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 از منظر شهری رابطه فرم و محتوا در گرافیک تعاملی  شناسینشانه بررسی

 

 چکیده 

 پرداخت  شه  ایت . این منظر شهریراهط  هین فرم و محتوا در گرافیک تعامل  ازنشان  شنای  در پژوهش انجام شده  ه  هررید    

پژوهش ، ه  اهمیت راهط  فرم و محتوا در شدل  گیری گرافیک تعامل  هودورن نشدان  شنای  پرداخت  و همننین ه  تا یر گیاری    

و شناخت رمز ها و تفسیر نشان  های  ک  تویط آن ها محتوا  شدهری  و تا یر آن از منظر راهط  هین فرم و محتوا در گرافیک تعامل 

 ه  اطالعان گردآورى شیو و ایت هود  تحلیلى -توصیفى ماهیت مبناى هر انجام تحقیق روشمیشدود ، توه  داشدت  ایت .   معین 

 نیز کیف  ایت.  اطالعان تحلی  و تجزی  ایت. روش توویر 6میهانى( و تعهاد نمون   و اى )کتاهخان  ترکیبى صورن

ا ر از آ ار  6در این مقال  نگارنه  پس از اشار  ه  مباحث هنیادی و ریش  ای نشان  شنای  از این مباحث در رایتای خوانش 

پرداخت  ایت و یع  شه  تا ه  تحلی  نشان  شنایان  در رایتای یواالن و فرضیان پژوهش از منظر شهری گرافیک تعامل  

 گا هیاز د  تعامل کیفرم و محتوا در گراف نیراهط  هها، دهه در اکثر آنها نشان م   نمون هپردازد . نتایج ه  دیت آمه  از هرری

و هرای القای مفهوم نیز شیو  هیان  غالب ایتفاد  از عناصر نمای  ای م  هاشه  هاشه.م ه  مخاطب  یشوک هور جادی، ا شناینشان 

. 

 

 

 

 :   یدیکل واژگان

 شنای ، گرافیک تعامل نشان فرم، محتوا، گرافیک محیط ، 

 

 

 

 

 مقدمه 

 تیفیه  ارتقا ک ازی، احساس ن  نیماش یها  و و زنهگ  نیمردم ه  یدمت شهر نش  شیهزرگ و گرا یدر شدهرها  تیهمع شیها افزا

قش ه  ن توانیاقهامان م نیایت . از همل  ا افت ی  هامع  فزون یفلر ی پرورش و شلوفا ن یآگاهان  در زم  و اقهامات یشهر طیمح

فرم و محتوا از عوامل  هستنه ک  در .  اشار  کرد ن یزم نیدر ا کیدانش گراف یهسزا ریو تا  یشدهر  یفضداها  یبایداز یز رگیاریتا 

هاشنه. فرم نقش  ه  ههی  در انگیزش احسایان و ه  وهود آمهن حس خیالپردازی یداختار ا ر هنری نقش  حازز اهمیت را دار م  

اهط  ای مستقیم ها محتوا و مفهوم ا ر دارد ، ها ایتفاد  از فرم مفهوم ه  مخاطب القاء شه  و ه  درک ههتر مخاطب مخاطب دارد ک  ر

  .یاری م  ریانه . هر همین ایاس راهط  ای دو یوی  ا ر هنری و مخاطب شل  میگیرد 
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آوری زمین  را هرای هنر ههیه وحضور پیشرفت تلنولوژی وفن ه  همرا تحوالت  ک  در زمین  هنر هوهود آمه ، در قرن هیستم 

راهط  هنر و فن آوری وپیشروی ههان هسوی فرهنگ دیجیتال  موهب هوهود آمهن هنر عور دیجیتال  های ههیه فراهم آورد.ریان 

 این املانان موهب رشه وهروز هنرهای ههیه از همل  هنر تعامل  گردیه. و گردیه

 ت ا ر هنری و هنرمنه تغییر یافت  و مفهوم هنرمنه از صرف خالق ا ر هودن و ا ر هنری ه  مثاه  یک متن کام  واین ایاس ماهی هر

ن تغییران ای کنشگر تبهی  پیها کرد  ایت.  یرگیار وأهودن ه  مخاطب  فعال، ت همینطور هایگا  مخاطب از تنها هیننه  وتماشاگر

هنر تعامل ، نوع  از هنر  ها هرای اینلار گردیه.توانای  آن ها واطب و نیز ایتفاد  از ریان ی انتقال پیام ه  مخهامنجر ه  تحول روش

مشارکت مخاطب نیز وهود دارد و تعامل  میان  ن راهط  دو یوی  هرتر هرقرار ایت. ها وهود اراز  فردی ا ر هنری،آههیه ایت ک  در 

همننین حق انتخاب هرای ورود و خروج ه  آن را را و در یک ا ر تعامل  هنرمنه فضای  هاز  هنرمنه و مخاطب شل  داد  شه  ایت.

  ا ر هاشه و هر ایاس نظر خود یکننه  فرم نهاهناهراین شرایط هرای مخاطب ا ر وهود دارد تا تعیین دهه.در املان مخاطب قرار م 

  ی هر مخاطب متفاون هاشه.توانه هرا  ا ر م یتغییر دهه ه  همین ههت فرم نها را آن
گیری ا ر ایت. هناهراین مخاطب از حالت ینت  ک  در آن پای  وایاس هنر تعامل  هر مبنای دعون کردن مخاطب در فراینه شل 

رفت ها پیش یاهه.کنه ه  مخاطب  فعال ک  در ا ر شرکت دارد تغییر م  یر ومشارکت پیها نم أفقط نقش هیننه  را دارد و ت

ی و فناوری شبل ، املانان تعامل  در دنیای مجازی پیشرفت کرد  و یبب تغییر شل  هنر شه  ایت و این املان را ایجاد تلنولوژ

نمود  تا مخاطب نیز در گیر هریان ا ر هنری هاشه از آنجا ک  راهط  هین فرم و محتوا از عوام  مهم تا یرگیار هر مخاطب ایت در 

 این پژوهش ه  آن میپردازیم.

ای ک  هین فرم و محتوا در گرافیک تعامل  ک  در آن هیننه  را در یت این پژوهش هراین ایددت ک  ه  تاوی  و رمزگشددای  راهط  اهم

های هیان  مهم  ک  مخاطب را مجاب ه  قبول واقعیت مجازی ه  مخاطب  فعال تبهی  شدده  ایددت و همننین ه  شددناخت شددیو  

راهط  فرم و محتوا از دیهگا  نشدان  شدنای  در گرافیک تعامل     -1پردازد. یداال پژوهش این ایدت ک    کنه م واقعیت مجازی م 

 در گرافیک تعامل  از چ  شیو  های هیان  غالب  در القای مفهوم ، ایتفاد  شه  ایت ؟    -2چیست ؟  

 ،  نشان  شنای هگا یاز د   تعامل کیگراففرم و محتوا در  نیریه ک  راهط  ه  هنظر م -1فرضی  های پژوهش هر این ایت ک   

، ایتفاد  از عناصر   مفهوم آ ار تعامل یغالب در القا  انیه ی و یریه ک  ش  هنظر م - 2ه  مخاطب هاشه . یشوک هور جادیا

 هاشه یا  ینما

  للش یمجاز تیواقعشناخت  میپردازد تا نشان دهه چگون  هوورن نشان   تعامل کیدر گرافاین پژوهش ه  راهط  فرم و محتوا 

داد  و هوورن فعال  رییخود تغ  شگیهم گا یو حضور مخاطب را از ها هخشه م  و ه  مخاطب احساس واقع کنهپیها م   واقع

 .پردازدو ه  کشف رموز این ارتباط م  یازد م ریپیاملان

 

 فرم
واژ  فرم های دقیق  از در ایران ه  هرداشت ( 370: 1731)پاکباز ،  معنای صورن هیان گردیه  ایت.ه المعارف پاکباز، فرم در دایرۀ

 (6 :1731همال  ،  (انه. و نظیر آنها رییه  "صورن"، "شل "، "قالب"معنای نپرداخت  شه  ایت و از آن ه در هنر 

نقط ، خط، رنگ، شل ، هافت، حجم، تیرگ  و روشن ، فضا و  هاشه. عناصر هوری مث فرم شام  عناصر هوری و کیفیان هوری م 

 ایت. 1هنهیمهمترین در ح  مسئل  هوری، ترکیب (1713:71)حلیم ، کیفیان هوری ماننه تعادل، تقارن، ریتم، تنایب، کنترایت.

، وحهن نیز ی  هماهنگ ، تنوع ایت. کننه ک  آنرا تجره  م  کسان ل یه  وی یهور امیپ کی ریکنترل تفس یهرا یاهزار یهنهبیترک
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پردازد(ک  ها یاختار کل  یک ا ر هنری راهط  دارد. اصول ک  ا ر م دهنه  عناصر ایت )ه  راهط  اهزاء ه اص  از اصول یازمان

  مهنهی ایت و ه  وحهن کل  و انسجام کار کمک دهنه  دیگر درراهط  ی متقاه  اهزاء عناصر نسبت ه  یلهیگر یک ترکیبیازمان

 کنه. ماننه تنایب، ترییم، تلرار، تعادل.

 

 محتوا
. شودرا در قالب هنری خاص  مورد تأکیه قرار دهه گفت  م ه  مفهوم  ک  هنرمنه در موضوع انتخاه  خود کشف کنه و آن محتوا

عنوان معنای شود. ه م محتوای یک ا ر هنری ن  فقط از چگونگ  موضوع، هلل  عمهتاً از ماهیت طرح و ماد  کار هنرمنه ناش  

های توصیف  آن( آورد  شه  ایت. )پاکباز ، هنهی یک ا ر هنری )در هراهر هنب شناخت  موهود در یازمانایای  و ها ارزش زیبای 

شود. همان هویت اطالعان و پیام ایت ک  ( محتوا ایایاً همان چیزی ایت ک  هوورن مستقیم و غیرمستقیم هیان م 713: 1731

های هنرمنه ک  در کنه. دیهگا  کل  و شخو  هنرمنه، هاورها و اعتقادان و انگیز ان اهمیت یافتن ا ر هنری را فراهم م موهب

توانه هر محتوا تأ یرگیار هاشه. موضوعات  ک  قاهلیت هاشنه. موضوع ا ر م های  از محتوا م انه هنب یاخت  شهن ا ر نقش داشت 

یل  ای، میهب  ، تمثتواننه مضامین ایطور شونه. این ژانرها م هنهی م ی اصل  تحت عنوان ژانر تقسیمهاهازنمای  دارنه هر شاخ 

را در هر داشت  هاشنه. درصورت  ک  موضوعات  ک  قاهلیت هازنمای  نهارنه یا ه  اصطالح موضوعان آهستر  هرایاس فرم کل  کار یا 

 د.شوکنه مشخص م مضامین  ک  هنرمنه انتخاب م 

 

 رابطه فرم و محتوا 
در یک ا ر هنری در دنیای امروز تقریبا فرم و محتوا یک ا ر هنری در تعادل قرار دارنه ول  در دیهگا  هعض  از نقادان اینگون  نبود  

تنه. از اشها هر احساس تأکیه دنیاز از محتوایت. یا همانطور ک  اکسپرییونیستها ک  در آن فرم ه ایت، ماننه دیهگا  فرمالیسم

ن رکن تریهای فرم  ا ر را مهمای ک  ویژگ پرداز و منتقه معاصر، فرمالیسم عبارن ایت از نظری دیهگا  کلمنت گرینبرگ نظری 

هناهراین درون مای  هر ا ر  (7 :1731همال  ،  ( دارد.مای  ا ر را پیامه تحقق فرم محسوب م مقهمِ آن قلمهاد کرد  ایت و درون

های دیگر ماننه علم و اخالق درنظر گرفت. ای مستق  و متفاون از حوز تاهع  ایت از عناصر فرم . کانت نیرک  هرای هنر عرص 

 .شنای  گرینبرگ هرایاس نگا  کانت شل  گرفتهنیاد زیبای  در هنر فرمالیست  شه. "هنر هرای هنر"همین امر موهب ترویج شعار 

و  کنه و ه  شرایط تاریخ فرمالیسم تعبیری ایت ک  در تبیین هنر هلار رفت  و ارزش ا ر هنری را در عناصر فرم  آن هستجو م 

هینه. از دیهگا  نقادان  ماننه ه  هنر یعن  فرم معنادار دهه هلل  حس زیباشنای  را در گرو فرم معنادار م اهتماع  هنر اهمیت نم 

 )همان منبع(هایت و نیت هنرمنه و یپس زمین  تاریخ  و غیر  در آن های  نهارد.ا و خطوط و اشلال و رنگهو رواهط هین فرم

ر این ها هشود. ادعای فرمالیستها اهمیت داد  نم در رویلرد فرمالیست  شناخت و ارزش ا ر تأکیه هر فرم آن ایت و ه  یایر هنب 

محتوا قرار دارد و محتوا و معنا کناررفت  و فرم حازز اهمیت ایت. هناهراین نحو   ایت ک  در هنرهای توویری، فرم در تقاه  ها

 (17)همان منبع: ای هرخوردار ایت.گیری اهزا در قالب فرم از اهمیت ویژ شل 

 یافت  و ه  تعادل رییه  ایت.امروز  تقاه  هین محتوا و فرم تقریباً پایان

 

 ارتباط
 اههینه  را درموردنظر فریت یمشاه  ها معنا یمعنا رنه یایت ک  گ  درحال نی. انهیگو ارتباط م رنه یگ از فریتنه  ه  امیه  انتقال پ

باط انواع . ارتنهیرا ارتباط گو ژ یو امیپ کیدر راهط  ها  رنه یک  هماهنگ شهن فریتنه  و گ  ه  مفهوم .ردیصورن گ امیو تبادل پ

اصوال ی  عام    هر ارتباط در (1737:77)هوالی  ی.اارتباط المس  ،یریارتباط توو ، دارد ک  عبارتنه از ارتباط صوت  گوناگون

 وهود دارد. امیپ یاهرا ل یو وی رنه یگامیپ دهنه ،امیپ  اصل
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 ارتباط بصری
 ها ،انتقال آگاه ریانه. ها، اشتراک فلری و هملاری عموم  را م ها، انهیش کلم  ارتباط مفاهیم  همنون انتقال و انتشار آگاه 

 ها، تواویر و نمادها، ارتباط ایت.ها ها ایتفاد  از واژ نظریان، عواطف و مهارن

در عور حاضر تلنولوژی هنر، معنای هنر، فرم و عمللرد اهزای هوری، هیان و ارتباط ه  یرعت درحال تغییر ایت. هیان هنری مرهوط 

 هایت.ه  هم  موضوعان و مختص هم  انسان

ا خالص و اولی  شنیهاری ت شود. این وییل  از صورنامری طبیع  محسوب م  یایاً یک وییل  ارتباط  هود  ک  هرای انسانزهان ا

 یواد ک  توانای  خوانهن و نوشتن ایت گسترش یافت  ایت.

ام  وشتاری ایت، ایجاد نظتوان هیشتر از ارتباط کالم  کنترل و نظارن داشت. ههف آن نیز ماننه ههف زهان ندر ارتباط هوری نم 

های هوری ک  قاه  انتقال ه  هم  مردم هاشه، ن  فقط کسان  ک  آموزش یاد  هرای یادگیری، تشخیص، یاخت و شناخت پیام

های  را ک  هرای ایجاد فهم پیام در یطوح مختلف کارهرد از عمللرد صِرف گرفت  تا هیان هیننه. هیان هوری ماننه زهان ک  داد م 

ها ه  ارتباط زهان  ک  انسان هرای تبادل افلار و انهیش ( زمان 11: 1711گیرد. )دانهیس، نهان  مورد ایتفاد  هستنه، درهر م هنرم

طور ک  از طریق حس هینای  و حافظ  کنه. همانپردازد، از حس هینای  هرای درک هیشتر مفاهیم هوری و تجسم ایتفاد  م م 

 را منتق  کنه.توانه از طریق ارتباط هوری آنهای هزرگ  را هپرورد و م توانه انهیش هوری خود م 

ی کنارهم قرار گرفتن چنه عنور یاد  نیست، هلل  ملانیسم ادراک انسان در های هوری وهود دارد صرفاً نتیج معنای  ک  در پیام

 (14)همان منبع:آن یهیم ایت.

 

 

 گرافیک

های مختلف هنری در ایجاد آ اری هرای ریانهن پیام موردنظر ه  مخاطب ، ایتفاد  از تلنیک Graphic designطراح  گرافیک 

عبارت  دیگر یک زهان توویری ایت ک  هرای ایجاد ارتباط  دیهاری، ههت انتقال پیام خاص  از عناصر هوری در یا هیننه  ایت. ه 

 شود.آن ایتفاد  م 

های ییای  فرهنگ  و زهان  را شلست  و ارتباط هین مل  و توانه فاصل ری از زهان توویر م گیدر دنیای امروز علم گرافیک ها ههر 

ها و رمزها، هر صحبت کردن و ارتباط زهان  مقهم ایت و موهب های مختلف هرقرار کنه، زیرا هرقراری ارتباط از را  نشان قومیت

های مختلف معان  ها داشت ک  در فرهنگای ه  معنای توویر و رنگ گردد. البت  هرای این منظور هایه توه  ویژتسهی  امور م 

  کنه.مختلف  ایجاد م 

 ها و نمادها هرایعنوان یک زمین  تخوو  در علم هنر و طراح  ک  شام  یازمانهه  تواویر، لغان نشان امروز ، طراح  گرافیک ه 

 (6، 1713،   نسلی)آ شود.ایجاد ارتباط ایت، مطرح م 

 یک محیطیگراف
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ها و تودداویر گوناگون ه  شددل  ماهران  اصددول  و ها، نقشها، رنگگرافیک محیط ، علم  ایددت ک  در آن چگونگ  ایددتفاد  از فرم

تر یاختن زیبای  محیط  محیط ریزی شده  در ههت ههتر یداختن و یداد  شهن رواهط، ارتباطان، ترافیک و همننین کام    هرنام 

نش ریان  و نشر داترین عوام  تبلیغ، پیامری  قرار گرفت  ایت. امروز  گرافیک ه  عنوان یل  از مهمعموم  مطرح شه  و مورد هر

 دهنه  یک زنهگ  اهتماع  ایت. ترین ارکان تشلی هاشه و در هوامع پیشرفت  از مهمییال ، اهتماع  و فرهنگ  م 

ها هنهی کاالها، عالزم راهنمای  و راننهگ  ویترین مغاز یدددینما، هسدددت های تبلیغات  و تجاری تلویزیون، طراح  گرافیک در اعالن

ها و اماکن مختلف ورزشدد  یا هنری و ها، فروشددگا ها و پارکها و متروها، ریددتورانها، فرودگا تزیینان خیاهان  و عموم  نظیر هت 

ف هاال نقش هسدددزای  دارد و هخش عمه  از های گرافیک در ریدددیهن ه  اههافرهنگ . گرافیدک محیط  هد  عنوان یل  از شددداخ   

کنیم کنیم خیاهان  ک  در آن تردد م ای ک  در آن زنهگ  م گیرد محیط اطراف ما خان های تبلیغات  و تجاری را در هر م فعالیت

فرم  و رواهط  رویم هم  نیاز ه  هرقراری رواهط منطق ها م زنیم پارک  ک  هرای تفریح ه  آنفضدددای یدددبزی کد  در آن قهم م  

هنهی دقیق هر مبنای اصدول و مبان  میان هودری دارنه. انسدان، ه  وایدط  گرافیک محیط  ها محیط پیرامون خود یدخن      یدازمان 

گویه و ها دیگران ارتباط هرقرار م  کنه گرافیک محیط  در ایجاد فضددای  مطلوب و دلنشددین هرای افراد هامع  نقش ما ردارد.   م 

های ضای  ک  هشر در آن هتوانه خارج از فشارهای ناخوایت  روان ، رشه کرد  و شلوفا شود و این از خوایت محیط منایدب، یعن  ف 

عقالن  و منطق  هر هامع  ایدددت. گرافیک محیط  را م  توان ه  دو گون  گرافیک محیط  دو هعهی یا مسدددطح و یددد  هعهی یا  

ایازی، نظم و انسجام هخشیهن ه  فضای شهری و گسترش حیط  حجم  تقسیم کرد. مشخص کردن یک ملان از ملان  دیگر، زیب

 رود.    فعالیت هنر گرافیک، از اههاف گرافیک محیط  ه  شمار م 

 

 های گرافیک محیطی و عوامل آن عرصه

  ریانعگیرد ک  در هر دو مورد نقش عمه  آن اطالگرافیک محیط ، اعم از محیط های هاز و هست ، عرص  های گوناگون  را در هر م 

ها ها ها اداری و تجاری، مترو، نمایشگا  و فروشگا  هایت ک  در آنهاشه. محیط هست ، شام  فضاهای داخل  کلی  یاختمانم 

 دهه.ایتفاد  از اشلال و حروف و انواع تاهلو، اطالعان الزم را ه  مخاطب اراز  م 

های  نظیر و ایایاً کلی  فضاهای هاز شهری و محیط زنهگ  انسان، طرحها و معاهر شهری ها ، خیاهانهای هاز همنون پارکدر محیط

 ها و ... در محهود  گرافیک محیط  قرار دارنه. ها، تاهلوهای یر در فروشگا کعالزم راهنمای  و هشهاردهنه  داخ  پار

 

 هدف از گرافیک محیطی

 کنه.  ترین شل  راهنمای  م مردم را ه  یاد  -1

 گیرد.  نها ها یلهیگر و محیط پیرامون خود انجام م طریق هلارگیری اصول فرم، طرح و هماهنگ  آ زیبایازی از -2

 افزایش یطح فرهنگ هامع  در قالب اههاف تبلیغات  فرهنگ  و تجاری از طریق دیوارآگه ، هنهها و غیر .   -7

در محیط وهود دارد هماهنگ  ایجاد کنه. عوام   دهه و هر آنن  پیش ازهای  ک  اراز  م کوشددده تا هین طرحطراح  محیط  م 

های محیط  چون هغرافیای محیط و آب و هوا، نور خورشدددیه، میزان هارنهگ ، نویدددان حرارت ، پوشدددش گیاه  و .. هعنوان هخش

وان عنطبیع  و زیسدددت محیط  و مجموع  عوامل  چون نوع معماری و مواد و مودددالح  فضددداهای آمه و شددده میزان تردد و ... ه  

ها را هشنایه و مرود توه  قرار دهه. های یداخت  شه  ناش  از حضور انسان عوامل  ایت ک  طراح در هریان کار خود هایه آن هخش
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وامع هاشه و در هریدان  و نشدر دانش ییای ، اهتماع  و فرهنگ  م   ترین عوام  تبلیغ، پیامامروز  گرافیک ه  عنوان یل  از مهم

  دهنه  یک زنهگ  اهتماع  ایت.ارکان تشلی  ترینپیشرفت  از مهم

 

 
 گرافیک محیطی در کنار دیگر هنرها 

هرد. ها ههر  م های ههیه در ارتباط و از آندار هیشتر هنرها هود  و ها انواع فناوریحوز  گرافیک محیط  چنان وییع ایت ک  وام

 (1732دهنه. )مسعودی، همهیگر را پوشش م گرافیک محیط  ها هسیاری از هنرهای دیگر مرز مشترک داشت  و 

چاپ و  هایگیرد و نیز ههیهترین دیتگا های  ک  هر آهشارهای مونوع  انجام م های مسطح گرفت  تا نورپردازیاز ماکروتلویزیون

موالح ههیه و  های  مث  نورپردازی، شناخت مواد وگیرنه. موضوعهرش ه  صورن رنگ  و لیزری، هم  در خهمت این هنر قرار م 

وردها، ها، هیلبانه. زیبایازی شهری، وهود یا نبود فضاها، پارکنیز آشناهودن ه  آخرین دیتاوردها هم  در اراز  کیفیت مطلوب یهیم

ها و پویترهای شهری، نمای هیرون  اماکن مختلف و تاهلو و یردر اماکن، طرح و نقش  میادین و فضای داخ  آن، مح  نوب اعالن

گر های دیها و هسیاری موضوعها، میزان نورده  هر یک از تاهلوها و تأ یر آن در محیط، نقاش  روی دیوار و دیوار نوشت هی آنهنرنگ

 (1732دهنه. )مسعودی، های گرافیک محیط  را تشلی  م مشاه  همگ  عناوین موضوع

 

 

 گرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه 

زمان  ک  یک یاختار گرافیل  در ارتباط مستقیم ها اقشار مختلف یک هامع  شهری هود و ههف ان ایجاد یک فضای زنهگ  

مساعه و دلپییر و هماهنگ یاختن ها ین و فرهنگ و خلق و خوی افراد آن هامع  هاشه از آن ه  عنوان گرافیک محیط  یاد م  

از طرف ادار  کننهگان در زمین  های مختلف در طراح  منایب و اصول  عناصر  شود. ههیه  ایت در صورت  ک  تهاهیر مقتض 

تشلی  دهنه  گرافیک محیط  صورن نگیرد محیط زیست و زنهگ  شهرونهان ه  صورن ملان  غیرقاه  تحم  و متشنج درخواهه 

کشش افراد هامع  را هرای زنهگان  آمه چرا ک  ها ایجاد مجموع  ای متنایب از نظر شغ  و رنگ م  توان موهبان امیهواری و 

 .فراهم یاخت و ایباب شور و شوق عموم  را فراهم نمود و روح تاز  ه  اهتماع  داد 

رنگ در گرافیک محیط  ا ر هسزای  دارد زیرا هاعث ایجاد نما م  شود. مثال ها دیهن اتوهوس قرمز دو طبق  یاد لنهن م  افتیم و در 

ود، فضای یبز زیادی دارنه هایه از رنگ یبز ایتفاد  کرد و رنگ ملم  آن تحریک هر انگیز چنین شهری یا شهرهای شمال  خ

ایت. هرای عه  ای ک  در محیط گرمسیری زنهگ  م  کنه نبایه رنگ گرم هلار رود هلل  ههتر ایت از رنگهای یرد ایتفاد  کرد 

 . یار دلنشین ایتهمان طور ک  گنبههای فیروز  ای و آه  در هافت های قهیم  کویری هس

 

 هنر تعاملی 



7 
 

از یلسو ها ههر   2محور ایت. هنر تعامل  –ای مستق  از دیگر انواع هنرهای تعام  هنری ایت ها یازمای  های خاص خود، گون 

 گری مخاطبان ه  منظور تعبیر نمایشگری و از یوی دیگر ها اصرار هر کنش فعاالن  مخاطبان در تغییر اینهردن از کنش تعام 

یک ا ر هنری فقط در صورت  تعامل  ایت ک  توور کنه »یازد. های مشاه  را آشلار م نمایشگری هست  مستق  خود از گون 

کنش فیزیل  و واقع  مخاطبان در  (26: 2414)لوپز، « کنه.های کارهران آن ایت ک  ه  پهیه آوردن نمایشگری آن کمک م کنش

ا توان هنر تعامل  رترین ویژگ  این گون  هنر ایت هر این ایاس م شود، مهمنمایشگری ا ر م هنر تعامل  ک  منجر ه  تغییر 

 محور ایت، دریافت –توانه نمایشگری ا ر را تغییر دهه. ه  دلی  آنل  ا ر ایایاً تعام  مخاطب م در آن  ای هنری دانست ک گون 

ایت. درگیری مخاطب ها ا ر ه  صورن فیزیل  و فعاالن  و ها میانج  گری کام  ا ر منوط ه  تعام  ها آن و تغییر نمایشگری ا ر 

ایت  هیشاخ  از هنر هه کی  Interactive Art  هنر تعامل)26: 2414محوور صورن خواهه پییرفت. )لوپز،  –ای رایان  وایط 

 ( 1732م  هاشه . ) عبای  ،  ا ر یریشل  گ نهیفرآ ک  ایاس آن هردعون کردن مخاطب در

خالق ا ر  ایمالف  یانحوار تیشود ک  هنر از مالل  هاعث م  و هنر مشارکت  مخاطب در هنر تعامل یمشارکت فعال وخالقان  

ا  آن را هگیارد وگ ریتوانه در ا ر شرکت کنه هر آن تا   ک  مخاطب م ستیا و یش  یخن، هنر تعامل گریشود. ه  د ه یکش رونیه

 (1736احسانفر ، ) دهه. رییه  خوایت خود تغ

  مخاطب ها هنرمنه نیگزیکردن مخاطب در خلق ا ر و گاهاً ها مییهتعامل  ههت ارتباط هیشتر پیام ها مخاطب ه   در هنر

در طول تعام  ها ا ر،  و کنه  م یرا کشف و دوهار  یاز  مخاطب مفهوم ،ی دور از مفهوم زداپرداخت  م  شود .در این هنر ه  

دادن ه   تیمحور ، اهتماع ، اییی ، طرح مساز  فرهنگ. رنهیگ  شل  م هیهه یها هگا یو طرح د موضوع یتفلردرهار  

 . هنر هستنه نیا یاز مشخو  ها کیتلنولوژ یو اهرا یمجاز یاز فضا یریمخاطب، ههر  گ مفهوم، تعام  ها

 

 گرافیک تعاملی :

ه  شاخ  ای از علم گرافیک گفت  م  شود ک  از هنر تعامل  وام م  گیرد و محووالت  ههیه ها ویژگ  های  ههیه را اراز  م  دهه 

 . تبلیغان از همل  شاخ  های مهم گرافیک ایت ک  از هحث تعام  در آن ایتفاد  م  شود . 

                                                           
 



8 
 

  کردن ریکننه، اما  هدهف  مشترک  هم   آنها، درگ  مد هیمختلف و متفاون، ا ر خود را تول یها شیها  گدرا ، هنرمنهان هنر  تعامل

ه، چ  آورن  م هیدر ذهن تماشاگر په  یااالت  دادن آن ایت. آ ار تعامل رییمدخاطب ها ا ر، قرار گرفتن در متن و تغ شتریهرچ   هد

 ی ه  دنبال مفهوم زدا  کننه. هنر تعامل  وارد م یمجاز ی او را ه  فضا ، گرمها،ک  ه  عنوان یر میدر قدالب  گ ای یدر قالب ا ر هنر

تماشاگر  یک  در طول تعام  ها ا در هدرا ی ها  کنه. یاال یرا  کدشف  و دوهدار  یاز  خواهه مخاطب، مفهوم  هلل   م ست،ین

هنر   عرض  کننه. ه  عبارت یرا ه  و یهیهه یها هگا ید هیکشاننه و شا  او را هد   ، شونه تدفلر درهار  موضوع ا ر مد  م دجادیا

 ( 1713) دهقان  ، تر کنه. کینزد  لیزیه  ههان ف ،یمجاز یتهایها و شخو یآن ایت تا  هنر را از موز  و گالر  در پ  تعامل

 

 

 رابطه گرافیک محیطی و هنر تعاملی 

گرافیک محیط  از شل  ، رنگ ، طرح ، خط و نوشتار ههر  م  گیرد و اگر ها معیار های دریت ه  کار گرفت  شود فوایه هسیاری ه  

 یاقتواد یها تیه  فعال -. کنه  م  یمردم را تسه  ارتباطان اهتماع -همرا  دارد از آن همل  ه  این موارد م  توان اشار  داشت : 

. نهک  گیارد آگا  م  م ارشانیک  شهر در اخت  مردم را از املانات - هخشه.  را ههبود م کیتراف انیو هر  منیا -. هخشه  یرعت م

اطراف ه   طیارتباط ها مح جادیمردم ها ا  اهتماع یازهایه  رفع ن -.  دهه  مردم را کاهش م  حاص  از تشنجان عوب میهرا -

مردم،   ه  یالمت ذهن ط،یدر مح یهور یبایمناظر ز جادیها ا - کنه.  ک مکم  و اطالع ریان ی مشخص کردن، راهنما ل یوی

 یریه  کارگ قیاز طر یبایازیز - لنهیم ی شل  راهنما نیمردم را ه  یادهتر -. گرافیک محیط  ههف های  چون ریانه  م یاری

یطح فرهنگ هامع  در قالب اههاف  شیافزا -. ردیگیخود انجام م رامونیپ طیو مح گریلهیآنها ها   اصول فرم، طرح و هماهنگ

 ی رحهاط نیتا ه لوشهیم  طیمح  طراحرا دارا م  هاشه . همننین   ر یهنرها و غ ها،یآگه وارید قیاز طر یو تجار  فرهنگ  غاتیتبل

. )همان منبع( از همل  نلان مورد توه  در اص  گرافیک کنه جادیا  وهود دارد هماهنگ طیدر مح شیو هر آنن  از پ هههیک  اراز  م

رنگ، نور، شل ، خط، نقط ، یطح،  دریت هستنه. ییازمان هنه کیتهاوم، وحهن و تنوع، اصول  ه،یتعادل، تنایب، تاکمحیط  

 امیپ غ،یعوام  تبل نیتراز مهم   لیه  عنوان  کی.امروز  گرافهیآ هیپه بایمطلوب و ز یتا ا ر نهیآ  هافت و فضا ه  کمک آن ها م

  زنهگ کیدهنه    یارکان تشل نیاز مهم تر شرفت یهاشه و در هوامع پ  م  و فرهنگ  اهتماع ، اییو نشر دانش ی  ریان

.هنر تعامل  ه  دلی  مشارکت دادن هنرمنه و مخاطب و در گیر شهن ها ا ر دارای هیاهیت هود  و هیننه  ها الی  های ایت  اهتماع

ر حضو - وضوح و قاه  فهم هودن - مساعهن کارهر -درون  آن ارتباط م  یاهه. یک ا ر تعامل  م  توانه دارای ویژگ  های  چون  

انتقال یل  از حس های تفریح ، یرگرم  ،شناخت ، یادگیری و  –ی فرد نیز رواهط ها هیتقل - مخاطب رکردنیدرگ -  اهتماع

( هر این ایاس یک ا ر تعامل  م  توانه یک ا ر گرافیک محیط  را در رییهن 1737)دیوان هیگ ،قاهلیت ارتباط و مشارکت ، هاشه.

 (1)ههول ه  اههاف خود یاری ریانه و موهب تسهی  آن شود. 

 

 ( semionlogi)شناسی نشانهای بر مقدمه

های فرهنگ  زیر چتر های روشنفلری و شاخ عور اطالعان یرشار از معان  ایت و ته  از آن. ه  تقریب تمام  هریان

میان  هرنه و گروه  نیزه  کار م )زیر گروه  ک  آن را « نشان  شنای »یان یان شناخت  ه ها همینی نشان شنای  مطالع نشان 
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(، linguisticsشنای  )شنای  هموار  هخش  از فلسف ، زهانانه و این منطق  ایت، زیرا نشان شونه( همع آمه تمایز قاز  م  دو واژ 

های فعالیت هشری ایت یینما و ه  طور کل  تمام  عرص  ، ، ادهیان شنای  هنر، روان ، ارتباطان شنای ، مردم شنای علم هامع 

شنای  قرار دارنه( ها توه  ها هستنه ک  موضوع پژوهش نشان ی دیگر از نشان ن هاشه. )ههون تردیه دیت ک  در هرگیرنه ، نمادگا

( کاری Aessteticsتوان گفت فهم و ادراک ادهیان و هنر معاصر ههون احاط  هر عناصر زیباشنای  )ه  اهمیت  ک  این علم دارد م 

توان آن را مطالع  منظم و یامانمنه هم  مجوع  شنای  را روشن کنیم م ای نشان ایت هس دشوار. اگر هخواهیم ه  زهان یاد  معن

 (1717ها نامیه. )نوری، عوام  ما ر در ظهور و تأوی  نشان 

در  شنای  ه  عنوان یک تئوری مستق گردد، اما نشان شنای  در تاریخ ه  افالطون و اگویتین هاز م های نشان اگرچ  ریش     

شنای  یاختار ها چاپ انسان 1371های چارلز یانهوز پیرس و فردینان دویویور مطرح شه. در یال هیستم در نوشت  آغاز قرن

شنای  هنگام  ه  شلوفای  رییه ک  ها ( نشان 1ای پیها کرد. )نرییسیانس: شناس تحرک تاز ، نشان  ی ایتروسی کلودلونوشت 

در کتاب تعبیر رویای  1344، ه  ظهور رییه، هرچنه ک  قبالً در یال  الکان تویط ژاکن درمان  مطاهقت داد  شه اصول تحلی  روا

شناخت  ها )صوت ، توویری، حرکت ، زهانشنای  از طریق مطالع  و تئوریز  کردن نشان فرویه ه  طور ضمن  مطرح شه  هود نشان 

توان هها از موضوع یعن  هها از انسان  ( ایت و معن  را نم Significationها در پ  مطالع  معن  )گیری آنو غیر ( و رونه شل 

چنین از ییستم فرهنگ  ک  ه  وهود آوردنه  آن دهه و همکنه و در زنهگ  روزمر  خود مورد ایتفاد  قرار م ک  آن راتعریف م 

هیچ نوع موهودیت کالبهی نیست. معن  (  ژویتین لوزیز معتقه ایت ک  نشان  دارای 1مورد مطالع  قرار داد. )نرییسیانس:  -ایت

شود. ه  عبارن دیگر، معن  محاط ه  کلم  یا هر چیزی نیست ک  نشان  ی  گیرد هلل  معن  ه  آن داد  م از درون آن نقش نم 

ای نه های مهیهی هرای خوانمهن« نظم نمادین»و « موضوع»، «معن »های گیرد. قراهت نظری واژ های آن مورد ایتفاد  قرار م 

( 2س:گردد. )نرییسیانآ ار فرویه و الکان مشهود هود. تحول تئوری معن  ه  وایط  اشارات  ایت ک  ه  یوژ  و نظم نمادین هاز م 

 (1717ها را چون هخش  از زنهگ  اهتماع  مورد پژوهش قرار دهه. )نوری، این دانش، دانش  ایت ک  آ ار و نشان 

 Charlesو پیرس ) (Ferdinand deSaussureشنای  از زمان یویور )ک  علم نشان های مختلف  ها توه  ه  رویلرد

Sanders Peirceی این علم در طول تاریخ هنر و ادهیان، فلسف ، علم پزشل ، طور پیشین ( تا ه  حال ه  آن دیت یافت  و همین

ک   شناخت  و ها توه  ه  تغییرات ه  علوم  چون زهان شنای  و نزدیل  آنشنای  و ... و ها توه  ه  رویلردهای ههیه نشان یتار 

مهرنیسم هود(، پرداختن ه  این علم اهمیت خود را در تحقیق هرهست  حاص  یاختارگراییو پسایاختارگرای  )ک  آن هم حاص  پست

 کرد  ایت.

های وارد ههیه و گشودن را های مرهوط ه  آن و کشف مشنای  و شاخ ی مطالعان نشان ههف از این تحقیق گسترش دامن 

ی مختلف  را در هاشنای  عرص شنای  هاشه. نشان گر مساز  مختلف نشان تاز  نیست تا هخواهه اهزاری فراهم کنه ک  هتوانه تحلی 

یینما  و شنیهاری مث  رادیو، تلویزیون -ای دیهاریهای متن، متون تبلیغات ، متون اده ، متون چنه ریان خود دارد ک  شام  عرص 

نظران پردازد ول  گرایش اصل  هسیاری از صاحبنظران این شاخ  ه  موارد توویری نیز م ایت، ها وهود این ک  تمام  نظران صاحب

ای شنای  هر زهان، گفتار، متن، یاختارهنظران علم نشان ه  زهان و گفتار هیشتر از توویر ایت )یویور و پیروانش( اغلب صاحب

های ن انه مثالً از نشاهای توویری و آن هم در حه علای  و هخش  ه  یینما پرداخت غیر از تعهاد کم  ک  ه  مقول نوشت  ایت ه  

 توویری تا متن از هاهک احمهی.

و  7مهلول شنای ، دال ،شنای  و نشان ی زهانتحلیل  ایت. چرا ک  ما اهتها در حیط  -روش کار در این ها روش توصیف 

 ( و شمای  ، نمای  کنه. )نمادای ک  مطرح م یان پیرس ه  خووص محورهای ی  گان یخنان و نظر
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 معنای صریح، معنای ضمنی 

اش )معنای ه  اصالح صریح آن( معان  ضمن  نیز داشت  ایت. در «اللّفظ تحت»هر واژ  مملن ایت عالو  هر معنای 

ی دال و مهلول یر وکار دارنه و نوع مهلول از هم هستنه ک  ها راهط شنای ، معنای صریح و معنای ضمن  حقیقت مفاهیم  نشان 

، «تعریف»را ها عبارات  چون مبتن  هر « صریح»( معنای 33، ص. 1713شونه: مهلول صریح و مهلول ضمن . )یجودی، متمایز م 

( عبارن 173، ص. 2443)چنهلر،  انه.توصیف کرد « معنای مبتن  هر دریافت عام»یا « معنای ههیه »، «اللّفظ معنای تحت»

، ص. 1713)ایهزولوژیل ، عاطف  و ...( نشان  اشار  دارد. )یجودی، « شخو »فرهنگ  و  -های اهتماع ه  تهاع « معنای ضمن »

31) 

و  «معنای ضمن »ایت و یویور ه  هرری  « صریح»گر معنای هارن معتقه ایت ک  الگوی یویوری نشان  صرفاً توهی 

؛  13، ص. 1363پردازان هعهی )از همل  خود هارن( واگیاشت  شه  ایت. )هارن، نپرداخت  ایت و این مهم ه  نظری  چگونگ  آن

 (13، ص. 1713یجودی، 

ی هیننهگان آن، از هر فرهنگ و در ، داللت مستقیم یک توویر هوری، همان ایت ک  هم  هرای مورخ هنر اروین پانوفسل 

 (243، ص. 1716؛ چنهلر، 71 -7، ص ص. 1334دهنه. )پانوفسل ، توویر تشخیص م هر زمان  ک  هاشنه، در 

توان )ه  طور ( عقیه  داشت ک  در علای  داللت ضمن  را م 1367« )هالغت توویر»( و 1361« )پیام توویری»هارن در 

اصرار داشت   نوفیولوش( والنتین 241، ص. 1716ر، ؛ چنهل71 -17، ص ص. 1333تحلیل ( از داللت مستقیم مجزا دانست. )هارن، 

ه... کنهای ما تغییر م گیاریمعنای ارهاع  ها ارزش»توان مرز قاطع  میان داللت مستقیم و داللت ضمن  ایجاد کرد زیرا ک  نم 

 ا ( روالن هارن این دیهگ243، ص. 1716؛ چنهلر، 147، ص. 1337)ولوشینف، « پییرد.معنا همیش  از ارزش داوری ریوخ م 

را پییرفت ک  مراتب داللت  متفاوت  وهود دارد. داللت مستقیم )صریح( پس از ارهاع ه  یک چیز، منجر ه    لمسلفیترول  سیلوز

 شود.های ضمن  م ای از داللتزنجیر 

هنرهای ، محقّق تاریخ هنر اروپا مهع  ایت ک  داللت صریح در تواویر ه  طور کلّ  (Ervin Panofsky)اروین پانوفسل  

توان ( م 113هنهد. )ضیمران، ص. ی افراد در هرخورد ها آن ا ر در ذهنشان نقش م تجسم ، همان معنا و دریافت  ایت ک  هم 

 ها را در معرض تفسیر و تغییرهای متعهدیتوان آنها هیشتر دارای ماهیّت و منش  چنه معنای  هستنه ه  عبارات  م گفت ک  نشان 

گردد. هعض  مهع  هستنه ک  داللت و معنای ها مطرح م جایت ک  نقش داللت و معنای ضمن  یا التزام  پهیه قرار داد. در این

 یر و کار دارد.( Analoguecode)و داللت ضمن  ها رمز قیای   (Digital code)صریح ها رمز کمّ  

ای هر او در کتاب معروف خود مقهم  شود.گون  ک  فسل  گفت  ایت در علس داللت صریح همان ایت ک  دیه  م همان

ایم. اما هنر دارد ک  در ههان واقع نیز ما ها آن روهرو هود ای یادآور شه  ک  علس در ظاهر چیزی را هر ما معلوم م مطالعان ریان 

 ( 124یران، ص. های  را در علس هازتاب دهه ک  ظاهراً مشهود نیست. )ضمعلای  در این ایت ک  ها اهتلار و هنر خویش، هلو 

و داللت « صریح»های غالب دوران ما هستنه. هارن معتقه ایت ک  مراتب داللت، یعن  داللت ها ایهزولوژیاز دیه او ایطور 

انه. ت ی یوم داللت دانسکننه ک  دیگران )ون  البت  خود هارن( آن را مرتب در تلفیق ها یلهیگر ایهزولوژی را تولیه م « ضمن »

ی اصل  او این ایت ک  ایطور  هموار  در ( فرضی 16، ص. 1713؛ یجودی، 236، ص. 1311؛ ایولیوان، 77، ص. 1331)فیسک، 

ای طبیع  ی خود ه  پهیه ها در هریان ایتقرار در هامع کار تبهی  تاریخ ه  طبیعت ایت. روالن هارن مهع  ایت ک  ایطور 

 (127شونه. )ضمیران، ص. تبهی  م 

وم ی دشود. مرتب ی نخست )داللت صریح( ایایاً هازنمودی تلق  م نویسه، ... مرتب ی داللت چنهلر م مرتب درهار  ی  

شان  ای یا ایهزولوژیل ( نی یوم )ایطور گر ایت ک  ه  هر نشان  پیونه یافت  ایت. در مرتب های اشار )داللت ضمن ( هازتاب ارزش

رای  و گهای خاص  چون مردانگ ، زنانگ ، شازادی، فردگرای ، عینیتهین زیرهنای ههان هازتاب مفاهیم متغیر فرهنگ  ایت ک 

 (31، ص. 1713؛ یجودی، 117، ص. 2442غیر  ایت. )چنهلر، 
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 هرری  نمون  های گرافیک تعامل  از دیهگا  نشان  شنای   :

 

 

 

 

  تصویر  شماره

 

 

1 

 

کتاب های هیمز پتریون، نویسنه  ی تبلیغان 

آمریلای  ، مجموع  ای درهار  یک گرو  از 

کودکان ایت ک  م  تواننه پرواز کننه . تبلیغ 

در نگا  اول این حس را القا میلنه ک  شخص 

در این ا ر راهط  هین فرم  در حا ل پرش ایت .

، ایجاد شوک هوری ه  مخاطب هود  و و محتوا 

شیو  القای مفهوم ها ایتفاد  از عناصر شمایل  

 رفت  ایت . صورن گ

 

 

2 

 

کت شر غانیدر تبل  تعامل کیاز گراف ینمون  ا

در آمریلای هنوه  .دیتگا  دویت   کوکاکوال

متر عرض   7.7ه  منایبت روز دویت   ه  اهعاد 

شه ، افراد م  توانستنه دو هطری کوکاکوال 

هاقیمت یل  دریافت کننه وتنها را  رییهن ه  

دکم  و گرفتن نوشیهن  کمک دویتان هود  

در این ا ر راهط  هین فرم و محتوا ، ایجاد .  ایت

طب هود  و شیو  القای شوک هوری ه  مخا

مفهوم ها ایتفاد  از عناصر نمای  ای صورن 

 . گرفت  ایت

 

 

7 

 

طراحی تعاملی در تبلیغات فرهنگی  و آکاه کننده در 

از  است که سیسوئایستگاه اتوبوس کوهستانهای 

طرحی  طریق سرگرمی مخاطب را جذب میکند .

تعاملی بصورت حباب هایی روی تابلو نصب شده 

زمانی که مردم در ایستگاه در انتظار است که 

اتوبوس ایستاده اند می توانند با آن سرگرم شوند . 

مخاطبان می توانند حباب ها را فشار داده و بترکانند 

و هوای داخل آن را خارج کنند . این حباب های 

قرار داده شده در ایستگاه اتوبوس با پس زمینه 

وای داخل آسمان کوهستان این مفهوم را دارد که ه

این حباب ها نشانه ای از هوای پاک کوهستان است 

که باید آن را حفظ کرد و از آلوده کردن آن 

جلوگیری کرد . در این اثر تعامل با ایجاد سرگرمی 

به جذب مخاطب می پردازد و خواسته شده با 

سرگرم کردن مخاطب و وتعامل و مشارکت فرهنگ 

 هوای پاک را در جامعه اشاعه دهد.
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1 

 

، هنر تعامل  ها وهود   Nikonتبلیغان شرکت 

حس گر ک  ها رد شهن مخاطب واکنش نشان 

در این ا ر راهط  هین فرم و محتوا ، .  میههه

ایجاد شوک هوری ه  مخاطب هود  و شیو  

القای مفهوم ها ایتفاد  از عناصر شمایل  صورن 

 گرفت  ایت .

 

 

7 

 

ایستگاه مترو ، استکهلم سوئد   –راه پله موزیکال 

اثری تعاملی ، راه پله موزیکال یا راه پله پیانویی  -

سوئد  استکهلم Odenplan یمترودر ایستگاه 

 یتعاملو  نوآورانه  پروژه نیانحوه کار   است .

گذر  با یملود کی ایآهنگ  کیکه  ی استطور

عابرین و فشار روی کلید ها ) قرار گرفتن پا روی 

 دیصفحه کل کی. پله ها به پخش می شود پله ( 

شکل  انویپ یشوند. پله ها یم لیتبد کریغول پ انویپ

مردم بر  یوقتدارند و را   انویپ ای یملود نت های ،

آن را اجرا میکنند . پروژه  کنند یآنها حرکت م یرو

راه پله های موزیکال با هدف این که مردم بیشتر 

ترغیب به استفاده از راه پله های معمولی شوند تا از 

راه پله برقی و آسانسور  استفاده کنند ایجاد گردید و 

به نتایج مطلوبی دست یافت .  در این اثر با ایجاد 

پله های  سرگرمی توانسته اند فرهنگ استفاده از

معمولی به جای پله های برقی را که از اهداف این 

عمل بوده است جایگزین کنند و فعالیت بدنی مردم 

را در این که در این دوران بسیار کم شده است و 

افراد زندگی های ماشینی دارند که مضراتی را به 

همراه دارد ، باال برد و این امر  نتایجی همچون  

ای  جامعه دارد. احساس سالمتی و شادی را بر

رضایتی که افراد پس از استفاده از پله های موزیکال 

دارند نشان دهنده رسیدن به هدف است و اینکه 

تعامل بین مخاطب و اثر می تواند نتایج مطلوبی 

 دهد. 
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در لنهن  The Economistتبلیغان مجل  

ک  رنگ تجاری آن قرمز ایت .  2441یال 

وهود المپ ی  هعهی هزرگ  ک  ینسوری 

همرا  ها آن تعبی  شه  ، ها حرکت عاهری زیر 

آن روشن میشود . پیام  تبلیغ آن ایت ک  

کسان  ک  این مجل  را مطالع  میلننه مغزی 

در این ا ر راهط  هین فرم و محتوا روشن دارنه . 
هوری ه  مخاطب هود  و شیو   ، ایجاد شوک

القای مفهوم ها ایتفاد  از عناصر نمای  ای 
 صورن گرفت  ایت

 

 ( چگونگ  راهط  هین فرم و محتوا در نمون  های  از گرافیک تعامل   1ههول  

( و مهلول ) محتوای ا ر ( مبتن  هر شباهت راهط  هین دال ) فرم و شل  ا ر ، هر ایاس دیهگا  نشان  شنای   1در نمون  شمار  

ایت و توورات  از را از دایتان مورد نظر م  دهه و از طریق تقلیه توویری ه  ههف خود رییه  ایت . هناهراین راهط  دال و 

ری ایجاد شوک هومهلول وشیو  هیان  هرای القای مفهوم مورد نظر هر نشان  شمایل  داللت دارد و راهط  هین فرم ومحتوا در آن ها 

ه  مخاطب م  هاشه . همننین در این ا ر تعام  هوورن فیزیل  و ایتفاد  از قاهلیت های محیط ایت زیرا ها ایجاد تغییرات  در 

 پللان مخاطب را در ا ر مشارکت م  دهه و ه  ا ر هنب  تعامل  م  هخشه . ا ر هنب  تبلیغات  و همننین محیط  دارد .

تعام  در ا ر هوورن فیزیل  و کنش مخاطب ه  عنوان محرک ا ر ایت زیرا تنها ها کمک افراد م  توان از ،  2در توویر شمار  

دیتگا  ایتفاد  کرد . گرافیک تعامل  در ا ر ها توه  ه  هنب  های تبلیغات  و محیط  م  هاشه . از دیهگا  نشان  شنای  در این 

ت  ایت و این راهط  قاه  مشاهه  و ایتنتاج ایت . هناهر این هرای ریانهن مفهوم از ا ر دال راهط  عل  ها مهلول دارد و ه  آن واهس

 نشان  های نمای  ای ایتفاد  شه  ایت و راهط  فرم و محتوا در ا ر هر ایاس شوک هوری م  هاشه . 

ک تعامل  در این ا ر دارای صورن میپییرد . گرافیحضور مخاطب در ا ر، تعام  در این ا ر هوورن فیزیل  و  7در توویر شمار  

هنب  اطالع ریان  و محیط  ایت . هر ایاس دیهگا  نشان  شنای  دال در ا ر ه  طریق عل  ه  مهلول واهست  ایت و این راهط  را 

رم و ف م  توان مشاهه  و ایتنتاج کرد . هر این ایاس در این ا ر ه  هیان مفهوم از طریق نشان  های نمای  ای پرداخت  ایت و راهط 

 ست .نیمحتوا در ا ر ایجاد شوک هوری 

، تعام  در ا ر هوورن دیجیتال و ها ایتفاد  ازحس گر های ه  وایط  ایت زیرا ینسور های  در دورهین های  1در توویر شمار  

یغات  محیط  و تبل روی تاهلو تعبی  شه  ک  ها عبور فرد واکنش نشان داد  و فلش میزنه . گرافیک تعامل  در ا ر دارای هنب  های

م  هاشه . از دیهگا  نشان  شنای  راهط  هین دال و مهلول هر ایاس شباهت ایت و از طریق تقلیه توویری ههیت آمه  ایت . زیرا 

ها ایجاد فضای  مشاه  ، فضای  ک  از هنرمنهان علای  میشود مخاطب را در موقعیت  مشاه  قرار م  دهه . هناهراین در القای 

 نشان  های شمایل  ایتفاد  شه  ایت . راهط  هین فرم و محتوا در این ا ر از طریق شوک هوری هود  ایت .  مفهوم از
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در این ا ر هنب  محیط  و فرهنگ  گرافیک تعامل  مورد نظر قرار گرفت  ایت ، تعام  در این پروژ  هوورن دیجیتال  و ،  7در توویر شمار  

زمان  ک  افراد در ایستگا  مترو ها این فرم از را  پل  روهرو میشونه  ، شل   .) ینسور ( صورن میگیرد ها ایتفاد  از حس گر های ها وایط 

ظاهری این ا ر هنری آن ها را ویوی  میلنه تا از آن ایتفاد  کننه . وقت  فرد پا روی پل  م  گیارد و صها ی موییق  ایجاد میشود حس 

ولیه صها ایجاد یرگرم  هرای فرد شه  و زمان  ک  فرد از آن خارج م  شود کامالً از این یرگرم  لین خوه  را تجره  میلنه ها هاال رفتن و ت

 در مخاطب در چنین حالت  دچار شوک هوری شه  ایت زیرا امری ههیه را تجره  م  کنه و ذهن او کامالً در گیر ا ر شه  ایت . ایت ، هرد 

ول واهست  ایت هناهراین ایتفاد  از نشان  های نمای  ای در این ا ر صورن گرفت  ایت . نتیج  چنین ا ر دال ه  طریق فیزیل  و عل  ه  مهل این

 عمل  فرهنگ یازی صحیح و ه  یمت یالمت هامع  ایت و همننین ایجاد محیط  شاد و یالم در هامع  م  هاشه .

های ها وایط  م  هاشه . گرافیک تعامل  نیز در این ا ر  تعام  در ا ر هوورن دیجیتال و ها ایتفاد  از حس گر،  6در توویر شمار  

در این ا ر دال ه  طریق  فیزیل  و عل  ها مهلول راهط  دارد و این راهط  قاه  مشاهه  دارای هنب  های محیط  و تبلیغات  ایت . 

  روشن ها خوانهن این مجل  ایت . و نتیج  گیری ایت زیرا المپ درون هیلبورد ها عبور افراد روشن شه  و محتوای آن داشتن ذهن

هناهراین در این ا ر از نشان  های نمای  ای هرای ریانهن مفهوم ایتفاد  شه  ایت و همننین راهط  فرم و محتوا هر ایاس ایجاد 

 شوک هوری ایت . 

مفهوم ایتفاد  شه  ایت و ها توه  ه  نمون  های ذکر شه  در ههول ، از شش ا ر در چهار ا ر از عناصر نمای  ای هرای القای 

 در هر شش ا ر راهط  هین فرم و محتوا از طریق ایجاد شوک هوری هود  ایت .

 

 

 گیری   نتیجه

ک  هین  ایاین پژوهش ه  اهمیت راهط  فرم و محتوا در آ ار تعامل  اشار  کرد  و از دیهگا  نشان  شنای  ه  تاوی  و رمزگشای  راهط 

ا ر از نمون  های  6نگارنه  در این پژوهش ه  هرری  نشان  شنایان  فرم و محتوا در گرافیک تعامل  هرقرار ایت پرداخت  ایت .  

پرداخت  ایت . در این هستار ه  اهمیت دیهگا  نشان  شنای  در درک معنا (1در ههول شمار   ) از دیهگا  شهری تعامل گرافیک 

لت داللت صریح و دال» ین تحلی  آ ار توه  شه  ایت و همننین ها ایتفاد  از مباحث پای  ای نشان  شنای  نظیر و محتوا و همنن

      و آن ها را از نظر گیرانه  ایت و فرآینه تولیه معنا و درک محتوا را از این دیهگا  نشان داد  ایت . « دال و مهلول » و « ضمن  

از   تعامل کیفرم و محتوا در گراف نیراهط  هها، دهه ک  در اکثر آندر این پژوهش نشان م های مطرح شه  ارزیاه  نمون 

و هرای القای مفهوم نیز شیو  هیان  غالب ایتفاد  از عناصر نمای  ای  هاشه.م ه  مخاطب  یشوک هور جادی، ا شناینشان  هگا ید

از عنور تعام  در گرافیک محیط  و شهری موهب هیب مخاطب و و همننین نشان دهنه  این امر ایت ک  ایتفاد   م  هاشه .

افراد هامع  و افزایش ایجاد احساس شور و نشاط در هامع  میشود و م  توانه تا یر عمیق  هر پیشرفت هوری و روان  هامع  داشت  

 هاشه .
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