطی  هنردر تعاملی  گرافیکاین پژوهش به بررسی این امر میپردازد که استفاده از 

 د ؟ مخاطب دار

 روش تحقیق 

 و اى  )کتابخانه ترکیبى صورت به اطالعات گردآورى شیوهاست .  تحلیلى -توصیفى ماهیت مبناى بر انجام تحقیق روش

نیز کیفی می باشد که بدین منظور به بررسی و مطالعه منابع و مقاالت و نمونه  اطالعات تحلیل و تجزیه میدانى( و روش

های تصویری موجود که در مورد هنر محیطی و همچنین هنر تعاملی پرداخته شده و در این بین نکات اشتراک آن ها و 

محیطی داشته باشند را همچنین تاثیرات مثبتی که ویژگی های هنر تعاملی میتوانند در راستای پیشبرد اهداف هنر 

نمونه از آثار هنر محیطی را مورد مطالعه قرار می دهد که از عنصر تعامل در آن  5مورد نظر قرار می دهد . جامعه آماری 

 استفاده شده باشد . 



 پیشینه تحقیق 

 گردد: ها قید می هایی در ارتباط با موضوع صورت گرفته است که برخی از آن پژوهش

 . پژوهشنامه هنرهای دیداری ، شماره اول . 1390ان . ینادعل احمدزمین .  هنر در کهن و بدوی هاینقش مایه  تجلّی

 این در موجود نقش مایه های نخستین نمونه های و بررسی » زمین هنر «بر بدوی نقش مایه های تأثیر مقاله این در

 .است شده ریشه یابی هنر

 4و  3. سعید عظمتی . فصلنامه نقد کتاب هنر ، شماره 1393ی . طیمح هنر  . 

 این در که است هایی کتاب معدود از که یپردازدم محیطی هنر کتاب نقد به مقاله این 

این کتاب با نام هنر محیطی ، تاملی در عناصر معنی دهنده به منظر اثری از رضا .است شده تالیف موضوع

آن را منتشر کرده  1392 سال در تهران شهرداری زیباسازی سازمانات سیروس صبری است که انتشار

 است .

 1392.  زاده شریف محمدرضا دکتر. آسیه محمدیان،  محیطی هنردر آثار  فرهنگی شناسی نشانه . 

، در خصوص رابطه موجود بین فرهنگ طبیعت و آثار هنر محیطی پرداخته در این پژوهش ، نشانه شناسی فرهنگی  

و همچنین بررسی سه اثر از سه هنرمند شاخص هنر محیطی و بررسی نشانه ها در این آثار از طریق رویکرد نشانه 

 شناسی فرهنگی و الیه های زیرین معنایی اثر مورد بررسی قرار می گیرد . 

 تهران عصر یول ابانیخ :یمورد مطالعه( ز یانگ خاطره یشهر یفضا جادیا در یطیمح هنر نقش 

 .  یدیفرش . محمد 1395.)

 که شهر در جدید عنصری عنوان به محیطی هنر آیا که شود داده پاسخ پرسش این به تا است شده تالش پژوهش این در

 این تحقق در عامل کدام صورت این در و باشد گذار اثر انگیز خاطره فضاهای ایجاد در تواند می باشد، می نیز حامل معنا

 دارد . را اثرگذاری بیشترین هدف

 قادری، عرفان. 1393 .شناسایی و تحلیل علل ظهور و عملکرد هنر تعاملی با تأکید بر هنر تعاملی در ایران .

 استاد مشاور محسن مراثی. استاد راهنما احمد نادعلیان و

ترین  از شاخص  ای و اینترنت، سی اثر تحلیلی و استفاده از منابعِ کتابخانه-گیری از روشی توصیفی نامه، با بهره در این پایان

های  شباهت رغم دهد که علی معرفی و تحلیلِ شده است. نتایج تحقیق نشان می« هنر تعاملی» هایِ خارجی و ایرانی نمونه

ها  ...( هر یک از آن مند و )از جمله هنر مشارکتی، سیبِرنِتیکی، نسبت مبنا-بین انواع هنری مشارکت/تعامل بسیارِ موجود

ضروری است. پس از آن « هنِ تعاملی»ی  یِ خود را داشته و نباید با یکدیگر خلط شوند و ارایه تعریفِ ویژه تعریفی ویژه

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690636
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/690636


مبنای ایرانی؛ جز در چند مورد -هایِ مشارکت/تعامل ، نمونه«هنرِتعاملی»از  نشان داده شد که بر اساسِ این تعریف

 . که از انواع دیگر از جمله مشارکتی، سیبرنتیکی و... هستن استثنائی، نه تعاملی بل

 یتعامل یمخاطب در هنرها گاهینقش و جا یبررس Interactive arts عباسی، فرود. استاد راهنما مهرناز.

 اسدالهی.کوکبی و مصطفی 

 یرشد هنرها تال،یجیبر روند هنر عصر د کیتکنولوژ یها یفنآور راتیتأث در این پژوهش به این پرداخته شده است که

و تماشگر صرف به  نندهیمخاطب از ب گاهیجا رییو هنرمند، منجر به تغ یاثر هنر تیماه رییتغ ،یهنر تعامل ژهیبه و نینو

متحول شده است.  زینبه مخاطب  امیانتقال پ یها وهیاست و به دنبال آن شتماشاگر مشارکت کننده و کنش گر شده 

.اشرف جوالیی ، شیوا . استاد راهنما دکتر سید 2016تا2000های  مطالعه هنرهای حرکتی در تبلیغات تجاری بین سال

 نظام الدین امامی فر .

 د.در این پژوهش تالش شده به نقش هنر های حرکتی در تبلیغات نوین بپرداز

 )سیدین ، بهاره . استاد راهنما رضا افهمی و 1394. نقش مخاطب درهنر تعاملی )مطالعه موردی: چیدمان تعاملی .

 مهدی کشاورز افشار.

دارد و با استفاده از  یتعامل دمانیچ یبر رو یبا مطالعه مورد ،یهنر تعامل میمفاه یبر رو نیادیبن یمطالعه مرور نای

به  ، یآثار تعامل نیتجربه و نقش مخاطب با چن یابیارز ی( براHCI) وتریکامپـ  متعدد موجود تعامل انسان اریبس یها روش

 . پردازد یم یحاکم بر تجارب هنر تعامل یشناخت ییبایز یارهایمع یبررس

 

 

 تعریف هنر محیطی 

دیدگاهی جدید به ارتباط انسان و است که تالش آن بر این است تا با  1هنر محیطی یکی از شاخه های هنر جدید

 طبیعت بپردازد .

فرمی هنری که در آن هنرمندان فضای سه بعدی را » هنر محیطی در لغت نامه آکسفورد این چنین تعریف شده است : 

 ( Oxford English Dictionary« )خلق میکنند . 

فرم » ( تعریف هنر محیطی چنین آمده است :  Jane Turner( ، جین ترنر )Art Dictionaryدر دیکشنری هنر )

هنری بر اساس این پیش فرض که یک اثر هنری باید بر تمامیت معماری اطراف آن غلبه کند و به صورت یک فضای 
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 New art 



کامل در نظر گرفته شود ، نه اینکه به یک ابژه آویخته به دیوار یا چیزی درون یک فضا قرار داده می شود ، تقلیل پیدا 

 (  Turner  ،1996) «کند . 

اصطالحی برای توصیف آثار سه » واژه هنر محیطی در دایرة المعارف رویین پاکباز به این صورت تعریف شده است  

 (1378پاکباز ،  « ) بعدی که مخاطب بتواند به فضای آن ها وارد و خود را در محیطی که ساخته شده حس کند . 

( ، ترکیبی است که هنرمند در آن فضایی Environmental(  و محیط )Artهنر محیطی تشکیل شده از دو واژه هنر )

سه بعدی را که از پیش برنامه ریزی شده ، خلق می کند به نحوی که بیننده را در برمیگیرد و او را را در مجموعه ای از 

طبیعی و خاص از ویژگی محرک های حسی قرار می دهد . خلق اثر در محیط های طبیعی و با استفاده از مواد و مصالح 

 های این هنر است که البته این آثار ویژگی ناپایداری و میرا بودن را نیز ممکن است داشته باشند .

نوعی ارائه اثر در دل » در کتاب هنر محیطی نوشته رضا سیروس صبری ، هنر محیطی به این صورت تعریف شده است : 

مخاطب عام و توجه بیشتر به محیط زیست است که ریشه در تحوالت و طبیعت به منظور ارتباط مستقیم و گسترده با 

( از دغدغه های هنر محیطی حفظ محیط زیست و  1392)سیروس صبری ، « جریان های صنعتی دوران معاصر دارد . 

ارتقا رابطه  مشکالت اکولوژیکال و بوم شناختی را می توان نام برد . بطور کلی هنر محیطی روشی برای بازنمایی ، بهبود و

انسان و طبیعت پیرامونش است که وجه تمایز آن با دیگر هنرها مکان ارائه آن است که در مکان های متعارف همچون 

 موزه ها و گالری ها نمی باشد  .   

 تاریخچه هنر محیطی 

پس از جنگ  میالدی و در ادامه جنبش های هنری قرن بیستم ، در فضای سیاسی و اجتماعی 60در دهه  2هنر محیطی

، متولد شد . در این دوران شرایط حاکم بر جامعه اثراتی مخرب در رابطه با فرهنگ و طبیعت گذاشته بود ، هنرمندان با 

شروع نهضت هنر محیطی و با ارائه آثاری از عناصر و مواد طبیعی و همچنین بستر های طبیعی برای ارائه اثر ، به انتشار 

رداختند .   اولین آثار این هنرمندان در پی نشان دادن اعتراض به قوانین موزه ها و برای پیام هایی به جامعه جهانی پ

بازگشت و برقراری ارتباط بین انسان و طبیعت و همچنین ایجاد دیدگاهی نو و آگاهانه از هنر نسبت به محیط و فضای 

 تفاوت داشته است . فرهنگی ، اقتصادی و زیستی را بوده است ، که با دیدگاه سنتی قبل از آن 

بحران های زیست محیطی که زاییده تفکرات مدرن در دوران صنعتی بودند ، تفکرات انتقادی پست مدرن را متوجه خود 

کردند ، این تفکرات انتقادی به همراه دیگر اندیشه های نقدگرا بر رویکردهای زیست محیطی ، هنر محیطی بسیار 

 تاثیرگذار بود .
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 هدف هنر محیطی 

ا توجه به اینکه هنر محیطی با استفاده از دسترس پذیر بودن ، ایجاد مشارکت ، ایجاد سطوح فعالیت به خلق تعامل و ب

ایجاد ارتباط میپردازد ، این هنر با حضور مردم و تماشاگران آن است که معنا می یابد . هدف هنرمند محیطی از کار با 

و درک درونی زندگی است . به عقیده تافنل هنر محیطی در دوران محیط طبیعی تصورات مفهومی ، تجربه ها شخصی 

اخیر شاهد درگیری بیشتر با مسائل زیست محیطی و بازآمایی روابط بین هنر و اجتماع و محیط بوده است . )عظمتی ، 

1393) 

هدف از آن  نگرشی  هدف از هنر محیطی صرفاً فرم گرایی نیست ،زیرا میان فرهنگ و طبیعت تعامل وجود دارد  بنابراین

 فرهنگی با پیامد زیست محیطی و انسان دوستانه می باشد . 

 

 هنر جدید

های پایانی قرن بیستم رخ داد موجب تغییرات و  های هنری و تحوالت عمیق و بنیادینی که در سده ظهور جنبش

وجه تجربی آن بوده است.  های هنر در این قرن تحوالتی در خصوص زیباشناسی عرصه هنر گردید. از مهمترین ویژگی

ین ها، روی کار آمدن تکنولوژی جدید، میل به نوآوری موجب توجه ا باالرفتن سطح آگاهی و اطالعات، ازبین رفتن سنت

ها و رویکردهای مشخصی  های بوجود آمده بعد از جنگ جهانی دوم بر نظریه جنبش (.1389ویژگی بوده است.  )مراش، 

هایی بوده که برپایه ادراکات شخصی یا گروهی از لحاظ ساختار باهم  ه هنرمند بدنبال روشقرار گرفتند. بدین مفهوم ک

های گوناگونش از دل  (. هنر جدید با تمام جنبش1387فر،  کند )امامی طب منتقل میمتمایز است و پیام را به مخا

و با فرضیه هنر به مثابه اندیشه در  تحوالت مدرنیسم بوجود آمد و به جستجوی ابزار و بیان درخدمت مفهوم قرار گرفت

های نو درباره زمان و  مقابل هنر برای هنر تجسم پیدا کرد ..استفاده از امکانات فناوری جدید برای انتقال معانی و نگرش

های هنر این دوره بوده است. از جمله عواملی که منشاء تحوالت این دوران و پیدایش هنر جدید  فضا از جمله ویژگی

، اول تشکیل کانون های هنری جدید برای جذب مخاطبان ، دوم گرایش هنرمندان به مسائل اجتماعی و سومین  گردید

عامل تکامل تکونولوژی ، ارتباطات و بوجود آمدن رسانه های جدید مانند ویدئو ، عکس و اینترنت بوده است . )لوی 

 (1393اسمیت، 

ی توجه به سنت های متداول ، و با استفاده از وسایل و ابزار جدید و هنر جدید با توجه و نگاهی جدید به مفاهیم و ب

متفاوت و غیر متعارف در جامعه توسط هنرمندان شکل گرفت . عناصری مانند محیط ، چیدمان و اجرای نمایش که 

 باعث بیشتر شدن جاذبه های هنری هستند از مسائل مهم در کار هنرمند می باشند .

 ب جایگاه هنرمند و مخاط



هرگز نقش طراح را از است ، ولی در این بین  بوده ستم،مطرحیبقرن  یاز ابتدا  یهنرمند  در  مکاتب هنر گاهیجاتغییر 

شود.  یم دبه مخاطبِ اثر خو لیتبد می تواند زیآن، خودِ هنرمند ن یاما در نوع تعامل نشده بوده است . اجراکننده  جدا

و  اتینظر آورنده، آن را مطرح سازد تا در چهارچوبِ دیکه پد ستیشده ن نییتع شیامرِ از پ کی گریکه اثر د ترتیب نیبد

می تواند در شکل یک مفسر ظاهر  که در غالب طراحهای او معنا خلق شود ،بلکه خود هنرمند نیز نه به عنوان خالق  دهیا

 (1395شود . )فراهانی ، 

و مفهومِ مخاطب کامال  کیکالس یمِ کاربر، نظمِ سابقِ رسانه هابه نا یو مطرح  شدنِ مفهوم دیجد یها3رسانه شِیدایبا پ

، این در حالیست که تاکنون نقش مخاطب با اثر بصورت منفعالنه بوده است ولی در هنر تعاملی  برهم  خورده است

 ندِیفعال در فرآ اریبس یعناصر ،یاجتماع یامروزه مخاطبان و کاربرانِ رسانه  هامخاطب نقشی فعاالنه پیدا می کند . 

 زین یدیتول یمحتوا یدر همان لحظه، مصرف  کننده د کنن  یم دیتولرا  ییهستند که درآنِ  واحد که محتوا یارتباط

و اثر وجود  4مخاطب انیم اناز مکالمه و گفتم یشکل یدر هنر تعامل ،یسنت یبرخالف هنرها( 1395. )فراهانی ،  هستند

به مخاطب امکان  تعاملی مخاطب ، اثر هنری شکل می گیرد .  شرکت همه  جانبهنبوده و با  یدارد که صرفاً ذهن

کرده،  نییاثر خود تع یرایکه هنرمند  یا هیاول یپارامترها نندهیاثار، ب یدهد در برخ یآن را م رییبا اثر و تغ رشدنیدرگ

عوامل زیادی در بازسازی و  (یتالیجیپل، هنرد نیستی. )کرردیگ یمشابه نقش هنرمند را بر عهده م یداده و نقش رییتغ

در جامعه و پدیدآوردن گسترش هنر تاثیر دارد ، آگاهی سازی یکی از مهم ترین آن ها است و نتیجه آن افزایش آگاهی 

  (1393. )شایسته فر ،گرایش به آن است 

 

 هنر تعاملی 

شکل  ندیفرآ است که اساس آن بردعوت کردن مخاطب در دیاز هنر جد ای شاخه   Interactive Artی هنر تعامل

ط میان مخاطب و اثر هنری است . امی باشد ، گونه ای خاص که مبنای آفرینش اثر هنری در آن تعامل و ارتب اثر یریگ

محور است. هنر  –ای مستقل از دیگر انواع هنرهای تعامل  خاص خود، گونه هنرتعاملی هنری است با سازمایه های

گری مخاطبان به منظور تعبیر نمایشگری و از سوی دیگر با اصرار بر کنش  تعاملی از یکسو با بهره بردن از کنش تعامل

یک اثر هنری فقط »سازد.  های مشابه را آشکار می فعاالنه مخاطبان در تغییر این نمایشگری هستی مستقل خود از گونه

)لوپز، « کند. گری آن کمک میهای کاربران آن است که به پدید آوردن نمایش کند کنشدر صورتی تعاملی است که تصور 

ترین ویژگی این  شود، مهم کنش فیزیکی و واقعی مخاطبان در هنر تعاملی که منجر به تغییر نمایشگری اثر می (2010

تواند نمایشگری اثر را  خاطب میای هنری دانست که در آن م توان هنر تعاملی را گونه گونه هنر است بر این اساس می

محور است، دریافت کامل اثر منوط به تعامل با آن و تغییر نمایشگری اثر  –تغییر دهد. به دلیل آنکه اثر اساساً تعامل 

                                                           
3
 Media 

4
 Audience 



محصور صورت خواهد  –ای رایانه  است. درگیری مخاطب با اثر به صورت فیزیکی و فعاالنه و با میانجی گری واسطه

 ) 2010پذیرفت. )لوپز، 

 رونیخالق اثر ب ایمؤلف  یانحصار تیکه هنر از مالک موجب گردیدهمخاطب  یمشارکت فعال وخالقانه  یدر هنر تعامل

 با آن ارتباط برقرار کرده و  تواند در اثر شرکت کند یکه مخاطب م ستیا وهیش ی، هنر تعاملبیان دیگرشود. به  دهیکش

تعاملی جهت ارتباط بیشتر پیام با مخاطب  در هنرایجاد کند . آن به خواست خود تغییراتی در  حتی بگذارد و ریبر آن تاث

دور از مفهوم ی مخاطب با هنرمند پرداخته می شود .در این هنر به نیگزیکردن مخاطب در خلق اثر و گاهاً جا میسه، به 

 دگاهیموضوع و طرح د یدر طول تعامل با اثر، تفکردرباره  و کند یم یرا کشف و دوباره ساز یمخاطب مفهوم ،ییزدا

مخاطب، بهره  دادن به مفهوم، تعامل با تیمحور ،یاجتماع ،یاسیس ،یطرح مسائل فرهنگ. رندیگ یشکل م دیجد یها

 . هنر هستند نیا یاز مشخصه ها کیتکنولوژ یو اجرا یمجاز یاز فضا یریگ

  گرافیک تعاملی

به شاخه ای از علم گرافیک گفته می شود که از هنر تعاملی وام می گیرد و محصوالتی جدید با ویژگی هایی جدید را 

هنرمندان هنر  ارائه می دهد . تبلیغات از جمله شاخه های مهم گرافیک است که از بحث تعامل در آن استفاده می شود . 

کردن   ریها، درگ کنند، اما  هـدف  مشترک  همه  آن یمـ دیود را تولمختلف و متفاوت، اثر خ یها شیبا  گـرا ،یتعامل

 یکه در طول تعامل با اثـر بـرا ییها یسؤال دادن آن است. رییمـخاطب با اثر، قرار گرفتن در متن و تغ شتریهرچه  بـ

عرضه  یرا به و یدیجد یاه دگاهید دیکشانند و شا یاو را بـه  ، شوند تـفکر درباره موضوع اثر مـ یم ـجادیتماشاگر ا

 کنند. 

 

 جنبه های گرافیک تعاملی 

گرافیک تعاملی می تواند در حیطه های مختلف گرافیک از جمله در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، تبلیغاتی ، آموزشی 

، جامعه، نشر دانش و آگاهی فرهنگی و اجتماعی و . . .  مانند تبلیغات شهری و یا هشدار دادن نسبت به موضوعی 

به دلیل اینکه در بحث تعاملی بودن مخاطب در اثر  همچنین در زیباسازی شهری و محیطی به کار برده می شود .

شرکت داشته و خود جزیی از آن می باشد ، جذابیت در این امر برای  مخاطب یا بیننده باال بوده و انتقال و درک پیام با 

های مورد توجه در بحث گرافیک  ، تبلیغات  از مهم ترین قسمت.  سهولت و دقت و سرعت بیشتری صورت می پذیرد

 است که اهداف گسترده ای را در خود می گنجاند .



اصوالً روند تبلیغات با توجه به نیازهای سیاسی ، آموزشی ، فرهنگی و اقتصادی که در کشور وجود دارد هماهنگ است . 

خدمات ، تعدد برند ها و موفقیت آن ها در امر تجارت ، تبلیغات از در دنیای امروز به دلیل رقابت باال برای معرفی  

 حساسیت باالیی برخوردار است .

 انواع گرافیک تعاملی 

طراحی گرافیک با در اختیار گرفتن فن آوری های جدید در برقراری ارتباط با مخاطبانی که بیش از همیشه با یکدیگر 

است . طراحی گرافیک نیز مانند بسیاری از نظام های دیگر در سطوح  متفاوت هستند ، تکامل یافته و تغییر کرده

مختلفی به تکنولوژی پیوند خورده است . تکنولوژی بر چگونگی تولید طرح ها و همچنین پیشرفت سبک ها ،  هنر و 

 (1392،د می یابد .)امبروز ، هریس جامعه به طور کلی تاثیر می گذارد و به طبع در شکل ظاهری طراحی نمو

در دنیای امروز و شهرهای بزرگ عالوه بر ساکنان دائمی، مردم بسیاری برای انجام کارهای اقتصادی ، تجاری ، بهداشتی 

و... مرتب در حال رفت و آمد هستند، بنابراین علم گرافیک باید به نوعی نقش خود را ایفا کند تا افراد در این محیط در 

تعامل در گرافیک می تواند انواع  (1392ور مشکالت کمتری داشته باشند. )مسعودی ، برقراری ارتباط ها و گذراندن ام

 . تعامل فیزیکی و دیجیتالی ظاهر شود های به  صورت

 

 تعامل و هنر مفهومی

ی جدید به خصوص در  کنش و اثر متقابل مفهومی است که بسیار پیشتر از شکل گیری هنر رسانه تعامل به معنای برهم

هایی بود که به نوعی میراث هنر  ی هنرهای نمایشی مطرح شد. این مضمون همچنین، یکی از ویژگی عهمورد مجمو

مفاهیم و رویکرد ها در آخرین جنبش های ، دوارد لوسی اسمیت در کتاب ( ا1389)انصاری،  رود. مفهومی به شمار می

هنر مفهومی شکلی از بیان هنری است که تالش دارد تا »پرداخته است :  از هنر مفهومی به این بیان هنری قرن بیستم

ی فیزیکی و ظاهری کار را تا حد ممکن تنزل بخشیده و به جای آن نیروی ذهنی ناشی از اثر هنری را تقویت کند  جنبه

در این حالت دعوت مخاطب در همراهی و مشارکت اثر هنری حائز اهمیت شناخته شده و  (. 1393)لوسی اسمیت، « . 

فرآیند درک و دریافت مفهوم با فرآیند آفرینش اثر هنری همراه می شود . هنر مفهومی برگرفته از الگوهای ذهنی بوده  و 

 های هنرمند سازگاری دارد، در نظر گرفته می شود  . برای شکل گیری آن  هر وسیله و موادی که با ابزار ذهنیت



پرداخته شده است که القای معنا در هنر مفهومی، چه برای هنرمند  ی جهانی شدن هنر به این امر در قسمتی از اندیشه

در هنر مفهومی بر خالف آنچه در هنر ی آن، می تواند شخصی باشد. و چه برای مخاطب، چه در عنوان اثر و چه در ارائه

و خود را جزیی از  های کالسیک بوده است مخاطب شخصاً می تواند با اثر هنری ارتباط برقرار کرده ، با آن درگیر شود

آن بیابد ، و بر اساس روحیات و ذهنیات شخصی خود برداشتی از آن داشته باشد. در این حالت مخاطب توانسته با اثر 

هنری ارتباط برقرار کند و خود را جزیی از آن بداند و درون آن احساس کند ، در این زمان است که اثر با وجود مخاطب 

ی هنر معاصر، هنری که درک نگردد و ارتباط برقرار نکند، کامل نیست . تفاوت هنر  شه؛ بنابر اندیکامل می شود  

 مفهومی و هنر جدید در این موضوع نهفته است که بنیان هنر مفهومی بر اولویت اصالت ایده بر فرم است . 

 

 تعامل و هنر محیطی 

رداشته و آن ها را در هم می آمیزد ، این هنر محیطی به گونه ای است که مرز سنتی بین مخاطب و اثر هنری را ب

آمیزش آثار هنر محیطی با مخاطبانش از وجوه با اهمیت این هنر بوده که به تقویت ارتباط بین اثر و مخاطب می انجامد 

 . هنر محیطی همواره بر درگیر کردن مخاطب با اثر هنری مبتنی بوده و برای کامل شدن نیاز به مشارکت مخاطب دارد . 

ن هنر ترکیبی است که هنرمند در فرآیندی آگاهانه با استفاده از المان ها آن را خلق می کند ، به نحوی که مخاطب را ای

(وجود هنر  1393در برگرفته ، او را در مجموعه ای انگیزش های بصری ، شنیداری و بساوایی قرار می دهد . )عظمتی ، 

و تاثیر بر ادراک ذهنی مخاطب حس تعلق آن را نسبت به محیط و محیطی بصورت تعاملی می تواند از طریق تحریک 

مکان های زندگی و طبیعی آن تقویت کرده و عاملی برای پیوند انسان با محیط و طبیعت باشد . مشارکت مخاطب عالوه 

گی او ایجاد تعامل میان کاربر و محیط ، برای مخاطب ایجاد معنا کرده و با بوجود آمدن حس مطلوب در نحوه زند

تاثیرگذار باشد . وجود تجربه تعاملی برای یک شخص با مکان خاص ، می تواند به قدرت این ارتباط و میزان معنادار 

بودن آن تجربه بستگی داشته باشد ، هر چه  ارتباط قویتر بوده باشد این تجربه مهم تر خواهد بود . هنر محیطی می 

و فرهنگی به ایجاد ارتباط بپردازد و موجبات ارتقای فرهنگی و همچنین تواند با توجه به شرایط بیرونی ، اجتماعی 

ارتقای آموزش های عمومی را در جامعه فراهم کند . زمانی که از تعامل در هنر محیطی استفاده می شود باید به این 

ذابیت برای مخاطب ، نکته دقت داشت که در چنین حالتی این هنر می تواند با استفاده از برقراری ارتباط و ایجاد ج

 فراگیر بودن آن را افزایش داده و آن را به یک رسانه جمعی و هنری که اهداف آموزشی دارد نقش داشته باشد .   

 نتیجه گیری 

به رابطه انسان و  کرده ومتوجه خطراتی که محیط زیست را تهدید میکند افراد را  بر این است تا  هنر محیطیتالش 

مشارکت فعال با  یهنر تعاملتالش دارد تا راه کاری نو برای حل این مشکل ارائه دهد . و طبیعت عمق بخشد 

ی مخاطب با هنرمند پرداخته و با تسهیل نیگزیکردن مخاطب در خلق اثر و گاهاً جا میسه، به  مخاطب یوخالقانه 



ی و هنر تعاملی دارای که هنر محیط از آنجا در برقراری ارتباط موجب درک بهتر پیام توسط مخاطب می شود 

ویژگی های مشترکی با یکدیگر می باشند بنابراین استفاده از شیوه تعاملی در هنر محیطی می تواند تکمیل کننده 

بوده و باعث موفقیت هر چه بیشتر اثر در جذب مخاطب باشد با وجود اینکه در هر دو مبحث اصل مشارکت مورد 

و در راستای  شده گرفته خدمت به مشارکت کننده ذهنبرای مخاطب ، توجه قرار دارد با ایجاد چنین شرایطی 

هنر محیطی می تواند با استفاده از ایجاد هدف اثر فعال می شود تا پیام مورد نظر را هر چه بهتر درک کند . 

ت به مشارکت ، دسترس پذیر بودن وایجاد سطوح فعالیت به خلق تعامل و ایجاد ارتباط بپردازد و با ایجاد جذابی

 جذب ودرک هر چه بیشتر برای مخاطب کمک کند و به تسهیل انتقال مفاهیم و پیام بپردازد . 
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