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 چکیده

همچنیین  . است   ر به ابعاد عمومی جامعه وارد شدهنوعی که گفتمان هن  تغییر جهت داده به، در دنیای پسامدرنهنر در فضای حاکم 

تیر یافتیهچ چراکیه عایر ارتباطیات الکترونییی، نیوعی         هنر در ارتباطات جامعه نمودی فعالخوردن به رشد فزاینده تکنولوژی،  با گره

 ،یکی از ایین تغیییرات  .  هنری نیز شامل این تغییر است های که کنش صورتی ترادیسی یا استحاله در روابط و تغییر گفتمان است، به

بیا محورییت    زمیان، ارتبیاطی بایری   هنر کیه تیا ایین     . است میعنوان هنر عمو  در فضای عمومی به صورت تبلیغاته هنر بازتولید ب

انگییز،   هیای خییال   اییده فرصیت   از ایین رو .  اسیت  ، رویکردی عمومی یافتیه مکاناتی که فناوری به آن اضافه کردههنرمند داشته، با ا

سیت کیه   ا شدن بیه واععیتیی   تبدیلدیجیتالی در حال  بنابراین جهان . است  کردهدستخوش تغییر را و معناها و کارکرد هنر  آفرینش

تجلیی و نمیود   فیر   استچ بیا     آورده  هنر عمومی را فراهم درعنوان تعامل  فضایی برای ارتباط دوسویه بین مخاطب و هنرمند تحت

و مطالعه گفتمیان هنیری    تحلیلمتقابل در هنر، به  صورت کنشه عمومی، ب گفتمان هنری پسامدرن در هنر تعاملی تبلیغات خدمات

 . شود می  عار حاضر در کارکرد این گرایش پرداخته

گردآوری اطالعیات از طرییق    .تحقیق باورت توصیفی و تحلیلی است کاربردی و روش-پژوهش حاضر، براساس هدف بنیادی

آوری  روش جمیع  . تعیاملی اسیت   هیای هنیر عمیومی و تبلیغیات     ای بوده و اطالعات تاویری از نمونیه  برداری از منابع کتابخانه فیش

ت تبلیغیا : حیاکی از آن اسیت کیه    تحلییل دو نمونیه تبلیغیات تعیاملی     بیا پیژوهش  نتیای   .  اسیت  نمونیه انتخیابی  صورت  بهها  نمونه

 بیا هنیر   اجتماعی مشارکتمشارکت مخاطبان، همچنین . دهد را به صورت هنر تعاملی نمایش میعمومی، فضای گفتمان هنر  خدمات

 .است  بوجود آوردهمدرن را  در جامعه مدنی پست ییدموکرات یاجتماع کنشگفتمان ارتباط دوسویه در

 .عمومی ، هنر تعاملی، تبلیغات خدماتگفتمان، هنر عمومی :واژگان کلیدی
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 مسأله طرحو  مقدمه

بیا گسیترش تکنولیوژی و دسیتمایه      .اسیت  آوری عجیین شیده    هنری با فن  فضای حاکم در عار ارتباطات

صیورت   هبی هنیر   کیه اسیت    وجود آورده شناسی و نقد به زبانی جدید برای زیبایی ،دادن آن از سوی هنرمندان عرار

عمیومی اسیت،    های این شیوه تعریف هنر تبلیغیات در خیدمات   یکی از ضرورت . بخشد متقابل را هویت می کنش

عمیومی و   ، که توجیه هنر برای هنیر ارتباطی البته نه باورت انتفاعی رصورت اشاره به هن چراکه شکل هنر بدین

پیردازد کیه ارتباطیات     رسد ارتباطات در این حیطه به مطالعه روشیی میی   مینظر به . طلبد خدمت اجتماعی را می

با توجه به اینکه هنر تبلیغات تعیاملی    .کند عمومی را تبیین و توجیه می همانند رویکرد تبلیغات خدمات ،تعاملی

بیرای ایین   شناسی هنر در نقیدهای هنیر تعیاملی     شناسی و جامعه های زیبایی در عار حاضر متداول بوده، تحلیل

یرگیذاری را در دیگیر   های متنوع از تأث جلوه  استچ چنانچه این رویکرد، کمتر به علم منتقدان روشن شده رویکرد 

برهمین اساس فقدان پژوهش در این حوزه، توصیف و تحلیل رویکرد هنر  . است ارائه کرده اجتماعی  ابعاد ارتباط

  .متقابل هنری اسیت کیه در عایر حاضیر اهمییت دارد      ها در کنش عمومی همانند خیریه تبلیغات تعاملی خدمات

عمیومی در هنیر    تعیاملی خیدمات   تبلیغیات  مطالعیه برپایه این گرایش در هنر ارتباطی، مسئله اصلی این پژوهش 

تعامیل  ، مبیانی هنیر عمیومی،    پسامدرنری گفتمان در هنر یبا پیگاین مسئله . پسامدرن استمتقابل عار  کنش

، هنیر تعیاملی در   یتعیامل  یهیا  رسیانه ، هنر تعاملی، ارتباطات و تبلیغات در عار دیجیتال، یمخاطب در اثر هنر

 .شود تبیین می عمومی تعاملی خدمات تبلیغاتو  عمومی تبلیغات خدمات

 مبانی نظری گفتمان هنری در عصر پسامدرنچارچوب و 

کیه بیه    اینگونیه  ،اسیت   گسیترش یافتیه   ها حوزهو به دیگر    شدهشناسی مطرح  در زبان مباحث مرتبط با گفتمان

امیروزه در دو معنیای   طور اخص گفتمیان   به . گویند های حاکم بر یی مسأله گفتمان گاهها و دید مجموع اندیشه

بندی اجتماعی محتواها  دیگری به سازمان ه عطعه بزرگ زبانی اشاره دارد،یکی ب . رود کار می متفاوت اما مرتبط به

: 1337،ییی و سی  چ ادگیار ) نگرنید  آن می جتماعی به از منظر اهایی است که  در کاربردی که وجه مشخاه رویکرد

، فرصت بیرای  اجتماعی هایی از وجوه یی جریان دهد که جنبه می  ارتباطی را شکل ،پرواضح است گفتمان(. 094

کیه   سمیپسامدرناین مبادالت در حیطه   .آید دست می هایی از این رهگذر به اندام داشته و مبادالت و کنش عر 

بیه   کیه  مدرنیسم تپس . ای برخوردار است از اهمیت ویژه  های مختلف زندگی اجتماعی را دربرگرفته اکنون جنبه

و فرهنی  گفتیه    اتیهنر، ادب ،یدر فلسفه، معمار یو روشنگر یدر نگرش انتقاد 1394از   تحوالت گسترده ریس

از بطین  ، (طیور اخیص مشیاهده کیرد     و معماری به طور اعم ای باید در عرصه هنر به که عبل از هر حوزه) شود یم

 یا زهیی آممدرنیسیم   پسیت  اساس نیبرا .ددآمیآن پد نیعنوان جانش به ایو در واکنش به آن، و ( سمیمدرن) یینوگرا
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، یکنیون  یایی دن  .(073: 1330 ،ینیورر ) اسیت  سمیادامه مدرن ایگذشته و  یها سنت ایاز هر نوع سنت  یالتقاط

شیکل  در اَشیکال مخلتیف    تهیپسامدرن، سنت و مدرن یها المانهم عرارگرفتن کنار  از دنیای چندصدایی است و

 نیا  .شوند یعرضه م نندگانیبه ب در کنار هم 01و پسامدرن در عرن  مدرن ،یهنر سنت ل،یدل نیبه هم. گیرد می

 .شود یعنوان گفتمان پسامدرن مطرح م تحت و آورد یم دیگذشته پد مان حال وأاز کارکرد تو را چندصدایی روند

 1حسین  هیا  یاشارحانی چیون  در همین راستا   .ی استو ساخت اجتماع یکه مؤثر در بستر ساخت معان ییفضا

 سیم یمدرن"د، بلکیه بیه آن بیه عنیوان مفهیوم     دانی  ینمی  سمیانقطاع از مدرن ایرا به عنوان گسست،  سمیمدرنپست

را در  سیم یمدرنو پسیت  سمیمدرن بیمتضاد و عج یهاجنبه همچنین  (.149: 1330حسن، ) داعتقاد دار"خرأمت

- یعیو "ییی اجرا"یریی گ را بیا جهیت   یجدول، دو جنبش هنر نیتضاد در ا نیاول . دهد یم هئارا ییدو تا یجدول

 م،یی رویمی  شیتر یجدول پ نیدر ا یوعت.  کندیمشخص م سمیمدرنپست ندهیعنوان نما هب -سمیو دادائ0ییزیپاتاف

« تمیام شیده  کار  /یهنر یش»شود که در تقابل با یم شنهادیپ یمدرنعنوان امر پست هب «ن یهپن /اجرا /دنیفرا»

از  رییی عابیل تغ رینفسه، تمام شده، کامل و غکار فی انیم زیتما نیا  .(30: 1331حسن، ) رندیگیعرار م سمیمدرن

مدرن عرار  ستمدرن را مقابل پ یکردهایروهستند  در صدد الیو س یناکامل، اتفاع شرفت،یو کار در حال پ کسوی

 اثیر هنیر   بیر دخالیت و مشیارکت مخاطیب در جهیت تکمییل      ای  بیانیه این امر   (.139: 1333کارلسون، ) دهند

 مونید یمخاطیب دارد ر  گاهیجا نهیدر زم یعابل تأمل اتیپسامدرن که نظردیگر از منتقدان   .ی استتمدرنیس پست

 سیازد  یوارد می  تیی را در طرح روا"یگریانجیم"پسامدرن اتیدر ادب 0با طرح فَراداستاناین متفکر . ستا 3فدرمن

 یداسیتان از داستان است که خودآگاهانه توجیه خواننیده را بیه     یا گونه تیفراروا ایفَراداستان  (. 03 :1330وو، )

 تیروند روا یی انیخودارجاع در جر یکه وجود گفتارها دهد یم  اجازه ییساختار فراروا. کند یمتن جلب م بودن 

که عنار  یصورت مشارکت همراه است به جادیبودن در دوران معاصر با ا ییفراروا نیدرواعع ا .حضور داشته باشند

معنادار برای   .ابدی یمعنا م ،کنش یمتول یروهایبا تمرکز بر ن ییعنار روا  .شود یباعث دخالت کنشگران م ییروا

ارتبیاط و لمی     ینیوع کیه   مخاطب در فرایند اثر هنری ضیرورت دارد  و تعامل ، کنشیمشارکتبودن اثر هنری 

 ، مشیارکت عمیومی و  یاجتمیاع  یهیا   جنبیه  شیبیه نمیا   شیگیرا بر این اسیاس   . ایجاد شود ییاز نزد واععی اثر

 یبه جیا  یعموم یها هنر در مکان شینما وهیبه ش توان یدر هنر را م یساز یعمومچ دشو مطرح می یساز یعموم

تیوان بیر اسیاس     می بنابراین گفتمان هنر پسامدرن را . ارجاع دادبرای استفاده همه مخاطبین  ها  یها و گالر موزه

ای  عنوان هنر عمومی علمیداد کیرد کیه وجهیه     کنش مخاطب در فرایند اثر هنری و نیز اجرا در فضای عمومی به

 .اجتماعی دارد

 شناسی پژوهش روش

برگرفته  در فرایند تکمیل اثر هنری "تعامل مخاطب"و  "اجرایی هنر"پژوهش حاضر با شیوه توصیفی دو مفهوم 

مورد تبلیغیات  دو . دهد های تبلیغات خدمات عمومی مورد تحلیل عرار می از گفتمان هنری پسامدرن را در نمونه
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 (زنان هیتوعف خشونت عل نیو کمپ هیریاهداف خ نیتأم یدر راستا یاجتماع یها هیجذ  سرما)خدمات عمومی 

در و مشیارکت مخاطیب    آوری ر و اسیتفاده از فین  هنی   سیازی  عمیومی   های انتخابی بر اساس مؤلفه نمونهصورت  به

 .شود هنرهای تعاملی تحلیل می

 مبانی هنر عمومی -1

و دارای خاوصییتی چیون توجیه بیه     ی و برای عموم مردم طراحیی  های هنری که در فضای عموم فعالیت

هنیر  عمومی شامل مجموعه آثار مجسمه و هنر  . شود میلقی ت 0، هنر عمومیاست متقابل بودن و کنش  اشتراکی

انحایار  از  این هنیر  .شود که در فضاهای عمومی ارائه میاست ... های دیواری، تبلیغات چریکی و ، نقاشیچیدمان

طور  به  .است نی و مخاطب برعرار کردهبیرو ها خارج شده و کارکردی در ارتباط با فضای و کلکسیون ها فضای موزه

9دروازه ابری"سازی، با عنوان سمهعمومی مج هنرمثال نمونه فرم 
ا الهام از جییوه  ب 7اجرا شده توسط آنیشا کاپور"

 (.1تاویر) زدنی است ، مثالدر شیکاگو 3لنیوممایع، ناب شده در پارک می

       
    

 دروازه ابری  :1تاویر

کارکردی جدای از آثاری دارند  ،ماهیت آثار در هنر عمومی متنوع بوده باورتی کهکارکرد این نوع از هنر  

استچ براین اساس در مسیر نمیایش حی  زیبیایی، نقیش هنیر و تجربیه       ... که کارکردشان تزیینی و یا تجلیلی و

های ایین هنیر    از آنجایی که مشارکت اجتماعی از مشخاه. خورد  می  شناختی با دیگر مسائل اجتماعی گره زیبایی

ایجاد گفتمان اصیل دموکراتیی را داردچ چراکه زمینه و مخاطب اثر هنیری  بنابراین اثر هنر عمومی عدرت  است،

، مفهوم هنر عمومی، مفهومی مبهم استچ اما همچنان، حمایت از 3بنا به تأکید هیلده هاین.  دیگر منفعل نیستند

هنر . رود شمار می از خاوصیات اساسی جامعه مدنی به -با هر نمودی که باشد–هنر عمومی و ساخت و تولید آن 

اجتماعی،  انداز محیط زیست، افزایش آگاهی های جامعه، بهبود چشم فردی در بیان ارزش عمومی ارتباط منحاربه

راسیتا جایگیاه پرسیش از ماهییت و کیارکرد هنیر        در این.  همراه خواهد داشت را به... هویت بیان جامعه جمعی و

تلقی ما از خود در مقیام موجیوداتی اجتمیاعی و سیاسیی      گیرد که به تر عرار می ای بسیار وسیع عمومی در زمینه

دهد که بعضاً کارکردی اجتماعی را به همیراه   این رویکرد در هنر عمومی، هنر را در مقامی عرارمی  .یابد پیوند می

با تغییر جایگاه هنر از موزه به فضاهای عمومی، هنر روندی در بهبیود روابیط و ارتباطیات انسیانی     .  خواهدداشت

http://www.flickr.com/photos/jamesjordan/3464857591/in/photostream/
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هیای روابیط انسیانی خواهید بیود کیه هنیر         کندچ بنابراین جایگاه هنر در عار کنونی برخواسته از کنش جاد میای

این شیوه در هنر معاصر چنان رخ نمیوده کیه از تحیوالت مهیم آن     .  کند مثابه امری اجتماعی مداخله پیدا می به

ایین  . ا تعامل با اثیر هنیری ارعیان کیرد    توان به پررن  شدن نقش مخاطب در رویارویی همراه با مشارکت و ی می

متقابیل   های نمونه از نمایش هنر، مشارکت در ارتباطات اجتماعی است که شهروندان جامعه را به رفتارها و کنش

 .شود مدنی را موجب می  مشترک بر مبنای هویت خواند و تولید یی احساس فرا می

پردازان و منتقدان هنر سعی  نر عمومی، نظریهعنوان ه براساس هویت نمایش هنر در فضاهای عمومی تحت

پروفسور هنر دانشگاه نیویورک که در زمینه هنیر   14پاتریشیا فلیپ  . کردند در جامعیت بخشیدن به تعاریف آن

هنری  ]هنر عمومی[":دارد می خود از درک هنر عمومی چنین بیان ، در مورد تلقیکرده عمومی نظریات مهمی ارائه

اٌ نظر لزوم اتفاق... شود های پرشور می خالفتاست که عطعاً با جهان سروکار دارد و چنین مشغولیتی اغلب موجد م

نمایش  معناست که هنر به صرف اینکه به این تعریف بدین (. 30: 1339 هاین،)"حالت یا وضعیتی پر نشاط نیست

اجتمیاعی و   هیای  بودن واجید داللیت   عمومی . شود نمیتلقی "عمومی"  دید جهانیان عرار گیرددرآید و در معر

و  ، کارکردسرچشمه ابژه هنری ای تعلق دارد که حوزههنر عمومی به  ،اصطالح این در تداوم عرف . سیاسی است

پرواضح است که تلقی از هنر عمومی دچار تناعضات تعریفیی در نقید و    . شود ان و هدف اجتماعی آن را شاملمک

تعرییف   حل این است که از خود نقد هنر برای شودچ بهترین راه سی اثر هنری در عار کنونی میشنا عرصه زیبایی

 هنیری در زمیان ارائیه آثیار     آثار دارد که بیان می هنردر دیدگاهی است "نظریه نهادی".و توجیه آن استفاده کرد

هایی را برای آثار هنری  برای حل این که چه شاخاه ،11جورج دیکی. کشند هنری را یدک می ارزیابی و عنوان اثر

باشید، ییی اثیر هنیری اسیت،       هیا را داشیته   مالک عرار دهیم و بگوییم که اگر هر اثری، ایین شیرایط و شاخایه   

معیار این که چیزی اثر هنری تلقیی شیود، ویژگیی ییا     بر این اساس  .است پیشنهاد کردهرا "نظریه نهادی" نظریه

م هنر بیرای آن اثیر،   ست که بتوان در درون اثر مشاهده کردچ بلکه شأن خاصی است که عالهای خاصی نی ویژگی

 (. 34: 1339 هنفلین ،) شود عائل می

کیل   طیور  هبی  . نمود دارد جایگیاه هنرمنید اسیت    ها از هنر عمومی از دیگر مباحثی که در ریل این نوع ارائه

چه کسانی  اینکه. مؤثر هستند های آن جنبهبر ای اجتماعی توان بیان داشت در تولید هنر از این دست، نهاده می

تواننید   بخشند و چگونه می وعتی هنرمند شدند چگونه هنر خود را تحقق می همچنین. شوند و چگونه هنرمند می

وانگهی عضاوت دربیاره آثیار و   . گیرد شود و در دسترس همگان عرار می اجرا می ومطمئن باشند که اثرشان تولید 

کند، صرفاً تایمیمات فیردی    هنر را تاریخ ادبیات و هنر تعیین می که مقام آینده   ها، هنری و ارزشیابی آنمکاتب 

میاع فیراهم کیرده و سیاخته     ها را در اجت آنحضور که امکان  هستندرویدادهایی  .نیست"زیبایی شناختی نا "و

را طیی  بیودن   مدرن مسیر اصالت و بیان نا ، مسیر هنر در دوران برای مثال (. 00: 1379 ولف،) اجتماع هستند
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ایین روییه در هنیر     چ(دامه دهنیده هیم علییه مدرنیسیم اسیت     پسامدرن شکلی از روندیست که هم ا) کرده است

الزم . یابند میمفهومی توجیهی متفاوت  های هنر در انقال  که شکل باورتی شود می مدرن به چالش کشیده پست

. مدرنیسم به این تالش خاتمه داد تد که ترسیم جهانی بهتر را بیافریند اما پسپی آن بو به رکر است مدرنسیم در

 درپیی آن این روند . ر معلوم نیست بیانیه هرکدام چیستهنر و تبلیغات را چنان درهم آمیختند که دیگدر ادامه 

: 1373 بیاغی،   عره) توانند به آسانی در درون نهادهای موجود گنجانده شوند های مختلف و عوام می ست که گروها

33).  

ازجملیه تکنولیوژی را بیه     رسیانه  هیای جدیید   هنر عار حاضر هنر ارتباطات و ارائه عمومی است که شیکل 

این  .شناسانه هنر است جامعه مطالعه شود  یکی از مسائلی که الزم است در این حوزه تبیین . است  خدمت گرفته

کنید، نیه تولیید     شناختی نیه هنیر را نفیی میی     شناختی و تجربه زیبایی زیبایی کردن ماهیت لذت  با روشن حیطه

ارزش نسیبی آثیار   بر این اساس  . راند های فرهنگی را با یی چو  می کند و نه همه فرآورده فرهنگی را بدنام می

هیای تحیوالت هنیری     هشودچ گرچه ممکن اسیت بیر ریشی    شناسی تعیین می مختلف در درون رشته هنر و زیبایی

شود فضای کار هنری از عبل متمایز و هنر بیه تیوده    ارعان می تبییندر این  (. 173: 1397ولف،) پرتوافکنی کند

ایم که هنر ییی   ها که دریافته کند، پ  از مدت تأکید می هنر و جامعهکتا   در 10روژه باستید. مردم تعلق دارند

تواند سرشت جوامع انسانی  گذارد و می ها اثر می ر زندگی جمعی انساننتیجه نیست، بلکه ب بازی ساده شخای بی

 انگیز بیودن بیرای فرهنی  تکثرگیرای     عین مخاطره برانگیز مباحثه با هویتبنابراین هنر عمومی . را دگرگون کند

طیات  برای شناخت هنر با این خاوصیات در دوران معاصیر کیه ارتبا   . آید شمار می از ضروریات آن به مدرن پست

بیه   کیه  صورتی چ بههنر در این دوران مطرح شود  دهد ضروریست تا بیان می ای از آن را شکل جایگاه عمده 13باری

پیشینهاد   10مرکز هنر معاصیر لیوئیجی پتچیی    .گردد می مطرحهای ارائه هنر  شکلیافته ها تخایص  یکی از مؤلفه

 یهیا  سازی و چیدمان نقاشی و پیکره: مانند"سنتی"کردتوان به دو نوع تقسیم  های هنری را می دهد که شکل می

آثیار  " آیید کیه فیرق ایین دو در فیرق      می نظر به. مانند هنر اجرایی، هنر مفهومی و هنر الکترونیکی"تجربی"ثابتچ

های ادبی، باری، نمایشیی، موسییقایی و طراحیی رعیص ییا طراحیی        آوری به شکل های فن سرایت تازه ،"هنری

رکر است، یکیی از ایین تغیییرات در     با این تعاریف الزم به (. 04: 1334میه،) ستا ها ن شکلنعتی با ترکیب ایص

مخاطب دیگر بیننده منفعیل نبیود، بلکیه در ایجیاد اثیر       . ست که آشکارا از پیش جمعگرا شدا هنر، هنر عمومی

بخشید کیه نیوعی     درواعع امر، نمود اثر بستگی به معنایی دارد که مخاطب به آن می . داردهنری مشارکت فعال 

تیا جایگیاه    اسیت بنیابراین ضیروری    (. 00: 1339 هاین،) شود میانگیز محسو   و سیاسی بحثرسالت اجتماعی 

 .مخاطب در این عار را مورد واکاوی عرار دهیم
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 تعامل مخاطب در اثر هنری -2

هیا   ، از بوم به دیگررسانهمدرن رخ داد، در تغییر رسانه پستتغییر پارادایمی که در ارتباط با مرگ مؤلف در 

هیای بازنمیایی    گراییی شییوه  هم جهت بستریفضای آثار هنری  با این رویکرد. مشهود استازجمله دیجیتال نیز 

مخاطب اثیر،  ترتیب که  بدین  .است  شدههای فرهنگی با مشارکت مخاطبان مبدل  ها و پدیده برای گرایشها  ایده

هیای   ایین اصیول را در سیال     .رسیاند  گاهی به کمی تعبیرش و گاهی از راه کنش مؤثر، آن اثر را بیه پاییان میی   

بینی خود  بود که هنرمند جهانطورکلی هدف، رهاکردن این برداشت  به . نامیدند "تماشاگر مشارکت"1374دهه

میه بیه نقیل از    راستا دراین . کنند کند و دادن این امکان به مردم که خود نظرشان را بیان تحمیل می  را به مردم

10مارسل دوشان
عدر اهمیت عائلم کیه بیرای    کند همان نگاه می ]اثر هنری[من برای کسی که آن را ":دارد می بیان 

شود که آثار ناتمام را تکمیل کنیم بلکیه بایید تایمیم     تنها از ما خواسته می پ  نه. "است کسی که آن را ساخته

شوند البته به  این اشیاء در زیر نگاه ما تبدیل به اثر می . بگیریم که آیا برخی اشیا از پایگاه هنری برخوردارند یا نه

 هیای  رویه. اند تا خود اثر برای اثر شدن هاددرحقیقت این اشیاء بیشتر، پیشن. شرطی که نگاهمان آن را تایید کند

ای در بیاز تعرییف اثرآفرینیی     هیای چندگانیه   این امکان را فیراهم آورد تیا روش   ،در هنرهای تجسمیتند دوشان 

دم "دار فیرم معنیی  "ای بیه نیام   از مقوله 17بینش و طرحدر کتا  19 راجر فرای از طرفی  .هنرمندانه شناخته شود

با ایین    .(30 :1370 شپرد،) به تجسم کیفیت خاصی از حقیقت استکه منجر  بودهزند که حاصل آن عاطفه  می

ایجیاد  در ارتبیاط بیا هنیر معاصیر     مخاطیب  اوصاف فراخوان برای مشارکت تغییر جایگاه منفعل عبلی به بالفعیل  

  .اسیت خاطیب در روییارویی بیا اثیر هنیری      استچ یکی از تحوالت مهم و عابل توجه آن، پررن  شدن نقش م شده

درواعع، مفهیومی  دارندچ  ا به رفتارهایی تازه وامیکنند و شهروندان ر هنری که در زندگی اجتماعی حضور پیدا می

  .شیود  میی  سیاخته وسیله خود این مخاطبیان   گیرند تا حدودی به های فرهنگی می که مخاطبان از متون یا فرآوده

های بیشماری از مفاهیم ضمنی  وسیله مجموعه ند، که بها های پیچیده و درهمی از مفاهیم رمزهای فرهنگی، نظام

ممکن است دریافت این رمزها، با تأکیدهای مختلف، و نیز در یی چیارچو  رهنیی    . یابند می  ها اشاعه و عالمت

فرهنگیی بیا    شناسیی تولیید   از ایین رو جامعیه   .های مختلفی صورت گیرد ل، به شیوهکم و بیش منتقدانه و مستق

بیه گفتمیان و   این روند (. 103-100: 1379 ولف،) شود میفرهنگی تکمیل و در آن ادغام  دریافتشناسی  جامعه

ایین  های دیجیتال در عار حاضیر   میان رسانه  این در . دهند ور مخاطبان رأی مثبت میچندآوایی حاصل از حض

تغییر و یا  تکمیلاین تعامل،  .ایجاد شود تعامل مخاطبانفرصت برای که  آورند فراهم میهنرمندان  امکان را برای

ای  بطیور مثیال اثیری بیرای نتیجیه       .کند ریزی می برنامهرا ها  ایده یا دریافت فعاالنه اثر برای اهداف و مسیردهی
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را چییدمان   برد و اثری دیگر برای هدفی معین مشارکت و تعامل مخاطبان می  نامعلوم از مشارکت مخاطبان بهره

 .شود  تفسیرچ پ  ضروریست هنر باورت تعاملی در این عار کند می

  1مبانی هنر تعاملی -3

گیری، تکمیل و  ند شکلجدید است که با استناد به کنش مخاطب در فرآی از هنرهای ای نر تعاملی شاخهه

تعامیل    .شود میجدید ارائه   های دخالت مخاطب و استفاده از رسانه با این هنر. گیرد کردن اثر شکل مییا معنادار

ایین هنیر از مکالمیه و     واکینش مخاطبیان  از سیویی دیگیر   . کردن فرم باری این هنر ضروری استبرای معنادار

  .آیید  میوجود  بهای دوسویه و فعاالنه برای اثربخشی این نوع هنر  برد و رابطه گفتمان میان مخاطب و اثر بهره می

تعریف تکنولوژی و رسانه نیست و با "13ابژه"ری دیگر محدود بهدانش باهنر، مخاطب در  با دگرگونی در جایگاه 

04دگردیسی"با عنوان اینستالیشنجشنواره هنرهای دیجیتال . شود  می
ن دست هنرهیا را  ای از ای در فرانسه نمونه"

 ازشکل فیزیکی و  افزار تجزیه و تحلیل با نرم تعاملشود و در زمان  می پردازشسه بعدی  تاویر. استکرده ارائه 

هیای   عمیق  ،ای الییه  اریی تایویر بافتی   با مخاطبان . شوند دگرگون می ها برداری ماتری  داده نقشه و و  طریق

بیرای اکتشیاف دنییای فیانتزی،     ی، در فراینید دگردیسی  دارد  خاصیت ارتجیاعی  که را این عالب سمبلیی مختلف

جهیان سییال و در حیال تغیییری را کیه در      بنابراین هنر باید  (. 0تاویر) ندنک لم  میصورت صوت و باری  هب

دنییای هنیر تعیاملی کیه     . کند، دربرگییرد  تر آن را فراهم میدرون کامپیوتر وجود دارد و جهان نوینی که کامپیو

کنشی که مورد نظر  از این رو . مفهوم وابسته به تماشاگر است واش مجازی باشد، برای تکمیل کار هنری  واععیت

گری تنها به تفسییر رهنیی خیتم     ه ثمر رساندن و معنادار ساختن است نه اینکه کنشفعالیت مخاطب در ب است

شیود و در   دارد در آنچه از آن با نام هنیر تعیاملی ییاد میی     می بیان های نوین رسانهدر کتا   01مایکل راش. شود

انگارد نیوینی در حیال   شود، آو عنوان هنر در شبکه جهانی و  و هنر مبتنی بر کامپیوتر اشاره می جا به آن به این

  .استشدن نیازمند مشارکت تماشاگر  پدیدآمدن است که برای کامل

             
ی از یشده توسط ویدئوهافضای مجازی تولیدبازتابی از یی آینه واععی، و یی که  ،فضای مجازی و ایجاد ابهام بین یی فضای واععی فیزیکی: 0تاویر

 .گردد منجرمیبا تااویر مجازی به توهم یی واععیت تحریف  ه وایجاد حسی، بازتا  واععی ممزوج شد چ که بهیی دستگاه دیجیتال است

گرفتن از   ، نوعی فاصله1334خاوص در خالل دهه  های مهم در فرایند تحوالت اخیر هنر، به یکی از مؤلفه

این رویکرد جدید در  . ورزید که پیوسته از آمیختن با مسائل سیاسی، اجتماعی و تجاری اجتنا  می هنری است
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، همچون هنر مینیمال، که بعیدها  1374های فاعد چالش موضوعی در دهه  جوهره خود واکنشی بود علیه جریان

ری معاصیر  باورتی که هنر مجازی همان فرم هن (. 13: 1334اسسمیت، یلوس) شد رگرا ظاه باورت هنر موضوع

ییی نسیل و نییم از     . دهید  های پیشیین را در خیود جیای میی     ومو همه انواع مدی بودهاین هنر پساهمگرا . است

هیای مجیازی را    ها رسانه آن . اند های موبایل بزرگ شده های کامپیوتری، اینترنت و تلفن های معاصر با بازی انسان

ن نسیل  بیر ایین اسیاس ایی      ."مخاطیب "دانند و نه می"کاربر"نیز این نسل خودشان را . دانند مکانی برای هنر می

نیش و  ) بیود  ب هنر معاصر هنر مجازی خواهید ترتی کنندهچ بدین و نه دریافت گر هستند کننده و آفرینش مشارکت

هیای نیو    های فناوری جدید به منظور انتقال معیانی و نگیرش   استفاده از واسطهبنابراین  (. 173 :1333همکاران، 

 .های این دوره است فضا از ویژگی درباره زمان و

 یغات در عصر دیجیتالارتباطات و تبل -4

ای را دسیتخوش   شود که رشد فزاینده تکنولوژی، مناسبات هر عرصیه  می  عار حاضر عار ارتباطات خوانده

گیر ییا    ی آن ارتبیاط  کیه بیه واسیطه    شیود  میی  در دانش ارتباطات، ارتباطات به فرایندی اطالق . است  تغییر کرده

اجتمیاعی   رساندچ ارتباط نیز کنشیی  می  فرستنده از طریق یی رسانه یا مجرا پیامی را با تأثیراتی معین به گیرنده

 .پردازد معانی می  یت به مبادلهاست که افرادی از یی فرهن  مشخص در واکنش به تجربه خود از واعع

رسانی به  کردن و اطالع کردن یا آگاه است چنانچه توجه را به چیزی جلب تبلیغات نیز در راستای ارتباطات

اشکال گفتمان اجتماعی کیه   00جا حاضرترین از فراگیرترین و همهتبلیغات به یکی  (. 0: 1333دیر، ) کسی است

ایین میورد   ه طعنه گفت، رسانه در ب 03لوهان میمارشال گونه که  همان . است تاکنون انسان بنا نهاده، تبدیل شده

های تبلیغاتی سنتی مثیل   رسانهدر عار پسامدرن،   (.344: 1333 دانسی،) است  بدون شی به پیام تبدیل شده

هیای   امیا رسیانه   . هایشیان هسیتند   دادن توانیایی  تلویزیون، رادیو، مطبوعات و تبلیغات فضای باز در حال از دست

: 0443ایون، کیم، ) استتر شدن  تبلیغات تعاملی مثل و  سایت، تلویزیون تعاملی و دستگاه موبایل در حال عوی

از نظیر وی    .داند عار ارتباطات الکترونیی را نوعی ترادیسی یا استحاله در روابط مبادله می 00ژان بودریار (. 33

 . کننیده در مبادلیه اسیت    شدن به عناری تعیین استچ رسانه در حال بدل آنچه اکنون تغییر کرده، ابزار ارتباطات

ه در خود رات رسانی شد برمحتوا، پیام، سوژه هم -لوهان بیان داشته طور که می همان–حتی از لحاظ تکنولوژیکی

یکیم بیر   اکثر پژوهشگران ارتباطات نیز در دهه اول عرن بیسیت و    (.137: 1333 بودریار،) ارتباطات تسلط دارد

ما معتقیدیم کیه   : دارند بینی خود را چنین بیان می پیش ها آن .گذارند می  سرعت گرفتن تعامل در تبلیغات صحه

بنیابراین در حیال ایجیاد ییی       .گیرا را دارد  کنندگان هدف اینترنت پتانسیل الزم را برای پشتیبانی بهتر از مارف

عاملی ویژگی تعامل از زمان استفاده از تبلیغات ت  .نت هستیمدار مبنی بر اینتر پتانسیل عالی برای تبلیغات جهت
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وانی ، ات  ) است عرار گرفته  مطالعههای مختلف مورد  بخشی تعامل به شکلکه اثر  تبدیل به یی مسئله داغ شده

میا   ای برای پیوند زدن های جدید شیوه هر کدام از رسانه: نوشت 1394در سال لوهان  می (. 11071: 0440ال، 

اسیت، بیه دلخیواه     ها دنیای واععی هستند و آنچه از دنیای گذشته باعی مانده آن. به دنیای واععی گذشته نیستند

 . کنند بازسازی می

 های تعاملی رسانه  -1-5

ای از هنیر را بیرای    هیای زنیده   که هنرمند کینش اند  نقالبی فرهنگی و هنری ایجاد کردههای تعاملی ا رسانه

شیوند حتیی    میی ی از تکمیل روند کار هنری علمیداد  مخاطبان بخشدر این نمونه . گذارند می نمایشمخاطبان به 

از اولیین   یکیی   .شناختی را ارزیابی و تعرییف کیرد   توان نتای  جامعه های تعاملی می عنوان بازخورد در سیستم به

داد که با حرکت دستشان در  اطبان میاو این توانایی را به مخ. است 09اثر مایرون کروگر 00کارهای تعاملی، متاپلی

 (.03: 1330 سالتز،) (3تاویر) وی صحنه نمایش ویدئویی ایجاد کندفضا تااویری مجازی را ر

         
 .1374، سیستم تعاملی: 3تاویر

ای برای ارتباط هنرمند و مخاطب شد که با تغیییر گفتمیان، زبیان     متقابل دستمایه ارتباط ،این سیستمدر 

آوری  چنانچه تمام آثیار هنیری خلیق شیده در شییوه فین       . شود  برای برعراری یی ارتباط دوسویه، فراهمجدید 

  متحرک زنده، به خیود جلیب کیرده   کننده را در تعدادی از عملکردهای  ای، حداعل یی شرکت متقابل رایانه کنش

ایین  (. 33: 1337 منییرزاد، ) بید یا هنرهای عملکردی شخاییت میی   باای است که  عملکرد زنده دعیقاً پایه  .است

کیه همکیاری خیود را در     07مندوزا کاپتلی اثر "های عابی سازه"نمونه از گفتمان و ایجاد فضای مشارکتی در اثر

در برزییل و   0411ی دنور در گرجستان و در سیال  را در موزه هنرخود آثار وی  .کرد نمود داردآغاز  0414سال 

در سیانتیاگو  "Artes Mediales"در دهمین دوسیاالنه همچنین . کرددر فرانسه ارائه  0413در نیویورک و  0411

این هنر دیجیتالی درواعع سیستمی تعاملی بر پاییه   . مشهود استچنین رویکرد مشارکتی  0410شیلی در سال 

تاسیسیات  یکیی از   (مییدان عایبی  ) ساختمان عابی  .ستا  شده تعبیه  یدر اتاعکه  بودهمحیط و حرکت مردم 

 این سیسیتم  .است ها حاوی صدها خط عمودی و موازی  شده روی دیواره  های ناب که از مجسمه بوده گرا تعامل

حرکیت ایین    . شیود  میی   نمایش دادهاست که گرای کامپیوتری شامل شمار مشابهی از خطوط  با انیمیشن تعامل

شیده    حرکیت گرفتیه   .کنید ماننید طنیابی نیرم عمیل     بیه  شود  می  که موجب شود میسازی  خطوط برآمده شبیه
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بر صحنه برداری،  های فیلم واسطه دوربین شود و به که به وسیله کامپیوتر تفسیر می بودهثیر حرکات بیننده أتتحت

کیه بیر   شیود   به نیروهای عمیودی منتقیل میی    کنندگان بنابراین ژست فیزیکی شرکت. شود موردنظر پیمایش می

هیای   بخش  .ماند می حرکت باعی ها همچنان بی یر دارند، درحالیکه نوار فیزیکی این مجسمهخطوط کامپیوتری تاث

شده   گیرند که به عنوان نقطه تماس بین دو موجودیت مختلف تعریف می مورد نظر حول ایده محیط تعاملی شکل

رابیط  )یننده و بخیش میورد نظیر    بین ب: از عبارتندها  این شیوه چشود می  های گوناگون نشان داده و در اثر به شیوه

، بین زمینه و رو (هسازه فیزیکی و ارتباط آن با سازه تولید شد)، بین حقیقت و حالت مجازی (کامپیوتری و انسان

 (.0تاویر) (ها های تعاملی خروجی با مجسمه طبه عنوان راب)زمینه 

         
 .های سفارشی چو ، طنا  االستیی، پروژکتور، دوربین، کامپیوتر، نرم افزار '3*'10. ناب و راه اندازی تعاملی"های عابی سازه":0تاویر

شیکلی   -1 :شیود  بندی می دسته اثرمخاطب با  ای در نوع برخورد متقابل رایانه ترتیب آثار هنری کنش بدین

-0 شیوند  میی متقابالً دچار کنش ( متحت یی سیست) کنند که مجریان اثر، در زمانی که مخاطب اثر را دنبال می

آثار هنیری بخیش    03به نقل از دیوید سالتز. زنند متقابل می خاطبانی که مستقیماً تحت تأثیر اثر، دست به کنشم

اثر خلق شیده در جرییان     .نامید 34متقابل مشارکتی و دسته دوم را کنش 03ای متقابل مرحله توان کنش اول را می

. کنید  گیذاری میی   ای پاییه  شده رایانه ای، نوع خاصی از ارتباط را میان تأثیرگذار و رسانه کنترل متقابل رایانه کنش

ای که فعالیت هنری و خلق هنری در آن وابسته به نوعی دیالوگ هنری، که بین مخاطب و خالق  گسترهدرنهایت 

 (. 01و 04: 1337 ،منیرزاد) افتد می  اتفاق است اثر

سیت و هنیر جدیید بیا     ای هنر کالژ از جمله مهمترین فرآینید خلیق اثیر هنیری ا     در دنیای هنر چندرسانه

هیا در هنیر و    تجربیه "عنیوان   بیه تأسیی  سیازمانی تحیت    این رویکرد در هنر  .شود شناخته می های جدید رسانه

و ابزار ارتبیاطی کیه    رسانه را هر نوع عامل رابط شود، می در تعریفی که از رسانه  .منتهی شد  31(EAT)"آوری فن

گوییم، غالباٌ  سخن می"رسانه جدید"هنگامی که دربارهبنابراین   .نامند کند، می پیام را از طریق مجاری منتقل می

های تجاری و اسیتودیوهای تبلیغیاتی    هایی است که بیشتر در خدمت فعالیت مراد استفاده هنرمندان از تکنولوژی

متقابیل در   کنشعنوان  اند تحت آورده های معاصر امکانی را در هنر پدید رسانه (.03: 1334اسمیت، یلوس)ند ا بوده

 . که در حوزه هنرهای جدید با پتانسیل تغییر در شکل و ساختار فناوری همراه است است و ازجمله تعاریفیهنر 

ای  های چنین رسانه خود ویژگی تعاملی بودن از خاوصیات اصلی آن است و هنری که در آن رشد کند نیز خودبه
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یی را در هنر امروز ای و ساختار متکثر و از پایین به باالی آن هر نوع مرکزگرا از سویی جامعه شبکه . پذیرد را می

ن هیای مسیلط پیشیی    گی و عیدم تبعییت از رواییت   های هنر نو، چنیدگان  به جمع ویژگیهمچنین . برد تحلیل می

میدرن، ماننید التقیاط و فراوانیی      که بسیاری از مناسبات درونی فرهنی  پسیت   است در چنین بستری. افزاید می

 (.13: 1337 بخشی،) شوند ی از هنر نو بدل میع به جزیهای خودمرج نشانه

 عمومی هنر تعاملی در تبلیغات خدمات -2-5

کیارگیری نمادهیا    تبلیغات با مفاهیم انتشار اطالعات، عملیات متقاعدسازی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی، به

منظیور اهیدافی چیون نفیور، ایجیاد      به  تحت تأثیر عرار دادن. داردخوانی  هم... دادن مردم و برای تحت تأثیر عرار

کییا و  ) و( 03: 1330 متیولی، ) و( 70: 1370ی،علیو ) اسیت  مخاطبیان دگرگونی، تأثیر بر روحیات، افکار و رفتار 

و تاکنون تعاریف متعددى از آن  است ترین مفاهیم علوم اجتماعی یچیدهتبلیغات یکى از پ (. 140: 1333سعیدی،

هیا و رفتیار    دستکارى نسبتاٌ حسا  شده اندیشه: است  آمده المللى تبلیغات دایرة المعارف بیندر   .است ارائه شده

ها بیه چشیم ییی     رفتارهایى که اشخاص به آنها، مالحظه باورها و  ارزشوسیله نمادها با درنظرگرفتن  دیگران به

فرایند اثربخشی تبلیغیات، بسیتگی   (. 073: 1393 المللى، المعارف بین ةدایر) نگرند برانگیز مى وضوع مهم و بحثم

جانبه، برای تفهیم و اثربخشی  کنشی است همه فرآیند ارتباطات در واعع  .تام به فرآیند ارتباطات در تبلیغات دارد

گانیه   ت کیه دارای عناصیر نیه   براسیاس فرآینید ارتباطیا     .شیود  های ارتباطی فرستاده می پیامی که از طریق کانال

عیی،  هیای جم  راهبیر معمیول رسیانه   ، اسیت  و نیویز  پاسیخ  ،، رسانه، رمزگشاییرمزگذاری ،گیرنده، پیام فرستنده،

س نیوعی رمیز ییا نیوعی رمزهیای      هاستچ یعنی ارائه چیزی بر اسا در بازنمایی"ی شدهمعناهای رمزگذار"ساختن

در فراینید ارتباطیات ایجیاد    های هنر تعاملی که نوعی گفتمیان رودرو   چ بنابراین شیوه(73: 1333 دانسی،) پنهان

 نمیایش بیه   0کنید، ایین فراینید در تایویر     مسیری مستقیم برای بیازخورد را در ارائیه پییام ایجیاد میی     کند،  می

 .است درآمده

 
 مدل فرآیند ارتباطات: 0تاویر

 (00 :1339 فروزفر،) 
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 30جنت ولف .یابد تار افراد در جامعه معنا میبرمنبای هنر ارتباطات باورت باری با اضافات هنر تعاملی، رف

دهییم در درون سیاختارهای    گوید هر آنچه ما انجیام میی   می تولید اجتماعی هنرشناس انگلیسی در کتا   جامعه

اش،  ولف در بخیش دوم نوشیته   (. 17: 1337رامین،) پذیرد ها تأثیر می نابراین از آنگیرد و ب اجتماعی صورت می

شناسی هنیر و تیاریخ اجتمیاعی     انگیز جامعهبر های مفید و توجه کند که از بحث موضوع بسیار مهمی را مطرح می

 بر تحوالت تاریخی و اجتمیاعی هنیر   گانه فناوری، نهادهای اجتماعی و عوامل اعتاادی تأثیر عوامل سه: هنر است

تیوان   اثر را نمیی  چ چراکهیابد ترتیب تولید معنا در شرایط گفتمانی رویکردی جدید می بدین (. 04 :1337رامین،)

ختلف همچون هستی ثابت و تغییرناپذیر دریافت یا ارزیابی کرد، زیرا درک و ارزیابی به تناسب دریافت و ادراک م

هنرمند با مجهز شدن به نظریه هنر بیه عنیوان   درواعع  . (139: 1373هورورن، ) کند مخاطبان مختلف تغییر می

بیار   د کیه بیرای اولیین   ای از خالعیت ش ستعد غلیان تازهو هنر، مایده و همچنین توجه به نقش شان  در زندگی 

. به شیکوفایی رسیید   94که در دهه "ای رسانه میان"تجلی یافتچ جنبشی 33صورت رسمی در جنبش فلوکسوس به

داران  ها و مجموعه اری موزههنری که تحت مالکیت انحاویژه ضد عنوان یی آوانگارد، ضدهنر بودچ به فلوکسوس به

کننیدگان   از شیرکت  . بیود « دعوتی برای گشودن ییی چییز بسیته   »چراکه در یی رویداد فلوکسوسی صرفاً بود، 

ای برضید   این مطالبه ساده به اظهارنامه . بود شد که دعیقاً بنویسند چه رویدادی برای آنان رخ داده درخواست می

روییداد  . ای آن گیردهم آمیده بودنید   ای و نیز عمل مشارکتی افرادی مبدل شد که برای اجیر  های هنر موزه تکلف

بیا   تنه تنها تکمیل کننیده اثیر اسیت بلکیه درحقیقی       که بیننده أی دوشان شدفلوکسوس تجسم کاملی از این ر

 (. 03-07: 1333راش،) شوند به بخشی از کار هنر مبدل میمشارکت مستقیم خود در رویداد 

هنر و ظهور نهادهیای نیوین هنیری سرچشیمه      های جدید در هنر جدید از نوعی تعامل آشکار بین نوآوری

های خاصیی را بیه خیود     هاین هنر جدید اغلب کارکردی تبلیغاتی و سیاسی داشته و لذا عالیق گرو . است  گرفته

. مخاطبیان اسیت   از یفرهنگتحلیل بوده و ر شناسی هن این مدل ارتباطات بخش مهمی در جامعه . کند جذ  می

لیه فرهنگیی   های مناسیب مداخ  د، زیرا روشنمسئله سیاست فرهنگی ارتباط دار کنندگان فرهنگی با یعنی مارف

 مخاطیب  . تاور درست از مخاطبان آینده و چگونگی دریافیت پییام تکیوین خواهید یافیت      تنها با برعراری پیوند

و فرآورده فرهنگی بدون عمل دریافت یا مارف ناکامل استچ ایین   شدن کار هنری شریی بوده فعاالنه در ساخته

آورد رویکردهیای    ، رهمخاطیب تشخیص نقیش فعاالنیه    . کننده آن است متمم و کاملمشارکت معناست که  بدین

 ولیف، )رشناسی و پدیدارشناسیی دریافیت   شناسی، نظریه تفسی نشانه همانند، است شناسی هنر گوناگون به جامعه

1379 :104-101.) 

 



149 

 

 

 عمومی خدمات در تبلیغات تعاملی -3-5

گرایی را بیر   توانند جریان نخبه نمی بنابراین .د در عرصه هنر عمومی فعال استدر گفتمان پسامدرن هنرمن

هنیر در تعامیل بیا     تیوان ارعیان کیرد    بلکه می چحمیل کردت است،گرا  که در جامعه واجد فرهن  کثرت یمخاطب

 عمومی تبلیغات خدمات  .است مخاطبان عرار گرفته و رسالت کارکردی از رسالت هنرهای زیبا مستقل عمل کرده

پییام بیه   نامد، درصد انتقال یی  ، آن را تبلیغات بشردوستانه و خیرخواهانه می30اگیلویدیوید که  30(غیرتجاری)

زیست، راهنمایی و راننیدگی، کمیی بیه     محافظت از محیط همچونهایی  آرمان .نفع یی آرمان نیی انسانی است

: 1334 اگیلیوی، ) کننید  عمومی دولت از آن حمایت میی  طور به که... ن کمی خیرخواهانه، بیماران خاص وآوارگا

33، پوسیتر تعیاملی  37زرئیور یم سازمان امیداد مدیر اجرایی  ،39ساشا هانکهمثال بطور (. 107
 یهیا  هیجیذ  سیرما  ”

فت ارائیه  پذیر می   که با مشارکت مخاطبان صورت 0410سال  دررا  “33هیریاهداف خ نیمأت یدر راستا یاجتماع

عمومی است که مردم گرایش زیادی در مشیارکت اهیداف    ، جز اعداماتی در هنر تبلیغات خدماترویکردچ این کرد

از عیدر مسیلم    ،کند تأثیر سابقه رهنی و تجربیاتی که هنرمند در ارتباط با مخاطبان طراحی می  .اجتماعی دارند

و  04فرهنگیی  کشیف مناسیبات فرهنگیی تأثیرگیذار در زمینیه      ،عمیومی  های هنری در خدمات دستاوردهای رسانه

 طراحی و ارائه شیده کند که باورت دیجیتال  می  مخاطبان در تعاملی شرکت (. 0تاویر) است ارتباطات انسانی

انید بیازخوردی روانیی از مخاطیب      بینی کرده پ  از کنشی معین که طراحان پوستر تعاملی پیشدرنهایت . است 

همیه  رسیانی مردمیی از    مرکز سازمان کمیپایه  بر این  .اصول ارتباطات باورت باری استشود، که از  می  دیده

عیدالتی، هیر ییورو     در برنامه مقابله با فقر و بی . کند یت میهای فردی حما در تمامی جهان به واسطه کمی افراد

مایل مردمیی بیه کمیی    منظور افزایش ت به  .های مردمی در حال کاهش است میک که باتواند راهگشا باشد،  می

تیوان از    است که بر اسیاس آن میی   های مردمی ساده کرده ین فرایند را با طراحی پوستر کمیا 01کردن، کول ر 

های مردمی بیه ییی تجربیه     ، کمییابد تماس میاین پوسترها  بازمانیکه کارت   .کرد  ی اعتباری استفادهها کارت

کیرده ییا    های ییی کیودک زنیدانی در فیلیپیین را پرداخیت      تواند بدهی کارت اعتباری می . شوند تعاملی بدل می

دهید   میی  نشیان  تعیاملی ایین پوسیتر   نمیایش  . ای فقیر و محروم در پیرو دهید   ادهتواند تکه نانی به دست خانو می

مردم را در توجه این کمپین در ابتدا . کند ای ایجاد های عمده تواند تفاوت یهای مردمی تنها دو نفر انسان م کمی

داران خواسیته شید کیه     ، از افراد و سیرمایه تجربه تعاملیبعد از  .است  المللی به خود جلب کرده بینهای  فرودگاه

نمیایش  مردمی اسیت کیه    های خیر ، کمیاین بیلبورد تعاملی .کنند ورت ماهیانه پرداختهای خود را به ص کمی

هیا   بیه واسیطه مییانجی   . دهید  میی  س معادله عرارأدو طرفه را در ر پوستر تعاملیو یی  شود می  اجتماعی نامیده

وسییله کیارت اعتبیاری در وییدیویی در     های مردمی بیه  کمیبا و همزمان  کندرا به خود جلب  مخاطبتواند  می
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 دالر را برای کمی به مردم نیازمنید  0است تا  افرادکت ساده برای شر ای شیوهاین  . کند غ یتبل ،صفحات نمایش

بوجیود   با ایجاد ح  مشارکت انسانیاحساس تعلق به جامعه را  اجتماعیاین فرایند چالش  از سویی  .آورد فراهم

 .آورد می

هیای   کننید، امیا از سیوی دیگیر، بسییاری از سیاخته       از نظر فلسفی، آثار بزرگ هنری، تعهد را تشویق میی 

وجیه متمیایز در    تعریفچ این (301: 1333دانسی، ) اند پرتی طراحی شده حواسپسند، صرفاً برای  های عامه رسانه

دار اثری که کیفییت   ریف فرم معنیمتقابل اجتماعی بر اساس تع کنش تبلیغات. ای جدید است تفکیی هنر رسانه

درواعع هنر عمومی  است،  شده اندیشه حسا  دستکاریکه تعریف تبلیغات  و بادهد  می  خاصی از حقیقت را نشان

 . کند اجتماعی را مطرح می  متقابل که کنش دهدرا نمایش می

            

         
  "یهریاهداف خ نیتام یدر راستا یاجتماع یها هیجذ  سرما"ارائه پوستر تعاملی: 0تاویر

در ایین   . عمومی برای مخاطبین عابل استناد است تبلیغات خدماتصحت اعتبار پیام شناسی  در علم ارتباط

کننده اطالعات، سفید و علنی و مخاطبان به طور عمومی به منبیع پییام ایمیان و     نوع تبلیغات اعتبار منبع ارسال

در ایین   . پیی دارد  کینش را در  00زمیانی  درو  03زمیانی  اینگونه ارتباطات هیم  00معنایی ساختارهای . اعتقاد دارند

طیور   بسا برای تبلیغیات هزینیه از سیوی میردم نییز بیه       داشت مادی مطرح نیستچ چه سازی و چشم تبلیغات پول

ین ا .ستا  دهکرر کا بهوع شرن لندوت در گی یی کمپین متفازبه تاطیور مثیال    بیه   .شیود  میی   داوطلبانه پرداخت

ه یدد دکبورده و خم خورت زنانی با صوزنها در آکه د شو سطح شهر شامل میرگ را در هایی بزردکمپین بیلبو

گاهی آسطح دن برباال، ینین کمپف انجایی که هداز آ. هستندن نازخشونت علیه د نی که نماابانو. شوند می

ها  دیکبوو ها  خمان، زند تا با توجه عابرا داده  ها ترتیبیردبوبیلن حااطر، ستن انازعمومی به مساله خشونت علیه 

ین ا .برند میه تشخیص چهرژی تکنولواز عع در واها ردین بیلبوا. دکنا پیدد بهبوور به مر، تبلیغد در موجو

ر یت همانطونهادر . کند ثبترا ند ا دهکره نگاآن تی که به انفراد تعدر ماآند ابتورد کند تا بیلبو می کمیژی تکنولو

  کاستهت، تبلیغارده در خو خمرت زن زصوروی بر د موجوی ها دیکبورود، از باالتر ر ماآین اهرچه  ، ره شدشااکه 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.creativeguerrillamarketing.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Social-Swipe-4-640x360.jpg&imgrefurl=http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrilla-marketing/interactive-charity-billboard-accepts-donations-spot/&docid=AP35iLjCyIiIPM&tbnid=eDLkWILWP0cg-M:&vet=1&w=640&h=360&bih=439&biw=976&q=the social swipe&ved=0ahUKEwio8cDC8dLRAhVDvBQKHTAODzoQMwgqKA8wDw&iact=mrc&uact=8
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ه یژونها به ای آبرت مشکالن یدرت دصوو در کنند   بیشتر توجهن نازتا به خواهد  میهمه رد از ین بیلبوا  .دشو می

  (. 9تاویر) 00نکنندر گی عبودخشونت به سا

  ند منظر باید حسیا  عمومی باورت تعاملی باید درنظر گرفته شود از چ هایی که در تبلیغات خدمات شیوه

اسیتفاده از فعالییت فیزیکیی    : بعید دوم العمیل مخیاطبین تبلیغیات،     گیری عکی  بکیار : چ بعد اولشده عمل کنند

کنترل توسیط  : طب، بعد پنجمن مخادکردرگیر: در جریان کار، بعد چهارم دخالت مخاطبین: مخاطبین، بعد سوم

هر کدام  .بازخورد مخاطب تبلیغات: کننده و مخاطب، بعد هفتم ارتباط دوطرفه بین تبلیغات: مخاطبین، بعد ششم

   .تواند متغیر باشد شده و تعامل حاصله می  بینی شده بسته به میزان مشارکت پیش از عوامل رکر

عیاملی اسیت کیه بایورت      هیای هنیر   یکیی از نمونیه   ویژگی هنر تبلیغات خدمات عمومی باورت تعیاملی 

شناسی و کیارکرد تزئینیی ادوار    این پدپده امر هنری را از وابستگی به مباحث زیبایی. است  تکنولوژیی ارائه شده

برد اهداف اجتماعی بیا اسیتراتژی گفتمیان جدیید در      گذشته رهانیده است و فرم مشارکتی هنر عمومی در پیش

 .عار معاصر است
       

     

 
 !به من نگاه کن: کمپین توعف خشونت علیه زنان: 9تاویر

 گیری نتیجه

مؤلفییه چندصییدایی و )گفتمییان هنییر در عاییر پسییامدرن رویکییردی جانبدارانییه بییه هنییر عمییومی دارد   

، در شیود  آوری و تکنولوژی میسر میی  فن های هنر تعاملی که مشارکت مخاطبان با فرایند شاخاه . (سازی عمومی

متقابیل   ی تعاملی که خاوصیاتی ازجمله کنشپوسترها ،از این دست . کند تبلیغات تعاملی عمومی نمود پیدا می

ایین شییوه بیا    . شاخص تبلیغات تعاملی عمومی هسیتند مشارکت و تعامل مخاطبان را به دنبال دارد، نمونه  هنر،

ی هیا  بودن هنر کیه واجید داللیت     شاخاه عمومیدهندچ چراکه  گفتمان پسامدرن را نمایش میرویکردهای خود 

اهیداف   نیمأتی  یدر راسیتا  یاجتمیاع  یهیا  هیجذ  سیرما "نمونه تبلیغات .اعی و سیاسی است، را دارا استاجتم

مشارکت افیراد   با کارکرد ترغیبی در ارتباطات براینوین  های گذارد که از رسانه نمایش می فرم هنری را به"هیریخ
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فرم مشارکتی برای نیل به اهداف به تبلیغات را  این گرایش. یافته است  توفیق بزرگی دست پذیری به برای جامعه

و اعدامی در تحول فرم هنری در ماهییت  عملی که تأثیرگذار در عرصه اجتماعی  . عمومی بدل کرده است خدمات

عزیمیت محسیو     ی نقطیه اجمیاع هیای   شیبکه  بیا  متقابل یا تعامیل  کنشدرنتیجه این  .استو کارکرد اجتماعی 

هیایی از   مثابه تجریدات و انتیزاع  فرد به شوندچ عوانین جهانی و همه شمول و خودهای فردی یگانه و منحار به می

و پیامیدها و نتیای     کننید  اتخار میی های مشترکی  هایی که تامیم انسان . شوند هستی انسان در جهان تلقی می

مشروعیت کنش براساس کاربست تفاهمی ایجاد  در گرایی بیتگیرند که نس تامیمات خود را مشترکاٌ برعهده می

دم در ای فعالیت ارتباطی خود را برای همکاری مر هیهنرمندان در غالب نهادهای هویتی و خیر صورت بدین  .شود

ت اساس حاکمی براین  .آورد می دوستانه را فراهم گفتمانی با بازآفرینی کنشی انسانکه  کنند دنبال می جامعه مدنی 

مشارکت  ل امکان تعامل را در ابعاد متنوعاعتاادی که دستمایه ارتباطات است همراه با تکنولوژی دیجیتا-رهنی

محایول   ،این اعتقادات در جامعه، در دریافت شخای مخاطبان. کند از طریق حسی و کنشی مخاطبان ایجاد می

عیدم کیارکرد تزئینیی،     . یا سیبرنیتیی استمتقابل بسیار خالق سازنده بین ارهان بشر و ارتباطات جهانی  کنش

از  . گونه ارتباطات در این عرصیه اسیت   توجه به مسائل اجتماعی، استفاده از حضور و هویت مخاطبان اولویت این

هیای   سامدرنیسم معتقد است با نظم اجتماعی جدید روبرو هستیم که اهمیت و عدرت آن توسیط رسیانه  پسویی 

 . اسیت  ها و دنییای اطرافمیان عیرار گرفتیه      توصیف، مبنای شناخت ما از واععیتهمین  . است جمعی توصیف شده

و مناظره و مدخلی اسیت بیه    ث داشتن بح ، زنده نگاهشود باورت تعاملی ارائه میرسالت این نوع هنر عمومی که 

این راسیتا   پ  تبلیغات خدمات عمومی در رویکرد تعاملی هنر در دعوت به مشارکت و تعامل افراد در .مشارکت

بیا رویکیر   متقابیل   گیری ارتباطات کینش  استچ چراکه تعریف از مفهوم مردم و تعامل در عبال موضع  توفیق یافته

برپایه این کلیت   .ن کارکردی گفتمانی در جامعه داردپسامدر گیرد و هنر در عار می  شکلعاطفی در ارتباطات 

پذیرفته، درواعع نابرابری و خشونت علییه زنیان را بیه     ورتادعای فرمی از تبلیغات باورت تعاملی که در لندن ص

بیدون  تعامیل در ایین تبلیغیات    . ارائه کرده اسیت اجتماعی -شکل جدید در فرم هنر تبلیغات که خدمات عمومی

  .این معضل در جامعه است آگاهی ازو صرفاٌ با تأثیرگذاری بر ارهان افراد برای بوده دخالت خدمات مالی مستقیم 

رو در این نمونه تبلیغات مشیارکت در لحظیه و برپاییه احساسیات و توجیه مخاطبیان اثربخشیی خیود را          همیناز

طبق استناد بیه نظرییه نهیادی دیکیی چیون شییوه رایی  در ارتباطیات بکیارگیری           نابراینب . گذارد نمایش می به

ن را دربیر دارد، در پیی   تعاملی کیه مشیارکت مخاطبیا    ی تبلیغاتی است، فضای گفتمان هنرها تکنولوژی به شیوه

تمیایز بیین فرهنی  و     رفتن  در عار حاضر از میان با این اوصاف  .جامعه مدنی است دموکراتیی اجتماعی کنش

عایر  در عمیومی  کیفیات هنر ها و  با  شاخاهآنچه در درنهایت  . را شاهد هستیمجامعه و افول فرم سنتی هنر 

 .املی در عرصه خدمات عمومی استرکر شد، عابل تعمیم به عرصه تبلیغات تع پسامدرن
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