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 چکیده

برای رسیدن به  . تعاملی است -های مشارکتی بندی انواع هنرپژوهشی شناسایی و طبقه یهدف این مقاله

های ی شاخص انتخاب شده و پس از توصیف و تحلیل سازمایهی هنری یک نمونهاین هدف، از هر گونه

.  ای از آن ارائه شده استها، تعریف ویژهتمایز آن از دیگر گونهی آن و ذکر وجوه اساسی تشکیل دهنده

هایی های شخصی و اینترنت، به تدریج تبدیل به رسانهسو، که رایانهی نود به اینتوضیح آنکه از آغاز دهه

ی قدم به عرصه "هنر نت"و  "هنر تعاملی"هایی جدید چون شده در خلق آثار هنری شدند؛ و گونهتثبیت

. که اصلی اساسی قلمداد شدمخاطبانِ آثار هنری دیگر نه امری بعید، بل "گریِتعامل"ر معاصر گذاشتند؛ هن

تعاملی فرارویِ -های هنریِ مشارکتیاما یکی از مسائلی که همواره مشکالتی را در فهمِ دقیق این گونه

جا، از این. دیگر استک، از یهای به ظاهر مشابهمحققین و هنرمندان قرار داده است؛ تفکیکِ این حوزه

های توان این گونهبر مبنای چه معیارهایی و با چه عناوینی می: پرسش اصلی این پژوهش نیز آن است که

نهاد؟ در پاسخ به این پرسش به ها پیشکننده را برای آندیگر جدا کرد و تعاریفی متمایزهنری را از یک

. دیگر متمایز شوندتعاملی معین، و از یک-های هنری مشارکتیتحلیلی تالش شده تا گونه-روشی توصیفی

-طور که هنرمندان با سهلشود و آنچه در منابع مختلف دیده میدهد که برخالف آن نتایج تحقیق نشان می

نامند؛ هر می "اینترنتی"یا  "مشارکتی"، "تعاملی"انگاری و بدون توجه به بار معنایی هر اصطالح آثار خود را 

بندی  ی متفاوت قابل طبقهیِ خود را دارند و این آثار در هشت گونهم از این مقوالت، تعریف و عنوان ویژهکدا

 .هستند

 نر مشارکتی، هنر نت، هتعاملی، هنر تعاملی -مشارکتیتعریف، هنرهای  :هاواژهکلید      
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 و طرح مسأله مقدمه

  1"معاصر" ایی که به طور عامهای هنریروی درک گونه در وجهی کلی، یکی از پرزورترین موانعِ پیش     

هنر " یتوان به دو مقولهمثال می رایب .ها استجامع و مانع از آن "تعریفی" نهادپیششوند، نامیده می

ها، بدون توجه به اشاره کرد که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان این قلمرو 1"هنر رایانه" و 2"دیجیتال

که پرسش اصلی  مصداق دیگر همین مسأله،  .انگارنددیگر میارز یکها را همها، این گونههوی آنتمایزات ما

آیا باید هر اثر : مشاهده کرد  "تعاملی-مشارکتی" توان در ارتباط با هنرهایرا می این پژوهش نیز هست

خواند؟ به  "تعاملی" ان آن راتویا می ؟نامید  "مشارکتی" کند، اثریایی که مخاطب را درگیرِ خود میهنری

در توان اند را میبهره برده 2"گریتعامل" یا "مشارکت مخاطب" یی آثاری که از مؤلفهبیانی دیگر، آیا همه

 توان به دست داد؟ویژه می "تعریفی" ها،یا برای هرکدام از آن زیر چتر یک تعریفِ جامع و مانع سامان داد؟

آید گرچه حقیقتاً مثل دیگر شعارهای روز، معنای آن به نظر واضح می. ست، شعار روز اگریتعامل»     

ها و بانک هاینشنویم که ماشیما می . شودنامفهوم بودنش می ل سببتعریف آن دشوار است و این عام

مایکروسافت راهنمای [شرکت]که ویندوزهایِاست،  تعاملیمان ای هکه چندرسانه هستند، تعاملیها  تارنما

را فراهم  تعاملیموزش ، آتعاملی هایکه دورهدر راه است، و این تعاملیکه تلوزیون کنند، عرضه می ملیتعا

یک نویسنده؛ دیدن، پیداکردن، انجام دادن، استفاده کردن، ساختن و پدیدآوردن را به عنوان انواع  . آوردمی

 تعاملی (المپ)یک کلید چراغکند که ای دیگر اضافه میگیرد؛ و بعد نویسندهدر نظر می تعامل

 "بنیادین تعاریف" بیانی از وضعیت تواندمی این نقل قول؛ به شکلی استعاری، . ( 1. ص ،2313لوپز،)«است

یعنی هنرهایی که : کنیمیاد می "تعاملی -مشارکتیهنرهای " ها تحت عنوان کلیهنرهایی باشد که ما از آن

در ، "تعاریف" در این اِشکالپیدایش   .اثر هنری است-یا در-مخاطبان با تعاملها مشارکت یا مبنای آن

مرتبط با  ، متوجه منابع اصلی(طور که در بخش اول این نوشتار نشان داده خواهد شدآن) ی نخستدرجه

به ظاهر مشابه ولی به  که در هیچ موردی به بیان مشخص تمایزات این مقوالتِ های هنری است؛این گونه

گی حساسیت به ویژه توجه وی که بدون ی دوم هنرمندان و محققیناند؛ و در درجهداختهغایت متفاوت نپر



191                                                                                     یتعامل-پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی 
    

      
 

جا؛ این از این . اندآکنده "مشارکتی" یا "تعاملی" از عناوین به ویژه آثار و مقاالت خود رااین قلمروها، 

-استفادههای متعدد در بخش اول نمونه :این نیاز بیابدوهش تالش خواهد کرد که در دو بخش، پاسخی بر پژ

در مراجع اصلی این قلمرو و به  "تعاملی-مشارکتیهنرهای " مرتبط با اصطالحاتمتفاوت و گاه نابجا از  ی

 یدنبال آن در ایران ذکر خواهد شد، و با بیان یک نمونه نشان خواهیم داد که این نابسامانی در ارائه

و در بخش  . فراهم آورده است ایران به ویژه در ه را، چگونه موجبات بدفهمیِ هنرمندان این حوز"تعاریف"

از طریق ، تعاملی -مشارکتیی هنریِ گونه هشتهای اساسی هر ی توصیف و تحلیل سازمایهواسطهبه دوم،

این  هدف اصلی بنابراین؛  .ها خواهیم پرداختی تعریفی حدگذار از آنبه ارائه ذکر یک نمونه از هر کدام،

، تا از این طریق، راه بر "تعاملی-مشارکتیهنرهای " های مختلفاست از گونه "تعاریفی نهادپیش" :مقاله

  .های آتی در این قلمرو هموار گرددپژوهش

 ی تعریف و تدقیق قلمروهاها؛ ضرورت ارائهبازگویی بدفهمی

 "تعریف" تی صحبت ازفیلم؛ وق حتّینقاشی، مجسمه، یا  از جمله ترِ هنر؛سنتیبه نسبت  های در رسانه     

کم یافت که دست خواهیمآید، کمتر کسی را ی آن تعاریف به میان میوجودآورندههای بهگیها و ویژآن

در میان  حتّی، "تعاملی-مشارکتیهنرهای " ارتباط بااما در   .ها در ذهن نداشته باشدای کلی از آنایده

، (1992)9سایمِن پِنی  .رسدبه نظر می ترپیچیدهکی مسئله اند، نیز این قلمرو پژوهشگرانهنرمندان و 

ششصد سال نقاشی، به » :گویددر باب این دشواری می، محور -تعاملی هنرهای هنرمند و پژوهشگر حوزه

رسیده  13اندازی بازنمایانه و چشمحرکت، رنگ و خط، شکل و سطح، هندسهربار تصویر بیزیباشناسی پ

-ی که قراردادهای چشم)دانیم چگونه تصاویرپذیری این است که ما میحاصلِ ششصد سال فرهنگ. است

صد سال تصویر یک. بخوانیمرا بخوانیم؛ پیش از آنکه نوشته را بتوانیم ( کنندانداز رنسانسی را رعایت می

ا توانیم سینمما می: ما ارزانی داشته که ای را برشدهفرهنگی تثبیت متحرک، مجموعه قراردادهای به لحاظ

 12«.نداریم 11زمانهم تعاملای از شدهلحظه، هیچ زیباشناسی به لحاظ فرهنگی تثبیت اما تا این. را بخوانیم

ی تاریخی ای؛ سابقهبه لحاظ فرهنگی تثبیت شده بنا بر این قول، شاید یک دلیل فقدان چنین زیباشناسی
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ن مشهور نبودن هنرمندان فعال در این شاید دلیل دیگر را بتوا . ی هنری باشدبه نسبت کوتاه این گونه

بندی گوید وضعیت هنوز سَردستی پژوهش در باب بخشمی 11حوزه دانست یا آنطور که کاجا کواستِک

فرض   (23،ص 233).ای این حوزه مقصر باشندرشتههای مختلف و ماهیت میاندر روش تعاملفرایندهای 

های های باال به عنوان دشواریقولیل آنچه که در نقلترین دالما در این بخش این است که؛ یکی از مهم

های به بخش بر سر نامگذاری حوزهذکرش رفت، نبود یک توافق وحدت تعاملی-مشارکتیتعریف هنرهای 

تر شدن برای روشنحال،   .باشدنظران این قلمرو میدیگر، بین نویسندگان و صاحبظاهر شبیه به یک

 : نماید، ضروری میویژه یدر این قلمرو اصطالحاتاز این ریخت و پاشِ  ستهی برجمسأله؛ ذکر چند نمونه

 اگر ما دیدن و تفسیر کردنِ یک اثر هنری را نوعی از» :گویددار و منتقد ژاپنی میموزه ، 1ایتسو ساکانه     

ز و نقل شده در استیل) «.در نظر گرفته شوند "تعاملی" توانندبدانیم، تمام هنرها می" مشارکت"

ترین و در عینِ ، شاید بلندپروازانه"تعاملی-مشارکتیهنرهای " تلقی از این گونه  1(  . ص ،2333شانکن،

فرض درستی این تلقی از یک سو به این معناست  . های هنری باشدترین نوع تعریف این گونهدقتحال بی

یخ تا هنر امروز را دربرگیرد؛ یعنی تمامی ای از آثار هنری نخستینِ تارکه تعریف این نوعِ هنری، باید گستره

 عامِ هنرهای اصطالحکنند در زیرِ ایی که به نوعی ذهن مخاطب را در تفسیر خود درگیر میآثار هنری

خواه مخاطب توانایی تغییر ساختار فیزیکی اثر را داشته باشد، خواه : گیرندقرار می "تعاملی-مشارکتی"

 از سوی دیگر؛ و بازهم با فرض درستی این تعریف، . اثر باشد از سیر ذهنیکنشگری او محدود به تأویل و تف

دیگر در نظر گرفته ارز یکهم اصطالحات، این  1"تعامل" و 12"مشارکت" افعالِ اساسیبدون توجه به تفاوت 

خود تحت  یی هنر و تکنولوژی، در مقاله، هنرمند و مورخ حوزه 1ای دیگر اِستِفِن ویلسِندر نمونه  .اندشده

های شصت و در دهه» :نویسدمی (1991)19ایرایانه تعاملیی طراحی رخدادهای زیباشناسی و تجربهعنوان 

، نمایش، رقص، موسیقی، شعر، و 23ایی چون هنر دیداریهای هنریدر قالب "تعاملیهنر " هفتاد، جنبش

نمایش آزادی را /22ینستالیشنها، رخدادهای ا21برای مثال؛ هپنینگ. معماری در سرتاسر جهان شکوفا شد

این در   2  «.شدمجذوب مشارکت در رخدادهای در حال اجرا می وجود آوردند که در آن مخاطب اغلب،به



191                                                                                     یتعامل-پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی 
    

      
 

، در بخش  2فصول مشترک هنر، علم، و فناوری: هنرهای اطالعاتحالی است که همین نویسنده در کتاب 

 ،2332)پردازدمی "ایرایانه"تعاملی دی آثار بنتنها به ارایه و دسته ،"تعاملیهنر " مربوط به معرفی

، به دو منظور کامالً اصطالحی خود، از یک به بیان دیگر پرفسور ویلسِن در دو نوشته ؛ (13 -1  .صص

هفتاد بوده  حتاًهای پنجاه، شصت و مسامدهه "مشارکتی" متفاوت استفاده کرده است؛ در اولی مراد او آثار

واضع  حتّی که،به عالوه این . ی هفتادی یکم دههبعد از نیمه "تعاملیِ" آثاراست، و در دومی، مقصودش 

پس، در یک » :ی هنری موافقت نداردنامیدن این گونه "مشارکتی" ، نیز با22هپنینگ، آلن کاپرو اصطالح

 که آنها در حالافراد از پیش آماده نشده برای یک رخداد، و گفتن این  2نشانیساحتِ انسانی، هم

« .است "مشارکت" مقدار بسیار کمی از مفهوم کاملی مطالبه]...[هستند، "مشارکت"

، در سرتاسر  2کالرک[لیجیا]» :توان بر این قول گرفتمشابه همین اِشکال را می ( 22.،ص1922کاپرو،)

در   (131.،ص2313آلمنبرگ،)«.وجود آوردرا به تعاملیاش انواع مختلفی از هنر کاری[مختلف]هایدوره

هنر " هایی از، و نه مثال"هنر مشارکتی" هایترین نمونهحالی که که بر اساس تعریف؛ آثار کالرک نوعی

هایی بر هنر یادداشتدر کتاب؛  29این جمله را در حالی گوستاف آلمِنبِرگ. نهند، را پیش می"تعاملی

هایِ مشابه دیگر گونه ی این کتاب بر تفکیک هنر مشارکتی ازآورده است که شالوده( 2313)13مشارکتی

ات ، که به کر12ّگریتعاملهای استراتژیی در مقاله 11یا در موردی دیگر دیِتِر دَنیِلز  .قرار داده شده است

های بسیار تواند به شیوهمی تعامل» :گویدتوسط پژوهندگان این حوزه مورد ارجاع قرار گرفته است، می

ترین در ساده . ی فنیت یا از طریق یک رسانهر بافتار یک موقعیقالب یک شیء، دمتنوعی رخ دهد، مثالً در 

 یتغییر دهند؛ که در هنر حرکتی دهه، ایی را که هنرمند ساختهتوانند شیمی 11کنندگانحالت، دریافت

 جا، احتماالً مقصود مؤلف از امکان ایجاد تغییر در شیء؛در این  .(29. ص ، 233دنیلز،)«افتاد اتفاقشصت 

یِ نود، و ایجاد تغییر از دهه  1"مندهنر نسبت" ی شصت، ایجاد تغییر در موقعیت؛دهه "مشارکتیهنر "

-مشابه همین تعبیر را می . های چهل و پنجاه بوده استدهه  1"هنر سیبِرنِتیکی" ی فنی؛طریق یک رسانه

ترین نامی از صاحب، دید که در آن به یک 1هنر و فناوری، 12ی مشهور کریستینِ استیلِزتوان در مقاله
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؛ سیبرنتیک، الکترونیک، و فناوری  1نیکُالس شُفِر» :گویدکند و میاشاره می "ی فنیآن رسانه" هنرمندان

-شناسی، معماری، تلوزیون، نمایش، و روانهای هنر، موسیقیرای ساخت آثار تعاملی در حوزهپیشرفته را ب

 تعاملیکننده برای چه که دلیلی قانعجا آنظاهراً در این  .(  1. ،ص1992استیلز،)«کار گرفت درمانگری به

در نظر گرفته شده؛ صِرف امکان مخاطب برای ایجاد تغییر در ساختار فیزیکی آثار  "آثار سیبرنتیکی" نامیدن

های باال طور که از نمونهآن . روی مخاطب قرار داده استای که این امکان را فرابه رسانهاست و نه توجه 

 ایبر محدودکنندهی تعریفی ، ارایه"تعاملی-مشارکتیهنرهای " پیشِ روی فهم ترین مسألهمهمآید، برمی

حقیقی  ی اصلی اصلیمسأله. معناستگری این نیست که این واژه بیتعاملمشکل موجود با » ها است؛آن

های بسیار موقعیت این واژه به چیزهای بسیار مختلف در -این است که بر مصادیق بسیاری اشاره دارد

تواند با یک تعریف جامع و مانع همراه رو به سختی میکند ازاینمتفاوت داللت می

  .(12.،ص2313لوپز،)«شود

، هستند مورخینی که در تألیفاتشان سعی اصطالحاتدقتی در کاربستِ رآشوب بیپ یا در این صحنهام     

ها هستند که راهِ گریز اند و همینتوضیح و تشریح آنها داشته ها و در معدود مواردتر آنیِ مناسببر استفاده

است که در  19گران دِیوید سَلتزترین این پژوهشیکی از برجسته  .کنندسامانی را بر ما هموار میاز این بی

از اساساً نه (  199)3 هاگری، انجامگری، و رایانهتعامل: تعاملهنرِ ی خود تحت عنوان ورانهی بینشمقاله

هنر " تر این نویسندهبه بیانی دقیق  .کنداستفاده می 1 "تعاملیای هنر رایانه" که، بل"تعاملیهنر "اصطالح 

ی هنری است که آن را از گی این گونهداند و در نظر او همین ویژای میرا از بنیاد هنری رایانه "تعاملی

خود،  1 هنر عصر الکترونیکنیز در کتاب  2 ک پاپِراما از سوی دیگر، فران . کندهای مشابه متمایز میگونه

-بین عناصر حسی و عقلی، هم تعاملاگرچه » :کندموضعی قابل دفاع، ولی متفاوت از نظرگاه سَلتز، اتخاذ می

های حاضر در دیگر گری بین هنرمند و عموم مردم در چندین کشور، ویژگیتعاملی مشارکت و چنین ایده

ترین بیان است که ناب   هستند، در هنرهای ارتباطی(   ایو به ویژه در هنر رایانه)های هنر الکترونیکشاخه

-ایی که در این نقل قول مورد نظر پاپِر هستند می"هنرهای ارتباطی" . (119،ص1991)«یابدخود را می
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های ارتباط ترین تکنولوژی، تا پیشرفته2 ی هنر ماهوارههای اولیهای داشته باشند از نمونهتوانند گستره

است؛  "تعاملترین بیان ناب" نظر پاپِر در رابطه باچه در اینجا حائز اهمیت است؛ نقطهاما آن . ای امروزرایانه

-هایِ تِلِهی یک ابزار ارتباطی نظیر ماهواره، سیستمواسطهبین افراد دور از هم که به   کسانیمیان تعاملاو 

طور که در زیر بخش که آنداند؛ در حالیمی تعاملی ترین گونهیلگیرد را اصشکل می 9 و اینترنت   ماتیک

 . است "مشارکت" ای ویژه ازکه گونهی کلمه؛ بلدر معنای ویژه "تعامل" بعد نشان خواهیم داد، آن نه

 تر وعده کرده بودیم، باید نشان دهیم که این آشفتگی در تفاسیرِطور که پیشحال با این توضیحات، و آن     

در کشورهای غیرِ مولد، به  اصطالحاتکنندگان این ، چه تبعاتی در میان مصرف"تعاملی-مشارکتیهنرهای "

از میان منابع دانشگاهیِ مرتبط با این حوزه به زبان فارسی؛ تنها به دو عنوان مقاله  . ویژه ایران، داشته است

ی بررسی تطبیقی دو نمونه) جدید3 تعاملیمکانی باختین در هنر -پیوستار زمانی( 1) :توان اشاره کردمی

با اشاره به یکی  ی یک متنهنر تعاملی به مثابه (2) از گیتا مصباح و دکتر زهرا رهبرنیا و (1193)1 (فرهنگی

به قلم دکتر زهرا رهبرنیا و ( 1192)2 اثر نورما جین 2311از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال ونیز 

های جدید بر رسانه گرای مبتنیتحلیلی گفتمانی بر دو نمونه از هنر تعامل» ول؛ کهدر مورد ا  .مریم خیری

است؛ چندین ( 1193مصباح و رهبرنیا،)«اثر بینیون "ترافیک احساسی" اثر نادعلیان و "31نمونه" دیجیتال

ون هنرهای های گوناگمختلفِ حوزه "تعاریف" توجهی بهی بیاِشکال بنیادین، که محققاً از همان مسئله

از " بسیاری"» که به اعتقاد این نویسندگان؛اول آن.  خورداند، به چشم میتعاملی سربرآورده-مشارکتی

گیری مواردی نظیر های تعاملی بر مبنای کامپیوتر هستند و اغلب با تکیه بر سنسورهایی برای اندازهچیدمان

-بر مبنای کنش مشارکت "هااستخراج پاسخ" رایی که سازنده بهای جوّحرارت، حرکت، فاصله و سایر پدیده

-از چیدمان "بسیاری" جا باید توجه کرد که نهدر این 1 (همان)«.کندها، طراحی کرده است، کار میکننده

   محور-به بیانی دیگر، رایانه . ها بر مبنای کامپیوتر هستندگونه چیدمانی این"همه" کهبلهای تعاملی، 

جا نهفته است منشاءِ این سوءِتفسیر در آن . نامیدن آن است "تعاملی" ی از شروط الزمبودنِ اینستالیشن، یک

، در اثری از مارسل دوشان 1923یتوان در دههرا می "این نوع هنر" هایی ابتدایی ازمثال» :گویندکه می
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شروع به گسترش پیدا  بنا به دالیل سیاسی 1923یی کنونی هنر تعاملی، بیشتر از دههاما ایده . مشاهده کرد

های جدید نظیر ویدئو و ماهواره با انتشار مستقیم ، هنرمندان به استفاده از فناوری3 19یاز دهه . نمود

کنیم که تلقی این جا مشاهده میدر این    (همان)«.ویدئو و صوت در آثار اجرایی خود روی آوردند

 روشن از آن، برداشتی آشفته از "تعریفی" لیل نداشتنِ، به د"هنر تعاملی" یهای اولیهنویسندگان از نمونه

ها تعریفی که آن حتّی . است "ایهنر ماهواره" و "هنر حرکتیِ مشارکتی" ،"های هنر مشارکتینمونپیش"

 "هنر سیبرنتیکی" ی هنری ارائه کنند نیز بسیار شبیه به تعریفی است که عموماً ازکنند از این گونهتالش می

های آن را نیز به چالش ت کلیت تحلیلتر در این مقاله، که صحّاما اِشکال به مراتب حیاتی . شودینهاد مپیش

 مطالعهمورد  "تعاملی" یاز احمد نادعلیان به عنوان یکی از دو نمونه( 1 11)31خواهد کشید، انتخاب اثر 

نرهای معاصر تهران به نمایش درآمد؛ ی هاین اثر، که در جریان نمایشگاه هنرِ جدید در موزه . این مقاله است

ی هنر معاصر ایران است که از ابزارهای تکنولوژیک و اگر نگوییم نخستین، یکی از اولین آثار در صحنه

اما آنچه که در این نمونه  . ، برای اجرای آن استفاده شده است"مشارکتِ مخاطب" تراینترنت، و از همه مهم

با مراجعه به تارنمای شخصی نادعلیان و بازیابی این  . به آن است "املیتع" انگیز است؛ اطالق صفتپرسش

 :، به توضیح فنی و مفهومی این اثر پرداخته است"هنر تعاملی" اثر در آن، هنرمند، زیر عنوان

بود که بر  1/  ×2/  بزرگ به ابعاد  [یا تابلو]کار احمد نادعلیان در نمایشگاه هنر جدید، مرکب از یک بُردِ»
قوی قرار داده  [یا نورافکن]در یک اتاق تاریک یک پروژکتور. تمامی صفحه را پوشانده بودند 31وی آن اعداد ر

مخاطبین نمایشگاه که فقط در روز افتتاحیه چندین  [.بود]ای تاباندهشده بود که نور شدیدی را به روی پرده
تابش نور به روی بدن آنها موجب . عبور کنندشدند که از کنار این پرده هزار نفر بودند، به نوعی هدایت می

ی نمایشگاه متوجه شد و از آنجا که پرده شفاف بود، در پشت پرده، بازدیدکنندهایجاد سایه بر روی پرده می
 [.ند]شدشدند و در کالبد آنها به صورت بافت دیده میتلفیق می 31ها با اعداد این سایه. شدها میعبور سایه

کَم شد یک کامپیوتر مجهز به وِبدر مقابل پرده که سایه دیده می. شدبه این مرحله ختم نمی اما کار ]...[
این کار برای نادعلیان  .]...[دادهای در حال عبور را ثبت، و به شبکه اینترنت انتقال میوجود داشت که سایه

 2 «]...[.تمثیلی از خود اینترنت بود، رقمی شدن و عددی شدن انسان امروز

که مخاطبان تنها از مگر نه این این اثر چیست؟ "تعاملی" با توجه به این توضیح پرسیدنی است که وجهِ     

کم به ها از طریق وبهای آنگذرند و سپس تصاویر سایهای که نوری شدید بر آن تابیده میمقابل پرده

 "تعاملی" تواند دلیلی کافی بریر، میآیا صِرف استفاده از اینترنت در ارسال تصاو شود؟اینترنت ارسال می
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را در فرایند ایجاد اثر  محوری-رایانهی   گونه واسطهتوان اثری که هیچآیا می خواندن این اثر استنباط شود؟

ارائه خواهیم کرد؛  "تعاملیهنر " که در بخشِ بعد از "تعریفی" بر مبنای خواند؟ "تعاملی" کند،درگیر نمی

دانست که از  "مشارکتی" را اثری 31توان ترین حالت آن، میهد بود و در آرمانیخوا "خیر" جواب یقیناً

 .ابزارهای تکنولوژیک بهره برده است

های روالن بارت در تحلیل هنر تعاملی و تطبیق آن با نظریه» ی دوم نیز که نگارندگان آن بهدر مقاله     

ال خلط تعاریفِ ، عالوه بر همان اِشک(1192ی،رهبرنیا و خیر)«اندپرداختهمرگ مؤلف و متن ی زمینه

؛ "تعامل" و "مشارکت" هاینادرست کنش ، و به دنبال آن، متناظر انگاشتنِ"تعاملیهنر"و  "هنرمشارکتی"

اثری انتخاب شده که به ( از نُرما جینهراسد؟چه کسی از آزادی بیان می) ی موردیباز هم به عنوان نمونه

هنر " ای شایسته ازتواند نمونه؛ می"تعریف" گیرد، و بر اساسقرار نمی "تعاملی هنر" یهیچ وجه در مقوله

 .در  نظر گرفته شود "مشارکتی

-مشارکتیتعریف و تدقیق انواع هنرهای "پرسش از ی چه بیان شد؛ طرحِ گستردهجا، هرآنتا به این     

ها، پاسخِ به این پرسش. شی بوده استو ضرورت پیش کشیدن آن در بافتار آثار نوشتاری و پژوه "تعاملی

، موضوع بخش دوم این مقاله است؛ که در هشت زیربخش مجزا به آن پرداخته "تعاریف" ییعنی همان ارایه

 .خواهد شد

 تعاملی-مشارکتیهای هنری بازجست گونه

، و   ایشگریاین بخش، نم اصطالحترین پیش از آغاز بخش دوم، ضروری است که لَختی در مورد کلیدی     

چون در این اثر، مخاطب قادر به : گوییموقتی می. رو تأمل کنیمهای پیشِی کاربست آن در زیربخشنحوه

 "نمایشگری اثر" نامید، مراد ما از "تعاملی-مشارکتی" توان این اثر رااثر است، پس می "نمایشگریِ" تغییر

: گویدمی اصطالحدر توضیح این  9 اینر رایانهی هفلسفهچیست؟ دومینیک لوپِز در کتاب خود تحت عنوان 

نمایشگری یک مثالً  . شویمنمایشگری یک اثر، آن چیزی است که در وقت مواجهه با اثر، با آن روبرو می

یا در یک  . شودعدی بوم است، یا در موسیقی توالی صداهایی است که شنیده مینقاشی، همان سطح دوب
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گوییم در این یا آن پس، وقتی می  ( ،ص2313).کنداستانی را روایت میی جمالتی است که درمان، سلسله

اثر مخاطب قادر به تغییر نمایشگری اثر است، این ادعای ما به آن معناست که اگر اثر نقاشی است، مخاطب 

ی ادبی اآید را تغییر دهد؛ یا اگر اثرِ فرضی، قطعهبندی یا هرآنچه به چشم میتواند تلفیق رنگ یا ترکیبمی

شود و پایانی جز آنچه که او در مثل رمان یا داستان کوتاه باشد، تسلسل پیشنهادیِ نویسنده دگرگون می

توان یک اثر در صورتی می" :بنابراین؛ به عنوان یکی از اصول کلی باید گفت که . آیدذهن داشته به دست می

تغییر در " این ایجاد . "شگری اثر را تغییر دهدنامید، که مخاطب بتواند نمای تعاملی-مشارکتیهنری را اثری 

ای داشته باشد از انهدام کامل یک اثر تجسمی با اسید تا ارسال پستِ تواند گسترهمی "نمایشگری اثر

رو، ازاین . ی هنریبه یک تارنما و ایجاد تغییر در ساختار آن، با هدف مشارکت در یک پروژه 23الکترونیکی

 که همان ایجاد تغییر در، دهددر مواجهه با اثر انجام می "تعاملی-مشارکتی" رآنچه که مخاطبِ یک اث

به آن مبادرت ( سنتییا یک اثر ) تعاملی/مشارکتیاثر است، با آنچه که مخاطب یک اثر غیرِ "نمایشگری"

این باط با ای دیگر در ارتاما نکته . ورزد، که همان تفسیر و تأویل ذهنی اثر است، از بنیاد متفاوت استمی

، اساس فهم مخاطب از "تعاملی-مشارکتی"است که؛ در آثار  آن "امکان تغییر نمایشگریِ اثر توسط مخاطب"

از اثر فاصله بگیرند ( ان)به دیگر سخن، اگر مخاطب  .(  .همان،ص) اثر، بر این تغییر نمایشگری استوار است

آنها با تماشای مشارکت  . ای از اثر نخواهند بردهیک بهری آن بنشینند، هیچبه نظاره 21کنشو به شکلی بی

که اثری بتواند بنابراین، برای آن . شوندی اثر واقف میاثر است که بر مفهوم و ایده - با تعاملیا  - در

ش (ان)مخاطب( 1)بایست؛را احراز کند می "تعاملی-مشارکتیهنرهای " یصالحیت لحاظ شدن در مقوله

ی همین تغییر دادن یا دگرگون کردن واسطهبه( 2)ر را تغییر دهند یا دگرگون کنند وبتوانند نمایشگری اث

 . نمایشگری اثر، به فهم کامل اثر دست یابند

-ی مذکور در بخش اول، میگیرند، از جمله نمونهستره جای میی آثاری که در این گجا، همهایناز      

ساز گنجانده شوند، اما آنچه که همواره مسأله تعاملی-رکتیمشای عمومی هنرهای در مقوله-و باید-توانند



121                                                                                     یتعامل-پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی 
    

      
 

. سفید و سیاه بر سیاه. 1 19م، یاکُف آگا -1تصویر 
 (11،ص2 19پاپر،) :منبع

که اندکی جلوتر به آنها خواهیم آن است،  یهای جداگانهی عمومی به زیربخشبندی این حوزهاست؛ بخش

 22.پرداخت

 اثر، تجربه، مخاطب؛ هنر مشارکتی     

وپنج اثر قابل دستکاری توسط چهل ، 2در گالری کراوِن( 1 19)در نخستین نمایشگاه خود 21یاکُف آگام     

هرکدام نسبت به دیگری بسیار متفاوت بود، اما »  .را به نمایش گذاشت ، 2پذیردگرگونیتابلوهای  مخاطب،

-کدام از این آثار، ساختار از پیشکه؛ هیچنخست آن . ی آنها نیز وجود داشتچندین ویژگی مشترک در همه

رو پویایی مجازی پدید بودند و ازاین "جابجاییهای قابلبخش" شامل ی آنهاهمه . ای نداشتندشدهتعیین

توانستند کدام از این آثار نمیمطابق اصل همیشگی آگام، هیچ . ی عامل زمان را در پِی داشتندواسطهآمده به

ی هاانگیزشهای ثابت، بلکه احتماالت، یا آنها نه موقعیت.  شوند "گرفته" ی خاص در زماندر یک لحظه

های آگام در ی تالشاز آنجا که از این دوره به بعد، همه .  22(3 1.،ص2 19پاپر،)«نمایاندندبازی را بازمی

ی مخاطب در این حرکت معطوف شد؛ فرانک پاپر، این جهت بیان حرکت ساختاری و درگیر کردن فعاالنه

مقصود » :گویدو از قول هنرمند می( 113.،ص 192) داندی عطف پیشرفت آثار او میی کار او را نقطهمرحله

ست اساساً مبتنی بر تغییر ساختارهای تصویری آنها؛ یا از تر، تابلوهایی، دقیقپذیرتابلوهای دگرگونیمن از 

های از پیش تعیین شده توانند واقعاً در محدودیتهایی که میی سازمایهواسطهطریق یک عنصر اصلی یا به

منظم قرار داده شدند فرو روند، یا باألخره از طریق -یی که با فواصل منظم یا ناهاحرکت کنند و در سوراخ

 .(همان)«توانند آزادانه به روی کل سطح تابلو حرکت کنندهایی که میسازمایه

های هنری ی تالشجا، همهآگام است؛ که در این پذیردگرگونیپنج اثرِ و، یکی از چهل1تصویر شماره      

در جهت درگیر کردن مخاطب اثر هنری را نمایندگی  جاهی پندهه

-شود، این اثر شامل چند سازمایهطور که مشاهده میهمان . کندمی

سوراخ سوراخ شده   2هایی داخل ساپورتی هندسی است که با میله

تواند هر یک از این عناصر هندسی را به اند، و مخاطب میفرو رفته
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                                                      .بندی جدیدی را به وجود آورداند و از این طریق، ترکیبخواه حولِ محور خودش بگرددل

حال، اگر بخواهیم بر مبنای دو اصل کلی و کافی بخش پیشین این اثر را مورد ارزیابی قرار دهیم؛ باید      

ی خود های فعاالنهتوانند با کنشه مخاطبان میبندی آن است کبگوییم که نمایشگری این اثر همان ترکیب

 ،از  آنجا که این اثر اساساً چیزی جز امکان تغییر نمایشگری آن توسط مخاطب نیستو  . آن را تغییر دهند

های بندیآید؛ یعنی مخاطبان با نگریستن بر ترکیبفراچنگ می آن نیز از همین راه امکان ادراک کامل

بنابراین، بر اساس آن  . اثر پی خواهند برداز مشارکت مخاطبان دیگر بر ابعاد مختلف وجود آمده گوناگون به

هنرهای " یجدا کرد و در مقوله سنتیی هنرهای توان این اثر را با اطمینان از گونهدو اصل کلی؛ می

هنر " چه بنامیم؟ "مشخصاً"است که آن را  اما چالش اصلی در اینجا این . گنجاند "تعاملی-مشارکتی

 ؟...یا ؟"هنر مشارکتی" ؟ "تعاملی

نام بردیم،  "تعاملی -مشارکتیهنرهای " جا، در هر کجا که از موضوع این پژوهش بحث کردیم، ازتا این      

( 1) :؛ هنری است که"هنر مشارکتی" :را معرفی کنیم "هنر مشارکتی" یی ویژهخواهیم گونهاما حاال می

ی همین واسطهمعنا و مفهوم اثر را به( 2)غییر یا دگرگونی نمایشگری اثر توانا باشد،مخاطب اثر هنری، بر ت

 محور - ای رایانهگری واسطهاین ایجاد تغییر در نمایشگری اثر بدون میانجی( 1) تغییر نمایشگری دریابد و

و تأیید است؛  العهمطآگام، هر سه شرط باال قابل   2سفید و سیاه بر سیاهدر ارتباط با اثر : صورت گیرد

های مختلف، اثر را به طور کامل بر نمایشگری دقتتوانند نمایشگری اثر را تغییر دهند، با مخاطبان اثر می

، بلکه مسقیماً توسط محور-ی رایانهی واسطهگونهیابند و در نهایت، تغییر نمایشگری اثر بدون هیچدرمی

( ی آندر معنای ویژه)"هنر مشارکتی" ی یک نمونه ازمنزلهتوان آن را به گیرد؛ پس میمخاطبان صورت می

 . در نظر گرفت

 پذیر؛ هنر سیبِرنِتیکیکنش و واکنش قیاس     

یا کنترل و ارتباط در حیوان : سیبِرنِتیککتابی را تحت عنوان    19دان، در سال ریاضی 29نوربرت وینِرِ     

چنین بین ها، هملم ارتباط و کنترل بین حیوانات و ماشینمنتشر کرد که در آن سیبِرنِتیک را ع 3 و ماشین
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: منبعسِنستِر  .  1791اِدوارد ایناتُویچ،  -2تصویر
 (21 ،ص2332فرناندز،)

تعامل یک ماشین با جهان خارج از »او بیان کرد که   (23 .،ص2332فرناندز،).ها نامیدها و ماشینماشین

کیفیت  [و]،(خارج)شیدن تأثیر ماشین بر جهانبه منظور بیرون ک( یِ ورودی)خودش، مستلزم معرفیِ داده

به بیان   (همان)«.است   نظمیبی، و 1 صدا-و-، سر2 دها متأثر از عواملی نظیرِ بازخور1 ندهارتباط بین باش

تر، وینِر، سیبرنتیک را علم ارتباط اطالعاتی یک ماشین با هرآنچه که در محیط بیرون از خودش هستی ساده

یا حرکت، صدا یا ...محیط وهای جوّی مثل باد، گرما، تغییر نور تواند سازمایهداند؛ این باشنده، میدارد می

به شکلی  [ها و سیستمبینِ باشنده] در یک سیستم سیبرنتیک، اطالعات» بنابراین؛  .باشد "مخاطب" کنش

با موقعیتش، موقعیت  ([هر عنصر]) شود، هر کدامیِ آن بازخوران میپویا منتقل، و در میانِ عناصرِ سازنده

در است خودش را به ل قادهد، بر این اساس، کرا شکل می دیگری

کنترل    مانی-منظور ماندن در یک موقعیت موازنه یا همتراز

 .(19.،ص2331شانکن،)«کند

از ( 1 19)2 سِنستِرگیر این نوع هنری، های چشمیکی از نمونه     

-شامل شش سیستم الکترو» این اثر  .لهستانی است   ادوارد ایناتُویچ

چهار  . ی خرچنگ بودی پنجهمنطبق با پیوند مفصل هیدرولیکی مستقل،

 یک دستگاه میکروفن که بر روی سر آن قرار داده شده بود به همراه

  .ها پاسخ دهدداد تا منبع صدا و حرکت را تشخیص و به این محرکبُرد؛ به ربات امکان میرادارِ نزدیک

کننده واکنش نشان رکتبرگرداندن از مشای رویبه واسطه های ناگهانی؛ به صداهای بلند و حرکتسِنستر

 [از سوی او] شد که با صدایی نرم و حرکتی آرامنزدیک می [کنندهبه مشارکت]این اثر، فقط زمانی . دادمی

توانست رفتارهایی جدید را مبتنی بر پیچیدگی ماشینی بود که میسِنستِر  . گرفتمورد خطاب قرار می

تر ها را پیچیدهز رفتاری مشخص بین حیوانات و ماشینبر این اساس؛ تمای [و]نویسی آن بیاموزد،برنامه
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-در معنای سنتی آن نیست، بل با استناد بر توضیح باال؛ این اثر، یک مجسمه .(21 .،ص2332فرناندز،)«کند

    . نمایانداید، خود را بر شما نمیگو نشده-و-ست که تا زمانی که به آن نزدیک نشده و با آن وارد گفتکه رباتی

-ت فیزیکی این ربات در فضا در نظر گرفت، و از آنجا که حالتتوان موقعیایشگری این اثر را مینم      

در به توان گفت که مخاطبان قاکند، میهای آن بنابر صداهای تولید شده توسط مخاطبان دائماً تغییر می

تمام این ظرایف واقف شوند که به توانند بر رو، مخاطبان تنها زمانی میازاین. تغییر نمایشگری اثر هستند

ی مخاطبان توجه کنند و از هرکدام، چیزی را در مورد اثر بیاموزند؛ پس، فهم کامل این اثر مشارکت همه

توان تحقق شرط دوم هنرهای جا میاین . منوط به مشارکت کردن با آن و دقت به مشارکت دیگران است

کند؛ استفاده می دی بازخورسیبرنتیکی از حلقهی مجسمه . درا نیز در این مقوله گنجان تعاملی/مشارکتی

این به آن معناست  . دهدپذیر را از خود نشان مییعنی در مقابل کنش مخاطب، تنها و فقط واکنشی قیاس

ای مجزا پردازش و ای در میان نیست و کنش مخاطبان توسط رایانهها، رایانش رایانهکه در این سیستم

 نامندمی 9 یا واکنشی   گراز همین روست که خود این هنرمندان، آثار خود را واکنش . دشورایانش نمی

پس،  . ی هنری از دیگری استترین وجه تمایز این گونه؛ این، کلیدیتعاملیو نه  ( 1. ،ص 233ک،کواستِ)

ن بتوانند بر مخاطبا( 1) :خواهد شد که" هنر سیبرنتیکی" بنابر آنچه که گفته شد؛ به آثاری اطالق نام

 (1)ی ایجاد این نمایشگری اثر را دریابند و واسطهبه( 2) نمایشگری اثر تأثیر بگذارند و آن را تغییر دهند،

( ان)سیبرنتیکی این امکان ایجاد تغییر در نمایشگری را به مخاطب "دی بازخورحلقه" هنرمند با استفاده از

 .بدهد

 مندسبتباوری در بافتار هنر؛ هنر نتعامل     

شناسانه دارد که در این بخش معرفی خواهد شد، بنیانی جامعه تعاملی -مشارکتیی هنری سومین گونه     

دست خواهد داد؛ تعبیری یکسر متفاوت از گری بهتعامل اصطالحشناسانه نیز از ایی جامعهجا، تلقیو ازاین

ی نود این گونه تعبیر، در بافتار هنری دهه . دید دیده، و خواهیم اصطالحآنچه تاکنون و بعد از این، از این 

، آن را 1 شده است که زیباشناس معاصر، نیکُالس بوریاد 3 "مندنسبت" ی خاص هنریمسبب پیدایش گونه
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داند مند را، هنری میاو، هنر نسبت  .تئوریزه کرده است 2 مندزیباشناسیِ نسبتدر کتاب خود تحت عنوان 

های انسانی و بافتار اجتماعی آن، بیش از تأکید بر یک فضای گریتعاملقلمرو  افق نظری خود را از» که

-که یک اثر هنری نسبت این بدان معناست . ( .،ص2332بوریاد،)«کندنمادین مستقل و خصوصی، اخذ می

نری است رود، هایی مجزا، قابل انتقال و مستقل باشد که از بافتار خود فراتر میکه اثر هنریبیش از آن» مند

در  1 که این مخاطب، به مثابه یک جامعهعالوه اینبه. که کامالً مرهون احتماالت محیط و مخاطب خود است

یک را بین اثر هنری و مخاطب ایجاد کند، -به-که ارتباطی یکمند، بیش از آنهنر نسبت: شودنظر گرفته می

چون یک وجود جمعی و اجتماعی مورد کند که در آن مخاطبین نه فقط همهایی را ایجاد می  موقعیّت

دهد، گرچه ممکن است موقتی یا که عمالً امکانات الزم برای ایجاد یک جامعه را میگیرند، بلخطاب قرار می

 یوجود آورندهی هنری، بهدر اینجا مخاطبان اثر هنری، و نه ابژه (  .،ص 233بیشاپ،)«گرایانه باشدآرمان

ی هنری، شیءِ هنری در معنای سنتیِ آن یا اصالً گونه یگر سخن، در اینهنری هستند؛ به د "موقعیت"

-ازاین . ای واقعی و فیزیکی بین افراد مخاطبای است برای ایجاد رابطهوجود ندارد، یا اگر هست صرفاً وسیله

کسانی یا انی هنری تبدیل به یک ارتباط میبژها شود ورو اثر هنری و تلقی رایج از آن، از اساس دگرگون می

مند دو شرط اساسی را برای ی واقعی و فیزیکی میشود؛ به همین دلیل است که هنرمندان نسبتیک رابطه

 «آمیزیی مردماشیای ایجاد کننده (2)   آمیزیهایِ مردمفرصت (1)»:اندهنرشان تعریف کرده

 .( 1.،ص2332بوریاد،)
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دستگاهِ )بدونِ عنوان. 1771ریرکریت تیراوانیجا، -3تصویر
 (www.birdjeong.egloos.com): منبع. (تقطیر

را به نمایش گذاشت،    بدونِ عنواننیویورک، اثر  131 در گالری 1992در سال ، 2 ریرکریت تیراوانیجا     

او در این .  پختکه در آن برای مخاطبین گالری سوپ کاری می

هرآنچه را که در دفتر گالری و انباری یافته بود به فضای » اثر؛

جمله مدیر گالری که موظف بود اصلی نمایشگاه منتقل کرد، من

پز غذا و  -و - ان بوی پخت، در می(در انظار عموم)در مقابل همه

در انباری گالری، تیراوانیجا، آن . چنین مشتریان کار کندهم

 "ی موقتی پناهندهآشپزخانه" چیزی که توسط یک منتقد

های کاغذی، چاقوها و نامیده شده بود را برپا کرد؛ بشقاب

او در خود گالری . ی تاشوههای گاز، لوازم آشپزخانه، دو میز و چند چهارپایهای پالستیکی، اجاقچنگال

های کاغذ، زمانی که هنرمند در گالری حضور نداشت، تبدیل ها و پاکتها، وسیلهپخت و آشغالها را میکاری

 .(2 .،ص 233بیشاپ،)«شدبه نمایشگاه هنری می

ی واسطهشود، بهچون نمایشگری یک اینستالیشن در نظر گرفته میجا؛ نمایشگری اثر، که همدر این

ی خوردن سوپ و اینستالیشنی واسطهی این اثر؛ این تغییر بهدر مورد ویژه . کندکنش مخاطبان تغییر می

-صدق می تعاملی -مشارکتیماند تحقق پیدا خواهد کرد؛ پس شرط اول آثار که پس از اتمام آن برجای می

تغییر نمایشگری است؛ باید گفت که تا ی همین واسطهدر ارتباط با شرط دوم نیز که ناظر بر فهم اثر به . کند

یک معنای اثر، که دیگر مشغول نشوند، هیچگو با یک-و-ی مخاطبان به خوردن سوپ و گفتزمانی که همه

ی این گونه تعامل/در مورد نوع مشارکت . یابندی اجتماعی نهفته است، را درنمیهای سادهدر همین کنش

نه بین ( ی هنریی این گونهشناسانهی جامعهدر معنای ویژه)"ملتعا"هنری نیز باید گفت که در اینجا،

-که بین خود مخاطبان روی می، بل"سیبرنتیکی" و "مشارکتی" یمخاطب و اثر هنری، به سیاق دو گونه

بتوانند وارد آن شوند و نمایشگری آن را  مخاطبان( 1) :مند دانست کهتوان نسبتبنابراین، اثری را می . دهد

های اجتماعی، به فهم کامل اثر ی همین تغییر نمایشگری، با انجام کنشمخاطبان بواسطه( 2) دهند، تغییر
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دیگر، و نه مخاطب با اثر، خود مخاطبان با یک تعاملی این تغییر نمایشگری؛ بواسطه( 1) دست یابند و

 .   حاصل شود

      ایهنر به مثابه ارتباط؛ هنر ماهواره      

های ضروری سازمایه شناختای، با هدف کشف و های مختلف هنر ماهوارهبا نگاهی موشکافانه به نمونه 

ها را داشته باشیم، بدون تردید ی آن نمونهی هنری، اگر قصد معرفی تنها یک ویژگی الزم برای همهاین گونه

به طور » :رافیایی دور از هم، خواهد بودکسانی بین افراد به لحاظ جغگی؛ تأسیس فرایند ارتباطیِ میانآن ویژ

های گیو هنرهای ارتباطی که نسبتی نزدیک با ویژ   ارتباطات راه دور [هنر] گی خاص زیباشناسیکلی، ویژ

فنی آنها دارد؛ هم به ایجاد آن مربوط است و هم به دریافت آن، که در این حوزه بیش از هر قالب هنری 

 9 هایی هستند مثلِ ایجادِ یک رخدادگیویژ [هایِ خاصِ زیباشناسانهگیژوی]ینا . شونددیگر در هم ادغام می

زمان و بدون ض به صورت همبیش از یک شیءِ مادی، برقراری یک شبکه از روابط انسانی بدونِ تبعی

ه، یک تر از همت جغرافیایی، و بنابراین یک روش کامالً جدید از برقراری ارتباط با فضا و زمان، و مهممحدودی

این ایجاد  . (119.،ص1991پاپر،)«دهدگری اندیشیده شده توسط هنرمند که امکان ارتباط خلّاق را میتعامل

ی های جغرافیایی و دگرگون شدن سوژه، در نقطهتنسانی، بدون در نظر گرفتن محدودیی روابط اشبکه

-کی گالری و اِحیای سوژه در هنر نسبتی روابط انسانی در فضای محدود، واقعی و فیزیمقابل برقراری شبکه

ای ی هنری هیچ تناقضی را بین خود و جهان در حال رایانهازاینجا، نه تنها این گونه  .گیردمند قرار می

ی ایجاد آمادگی که وظیفهبیند بل، نمیهاای بین انسانای و رایانهی آن ارتباطات ماهوارهشدن، و در نتیجه

مند؛ بازگشت که در هنر نسبتکند، حال آننین عصری را نیز بر دوش خود احساس میروانی برای ورود به چ

جمله روابط چه تا کنون ماشینی شده، منچهره، و دوباره انسانی شدن هر آن-به-ی فیزیکی چهرهبه رابطه

 .نهدی حیات انسانی پیش میای شدن فزایندههای گریز از رایانهی راهانسانی، را به منزله
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    . حفره در فضا.  1791ویتز، کیت گَلُوِی و شِری رابینُ -4تصویر    
 (www. pacificstandardtime.org):منبع    

را اجرا کردند که در آن نقش  92حفره در فضای ، پروژه3 19، در سال 91و شِری رابینُویتز 93کیت گَلُوِی       

گونه هنرمندانِ این پروژه، خود، آن را این  .آنجلس دادندای بین نیویورک و لساصلی را به ارتباط ماهواره

در عصر یک روز ماه نوامبر در  . ی بودی ارتباطی عمومفضا، یک مجسمه-در-حفره» کنند؛توصیف می

در نیویورک، و فروشگاه  91مرکز هنرهای اجرایی لینکُلنخبر در حال گذر از مقابل ، مردمِ از همه جا بی3 19

انگیز دیگر برخوردی حیرت، با یک(آنجلسلُس)سِنتِری سیتیروباز در مرکز خریدواقع در  "برادوِی" بزرگ

حاال، آنها  . شدی مخالف ظاهر میی طبیعی مردم کرانهپا و به اندازه-تا-زیونی سرناگهان تصاویر تلو. داشتند

رو با هم برخورد گویی، در یک پیادهکهدیگر را ببینند، بشنوند و با هم صحبت کنند، چنانتوانستند یکمی

هیچ  . یز داده نشده بودگونه توضیحی نهیچ -حامی مالی، یا اسمی نصب نشده بود عالمت، آرمِ هیچ . اندکرده

ی هم برای منحرف کردن  9نمایش-نمایشگر ویدئویی خود

.  طبیعی وجود نداشت یی به اندازهرویدادهای این مواجهه

نمایش، موقعیّت را به یک -نمایشگرهای ویدئویی خود

-حفره.]...[دهندل میآگاهانه تنز-خود کنفرانس ویدئویی

زد و ر را بر هم مییِ بینِ دو شهفضا، ناگهان فاصله-در

   9.«]...[آوَردوجود مییِ غیرمتعارفی را بهتقاطعِ عابرِ پیاده

مثل دیگر )اثر تر نیز ذکر شد؛ در اینطور که پیشهمان

برقرار  "ایارتباط ماهواره"یا اثر هنری، ابژه( ایآثار ماهواره

دونِ اشاره به هر شکلی از محتوا، سازندگان ب» به بیان دیگر، در این گونه آثار؛ . شده بین مردم دو شهر است

  .(  .،ص 233دنیلز،)«های ارتباطی را داشتندها صرفاً قصد نشان دادن ابعاد اخالقی و دموکراتیک شبکهآن

مخاطبان این اثر؛ با حضور در محل آماده شده برای اجرای آن، و برقراری ارتباط با دیگر افراد در سوی      

نمایشگری : توانند آن را تغییر نیز دهندآورند و در نتیجه میوجود مینمایشگری اثر را بهدیگر خط، اساساً، 

های گروه دیگر را ببینند و توانند در آن حرکات و حرفاثر همان تصویری است که هر گروه از مخاطبان می
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یر دهند؛ پس بدون حضور العملی درخور نشان دهند و از این طریق آن را دائماً تغیها عکسبشنوند و به آن

تواند ترین صورت آن میمخاطبان در درون اثر هنری، هیچ اثری وجود ندارد و در نتیجه شرط یکم را به عالی

توان گفت ای بر حضور مخاطبان در اثر، میبا استناد بر همین اصل منوط بودن هستیِ اثر ماهواره . دارا باشد

چه که آن اما . آیدمی دستبهر، و متعاقب آن، تغییر نمایشگری اثر ی همین حضوکه فهم کامل اثر به واسطه

در آثار  . شوداست که موجب این تغییر نمایشگری می "تعاملی" رسد،آلود به نظر میدر این اثر اندکی ابهام

ست و نه ای اشود، همان سازوکار غیر رایانشی ارتباط ماهوارهچه که موجب تغییر نمایشگری میای آنماهواره

 تعامل"؛ شودنامیده می "تعامل"گونه آثار ی که در ایننشمحوری؛ به تعبیری دیگر، ک-ی رایانههیچ واسطه

چه که بنابر آن . "محور-ای رایانهانسان با واسطه تعامل"و نه  "نِ افرادِ مخاطبِ دور از هم استکسانی بیمیان

توانند نمایشگری اثر را مخاطبان آن می( 1):یی دانست کهای هنریرا گونه "هنر ماهواره" توانگفته شد می

 امابا تکیه بر بند اول؛ درک اثر، تماماً، وابسته به این تغییر نمایشگری است، ( 2)تعیین کنند و تغییر دهند،

کسانی بین میان "ارتباطی" کهبل "تعامل" شود، نهآن کنشی که این تغییر نمایشگری را موجب می( 1)

 .دور از هم استمخاطبان 

 حضور در کالبد اثر؛ هنر دورباشی     

ای از هنرهای شود؛ موضوع آن، گونهمی طور که تا حدودی از عنوان این زیربخش فهمیدههمان

داشته باشد  "حضور" در درون اثر 92ایتواند به صورت رایانهاست که در آن مخاطب می تعاملی -مشارکتی

ی هنری را برخی نویسندگان هنر این گونه . خود، بر آن تأثیر بگذاردو برای رسیدن به هدف دلخواه 

برای  "دورباشیهنر"اصطالح   (  1-  1. ،صص 233پل،) .نامندمی  9باتیکرو بعضی تِلِه  9دورباشی

نشگری دور تعریف ی کتواند به منزله، که میمطرح شد 2 19در سال  99نخستین بار توسط اِدواردو کاک

 "دورباشی"  .(  1. ،ص 233پاپر،) ت تأثیرگذاری بر یک شیء فیزیکی دور از طریق شبکهلیشود یعنی؛ قاب

-هم . ی کنترل از راه دور هدایت کندواسطهدهد تا حرکات یک ربات دور از کاربر را بهبه مخاطب امکان می

ضور در یک موقعیّت زمانی کنش کاربر و واکنش ربات به همراه بازنمایی گرافیکی موقعیّت ربات، حسّی از ح
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 : منبع. گاردِنتِلِه. 1771کِن گُلدبِرگ و یوزِف سانتارُمانا،  -5تصویر         
      (www.goldberg.berkeley.edu) 

چه که در هنر دورباشی تمرکز اصلی بنابراین، آن  ( 12.،ص2331گرو،) .آوردوجود میفیزیکی متفاوت را به

کند، انتقال پندارین حضورِ فیزیکی مخاطب، غالباً از طریق اینترنت یا شبکه، به درون را به خود معطوف می

طلبد آن است که؛ وقتی صحبت از حضور وجهی درخور میای که تاما نکته  .اثر و فضای واقعی آن است

همراه است، به بیانی  "مند مخاطبکنش واسطه" کنیم، فرض ما بر آن است که این حضور، باای میرایانه

راک گذاشتن بر محیط اد( و نه فقط فهم آن) قادر به تأثیربرای برخی دورباشی، تا زمانی که فرد » تر؛دقیق

این، آن معنایی است که بسیاری از پژوهشگران در آن از این  . کامل نیستی دور نباشد، شده از یک فاصله

که بتواند بر محیط تأثیر بگذارد، مثالً از طریق یابد مگر آنت نمیبخت موجودیحضور، : کنندترم استفاده می

 .( 2 .،ص2332ویلسن،)«یک بازوی رباتی جایگزین

و یوزِف  131است که توسط کِن گُلدبِرگ "هنر دورباشی" هایز پروژهعنوان یکی ا 133گاردِنتِلِه     

هنرمندان این اثر؛ در تارنمای رسمی آن، این   .نیز ادامه داشت  233آغاز شد و تا   199در  132سانتارُمانا

هد تا د، اینستالیشنی هنری است که به کاربران وِب امکان میگاردِنتِلِه» :کنندگونه توصیف میپروژه را این

ی حرکات واسطهتوانند بهمیاعضاء . کنند "تعامل"نند و با آن ای دور، آکنده از گیاهان طبیعی را ببیباغچه

ت این ماهی  13   «.کنندها را کنترل کنند و رشد آن آبیاریها را بکارند، باتیِ صنعتی، نهالرنرم یک بازوی 

-صرف بین مخاطبان آن فراتر می "ارتباط" کردیم، ازای مشاهده چه که در هنر ماهوارهشباهت به آناثر، بی

شود میای زنده و طبیعی اضافه رود و به آن باغچه

های اطلسی، ه زمین کوچک با گلکه شامل یک تک

بایست با مشارکت که می-فلفل، و گُل جعفری است

برای  . مخاطبان اینترنتی بذرافشانی و آبیاری شوند

ای کار یدئویی زندهاین منظور، گُلدبِرگ دوربین و

گذاشت که با نشان دادن باغچه در طول روز، 
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  (3 1.،ص 233پاپر،) .دادت آن قرار میخرین وضعیکنندگان را در جریان آمشارکت

کند و های مخاطبان را رایانش می 13وجود دارد و فرمان محور-ای رایانهکه در این گونه آثار، واسطهاین

در معنای ) "تعاملی" شود، جای هیچ تردیدی نیست؛ و از اینجا بایداثر می در نهایت موجب تغییر نمایشگری

اما به این نکات باریک نیز باید توجه کرد که در  . ت شناخترا به رسمی "هنر دورباشی" بودن( عام کلمه

ی شخصی او است، کلیدِ رایانههای موس و صفحهمخاطب محدود به فشردن کلید تعاملجا؛ از یک سو این

، و نه حرکاتی فیزیکی مثل ( 233هوتامو،)نامدمی  13"کنشبی تعامل" آن را 132چیزی که اِرکی هوتاموآن

که در اغلب این گونه آثار، مخاطبان با ابزار باال و پایین پریدن یا راه رفتن؛ و از سوی دیگر، به دلیل آن

کنند؛ و در یط گالری در اثر شرکت میه دیده شده در محهای تهییا با رایانه شخصیِ متصل به اینترنت خود،

دیگر مخاطبان وابسته  "تعامل" گیرد، فهم کامل اثر نیز بهخصوصی به خود می حتّینتیجه اثر قالبی فردی و 

مخاطبانش بتوانند از طریق ( 1:)اثری است که "دورباشی"ثر هنری توان گفت که یک ارو، میازاین . نیست

کنش مخاطبان بی تعاملی واسطهاین تغییر نمایشگری، به( 2)ا تغییر دهند،نمایشگری اثر ر( اینترنت)شبکه

دیگر  تعاملی هنری، درک کامل اثر منوط به با در نظر گرفتن خصلت فردی این گونه( 1)با اثر ایجاد شود و

 . مخاطبان نباشد

 ماتیکتلفن، رایانه، ارتباط؛ هنر تِلِه      

ماتیک، توسط دو تن از مقامات رسمی دولت تِلِه اصطالح» کهتوان گفت در توضیحی مقدماتی می

ها، ی آنطبق گفته . (29 . ،ص2332فرناندز،)«]...[ابداع شد 3 19 در 139و آلِن مینک  13فرانسه؛ سایمِن نُرا

 های ارتباطی فراچنگ آورد، که در نهایت منجر به ورودها و شبکهماتیک حیات خود را از پیوند بین رایانهتِلِه

این ایده به  . (  1. ،ص2331اسکات،) های جهانی، ارسال تصاویر، اطالعات و صداها خواهد شدماهواره

 تر اینبرای فهم دقیق. شد 113"ماتیکهنر تِلِه" ی جدیدسرعت در هنر به کار بسته شد و منجر به ظهور گونه

بین مخاطبان  "ارتباط صرف" ی برقراریای، یعنی هنر ماهوارههاترین سازمایهتوانیم اساسی، می"هنر جدید"

-هنر تِلِه" ها را با موردکسانی راه دور را در نظر آوریم، و آنی هنری به روابط میانی اُبژهاثر، و استحاله
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 (www.nabi.or.kr) :منبع. ماتیکرؤیایِ تِلِه. 1771پُل سِرمُن،  -6تصویر 

ها و فناوری الکترونیکی جدید مشتق شده از همگرایی رایانه" توان گفت به منظور توصیفکه می "ماتیک

 111(  . ،ص 233پاپر،) ابداع شده است "شودر، که شامل تلفن، تلکس و فَکس میهای ارتباط راه دوسیستم

ای ماتیک را از ماهوارهچه که هنر تِلِهتوانیم فهمید که آناگر بر این قیاس باریک بنگریم؛ می. قیاس کنیم

 ت؛ اتکای هر دو برها مشترک اسایی که بین آنگیبه آن، و ویژ "ایرایانه" کند، افزوده شدن بعدِمتمایز می

دور بین مخاطبان به کار کسانی راهها برای برقراری ارتباط میاناست؛ خواه این ویژگی "ارتباطات راه دور"

 . ی هنری خاصی، مثل یک متن، در میان باشدای، ابژهشباهت به هنر ماهوارهبسته شوند و خواه، بی

-رؤیای تِلِهدهد، ماتیک را بازتاب میت هنر تِلِهفیهایی که این کیترین نمونهستهیکی از برج     

-طور که هنرمند، در تارنمای رسمی خود، در توضیح این اثر میآن .است 111اثرِ پُل سِرمُن( 1992)112ماتیک

به عنوان خط   11ی تلفن دیجیتال آی اِس دی اِنماتیک است، که از شبکهگوید؛ این اثر اینستالیشنی تِلِه

در دو اتاق : کندبان استفاده میارتباطی بین مخاط

مجزا، که یکی تاریک و دیگری روشن است، دو 

در اتاق  . دونفره قرار داده شده است خوابتخت

خوابی که روشن؛ یکی از مخاطبان بر روی تخت

دوربینی ویدئویی دقیقاً در باالی آن نصب شده 

خواب خوابد و آن دوربین، تصاویر آن تختاست می

خواب دیگر در اتاق تاریک، بر آن آرمیده است را به تصویرنمای قرار داده شده در باالی تخت و مخاطبی که

ای، تصویر مخاطب اتاق کند و آن تصویرنما، به صورت رایانهکه مخاطبی نیز بر روی آن خوابیده، ارسال می

کنار تصویرنمای اتاق   چنین، دوربینی ویدئویی درهم. دهدروشن را در کنار مخاطب اتاق تاریک قرار می

تاریک قرار داده شده است که تصویر مخاطب اتاق روشن که در کنار تصویر مخاطب دیگر خوابیده است را به 

ت دارد؛ تحلیل جا برای ما اهمیچه که در اینآن   11.کندنمایشگرهای موجود در اتاق روشن ارسال می

ای است که همواره در آن در چارچوب سه مؤلفهص از ی تعریفی مشخاثر به منظور ارایهساختاری این 
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آیا مخاطبان بر : ایمبهره برده تعاملی-مشارکتیهای هنرهای ها برای تحدید قلمروهای قبل از آنزیربخش

و در  تر اثر است؟ای برای فهم بهتر و کاملآیا این تغییر نمایشگری، وسیله تغییر نمایشگری اثر توانا هستند؟

هنر " در ارتباط با پرسش اول باید گفت که در است؟ محور-رایانه تعاملیها با اثر، آن "عاملت" نهایت، آیا

  ".آورندوجود میبه" ای، این مخاطبان هستند که اساس نمایشگری اثر راهنر ماهواره ، مثل مورد"ماتیکتِلِه

ی مرسوم بان با حفظ همان فاصلهاگر مخاط: توان از پس پرسش دوم نیز برآمده بر پاسخ اول، میحال، با تکی

ها را تماشا کنند؛ نه اثری به وجود ها بأیستند و آنخوابهای سنتی، دور از تختاز آثار موجود در گالری

و در ارتباط با پرسش سوم نیز . ها از مقصود آن اینستالیشن، استنباطی خواهند داشتخواهد آمد و نه آن

وجود از طریقِ ماهواره بهحفره در فضا که در  "اییکسانیی میانطهراب" درست است که آنباید گفت که 

؛ خودِ ماتیکرؤیایِ تِلِهدر  اماهای ارتباطی است، ها و سیستمماتیک حاصل همگرایی رایانهآمد، در هنر تِلِهمی

  .کنندنمی تعامل محوری-یِ رایانهمخاطبان با هیچ واسطه

نمایشگری اثر را ( و باید)توانندمی( ان)مخاطب( 1) :"ماتیکهنر تِلِه" در چه که گفته شد؛مبتنی بر آن     

نش مخاطب برای ک( 1) اماهرگونه درکی از اثر منوط به ایجاد و تغییر نمایشگری اثر است، ( 2) تغییر دهند،

 .   نامید "تعامل" توانتغییر نمایشگری اثر را نمی

  ای؛ هنر نِت در فضای رایانه تعامل     

رسیم که در ای می، به گونهتعاملی -مشارکتیهای مختلف هنرهای ی فرایند بازجست گونهدر ادامه     

 شودیاد می "هنر وِب" ، و112"ایهنر شبکه" ،"هنر اینترنت" ،"هنر نِت" منابع مختلف از آن با عناوین

است که با  محور-یتاً هنری شبکه؛ ماه"هنر نِت" آید،طور که از نام آن برمیهمان  .(  1.،ص2332واندز،)

اسکیپ نت، (1991) 11موزاییکی نود، مثل در اواسط دهه  11های گرافیکیزنظهور گشت

جا از این (همان).ایی جهانی شدی هنری، تبدیل به گونه( 199)123اینترنت اکسپلورِرو (  199)119نویگیتور

های زنشود و از طریق گشترنت اجرا میای اینتدر محیط رایانه "منحصراً" توان گفت که هنر نِت؛می

-نوشته می ...و 12پی اچ پی، 121جاوا، 122پرل، 121اچ تی ام الایی چون؛ نویسیهای برنامهاینترنتی، که با زبان
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   :منبع. نقاطِ عطف.  1111مارگُت الوجُی،  -7تصویر                    
                       (www.artport.whitney.org) 

 

ی که از تعامل -مشارکتیگی، هر اثر توان، به سادهپس؛ نمی . گیردشوند، در دسترس مخاطبانش قرار می

ی در معنایِ ویژه)"هنر نِت" کند رای خود استفاده میهای سازندهاز سازمایه ی اینترنت به عنوان یکیمؤلفه

-زناست که از طریق گشت محور-چه گفتیم، هنر نِت، هنری اساساً اینترنتنامید، چراکه بر مبنای آن( کلمه

 .گیردهایِ اینترنتی در اختیار مخاطبانش قرار می

تواند ایی است که میی اینترنتی، یکی از چندین و چند پروژه122یاز مارگُت الوجُ( 2331) 12نقاطِ عطف     

به نمایش درآمد،   12یِ ویتنیدر دوساالنه 2332این اثر که در سال : گشا باشددر توضیح منظور ما راه

داد تا با اتصال به آن تارنما، به عنوان یک امکان می  12خط-متشکل از تارنمایی بود که به مخاطبان وصل

بود که هر ی اثر به این صورت سازوکار فن.  کنند "تعامل" ، با اثر(در معنای عام کلمه)مشارکتی یپروژه

صال به تارنما، از طریق توانست با اتمخاطب می

هایی خصوصی از دستگاه شخصی خود، داستان

نقاط عطف زندگی خود را به تارنما اضافه کند، و 

با  هااستاند. از این طریق در اثر مشارکت کند

مانند در تارنما نمایش داده -ریزهشکلی سنگ

باز شوند و بعد به  توانستندکه میشدند، می

؛ به عنوان نقاط عطف 129.بازگردند ی روایتبرکه

ی مشارکتی طراحی شده بود، چنان یک تجربه

که با کند، و بعد در حالی اش را مرور میکه گویی، شخصی در حال قدم زدن در ساحل، نقاط عطف زندگی

هایش را با دیگران به اشتراک داستان ترینگیرد یکی از مهمهای دیگر در تماس است، تصمیم میداستان

توانستند گشوده شوند، و به آبگیر روایت شدند که میهایی بازنمایانده میها، مثل صدفداستان . بگذارد

هایی بندیها را طبق دستهدهند و داستانف نقاطِ عطتوانستند روایت خودشان را به مخاطبان می . بازگردند

های تارنما به بخش گزیده . مثل تحصیل، روابط، سالمتی، صدمات، خانواده، مهاجرت، یا جَنگ ببینند
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ی عطف مثل قومیت یا زمانی که این نقطه -ها را بر اساس معیارهای دیگرداد داستانکاربران امکان می

-این اثر، هم  .ای مرتبط دسترسی داشته باشندهای دادهنند و به پایگاهبندی کبازسازمان-تجربه شده است

-های فرد در یک بافتار اجتماعی تأثیر میهای جدید بر برداشتهایی که رسانهچنین، انعکاسی است از شیوه

  .( 12- 12.،صص 233پاپر،) دهندها را تغییر میگذارند و آن

بات، در ایی، مثل رجا، برخالف هنر دورباشی، هیچ شیءِ فیزیکیدر این توان دریافت کهاز این توضیح می     

تارنما نه یک واسطه،  "هنر نِت" در: به بیان دیگر  .با خود تارنما است تعاملمیان نیست و کنش مخاطبان؛ 

 تأثیر، تارنمایی است که هر لحظه تحت "هنر نت" نمایشگری این اثر؛ مشابه دیگر آثار  .که خود اثر استبل

-وصل تواند از طریق یک دستگاهجا، هر مخاطب میاز این . مخاطبان، در حال دگرگونی مدام است "تعامل"

، ذاتاً "هنر نِت" جا کهاز آن . خط هم نمایشگری اثر را ببیند و هم، در صورت تمایل، در آن تغییر ایجاد کند

مخاطبان را نیز در نظر دارند؛ درک  تعاملر، است و هنرمندان آن، از ابتدای ساخت اث محور -تعاملهنری 

نمایشگری  "محور-رایانه" ایجا که مخاطب از طریق واسطهو از آن  .با آن است "تعامل" کامل اثر، منوط به

؛ "هنر نِت" در نتیجه . کنشبی تعاملی اماخواند؛  "تعامل" توان، و باید کنش او رادهد، میاثر را تغییر می

ال به آن، آن اتصتوانند با نمایشگری آن، خود همان تارنما است که مخاطبان می( 1):ست کهای هنری اگونه

ها از اثر مخاطبان استوار است، فهم کامل آن تعاملجا که اساس هنر نت بر قابلیّت از آن( 2)را تغییر دهند،

 .ش استکنبی تعاملکنش مخاطبان در تغییر نمایشگری اثر، ( 1)نیز وابسته به آن است و

 تعاملیکنش فعاالنه در محیط فیزیکی؛ هنر       

را در چهار  محور-تعامل-با اثری نا محور -تعاملی تفاوت یک اثر ، به طور کل(1991)ایمقالهویلسِن در 

-در ساختار رخدادها قرار داده شده [کهبل]انتخاب اختیاری نیست؛/فرایند تعدیل( 1)» :کندمورد خالصه می

یا ] فرایند انتخاب( 2.)پیش نخواهند رفت[ ان]های مخاطببدون کنش [از آثار] ا که برخیجاند، تا آن

برخی اشکال رخدادهای ( 1.)آشکار است" کنش کاربر" تطوری که ماهیورت بیرونی دارد بهص [تعدیل

ها و طراحی اببندی انتخها مثل زمانگیی تعیین ویژهواسطهکنند تا فرایندِ انتخاب را به، تالش میتعاملی
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  :منبع.  کارکردهایِ مرزی. 1779اِسکات سُنا اِسنایب،  -8تصویر     
   (www.snibbe.com) 

ها و چیزهایی از این دست، قویاً، ها، فیلممثل رمان تعاملیرخدادهای غیر (  .)تصمیمات ممکن، کنترل کنند

از یک توالی توصیه  تعاملیهای رخدادهای غالب شکل]...[. حکایت از یک توالی خطی ترجیح داده شده دارند

هنر " بخشِ حاضر، این است کهایِ ما نیز در زیرطبق بند دوم قول باال؛ ادع 111   «.کنندشده پرهیز می

چه که در باال بر آن یی خاص خود، مشابه آنها؛ با دارا بودن سازمایه(اصطالحی این در معنای ویژه)"تعاملی

، از یک سو تعاملیبه بیانی دیگر؛ هنر  . است محور -تعاملای مستقل از دیگر انواع هنرهای تأکید شد، گونه

هنر " و "دورباشیهنر"ردیف ظور تغییر نمایشگری، هممخاطبان به من "گریتعامل" دن از کنشبا بهره بر

ی مخاطبان در تغییر این نمایشگری، هستی االنهاز سوی دیگر، با اصرار بر کنش فعگیرد و قرار می "نِت

است که مقرر  تعاملیی یک اثر هنری فقط در صورت» .سازدهای مشابه را بر ما آشکار میمستقلِ خود از گونه

 «کندهای کاربران آن است که به پدید آوردن نمایشگری آن کمک می112"نشک" کند،

تواند ، نمیتعاملیای هنر رایانه» گوید؛طور که دِیوید سَلتز میبه همین دلیل، آن . 111(12.،ص2313لوپز،)

اثر باید به منظور گرفتن [. آن بودیمچه که در هنر نِت شاهد آن]وجود داشته باشد  11افزارفقط به عنوان نرم

ید ارتباطی فیزیکی را با گر یا باتعاملگرِ انسانی، به طریقی با جهان تماس برقرار کند؛ تعاملی ورودی داده

ک و اثر باید نوعی محر. ایجاد کند هایی را در درون یک حوزه از فضای واقعیی برقرار کند یا حرکتشیء ماد

  .( 199سلتز،)«برای درک مخاطب به جهان بازگرداند -جنبشی صدا، تصویر، حرکت -را

ی هنری است؛ که در بسیاری از منابع معرف این گونه "تعاملیهنر " یهای برجستهیکی از نمونه     

 آرس الکترونیکااست که از سوی فستیوال جهانی  112اثر اسکات سُنا اِسنایب ( 199) 11مرزی کارکردهای

، کارکردهایِ مرزی » :گویداِسنایب، در تارنمای شخصی خود در مورد این اثر می  .رفتمورد تقدیر قرار گ

 [گالری] ای از خطوط است که از سقف، بر کَفمجموعه

دیگر جدا اند، و افراد داخل گالری را از یکافکنده شده

حضور  [در گالری] نفروقتی که فقط یک . کنندمی

شوند، وقتی دو نفر می  .افتدفاقی نمیهیچ اتداشته باشد 
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با  . دهدت میکنند، آن خط نیز تغییر وضعیت میها حرکچنان که آنکند و همی بین آن دو را قطع میخط

ای است که به شود؛ هر ناحیه به گونههای سلولی تقسیم میتعداد افراد بیش از دو نفر، کفِ گالری به ناحیه

؛ این اینستالیشن شامل یک دوربین فنینظر از نقطه  11 «.ستشخص داخل آن، بیش از افراد دیگر نزدیک ا

این دوربین و تصویرنما،  . اندای، به سوی کف گالری نشانه رفتهآینه سقفی و یک تصویرنما است که از میان

افزار ویژه، تصاویر ویدئویی صل هستند که این رایانه، با استفاده از یک نرمای متبه صورت مخفی، به رایانه

ر اساس افزار بسپس، این نرم . کندکت مخاطبان در حال جابجایی در کف گالری را دنبال و پردازش میحر

از   .(همان) افکندسازد و بر کفِ گالری میرا می شکلی سلولیها، های جدید آنتهای افراد و وضعیجابجایی

تر تمایزات بین این رای فهم کاملاست، ب "هنر میانکشی" هایمثال تریننوعیجا که این اثر، یکی از آن

های قبل مقایسه های ذکر شده در زیربخشتوان آن را با دیگر نمونهی هنری خاص و انواع مشابه؛ میگونه

های اثر و ، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ویژگی(ای از هنرِ دورباشینمونه)گاردِنتِلِهاثر  مطالعهدر : کرد

چون کنش  امابدانیم،  "تعامل" ؛ باید کنش مخاطب را"محور-ای رایانهواسطه" با آن( ان)درگیری مخاطب

نقاطِ در . گذاری کردیمنام "کنشبی تعامل" او چیزی جز فشردن یک دکمه نبود؛ آن کنش را تعامل

نیز، شرایط کنش مخاطب به همین منوال بود؛ یعنی مخاطب، از نظرگاه فیزیکی از  (مثالی از هنر نت)عطف

-با اثر می "تعامل" یا تلفن همراه شخصی خود، به ثر کامالً جدا بود و در شرایطی منفعل، و از طریق رایانها

این به  اماهستند؛  محور-تعامل، "نت" و "دورباشی" ی هنراز اینجا معلوم شد که هر دو گونه  .پرداخت

ه مواج یشنیینستال؛ با اکردهایِ مرزیکاردر . نیست "تعاملیهنر " ها باهمانند انگاشتن آن معنی درستیِ

افکنده  شکل سلولیگری یک رایانه، نمایشگری اثر را، که همان توانند با میانجیخاطبانش میهستیم که م

-تعاملشوند که نه تنها به گاه میخود آ مخاطبان، زمانی بر این توانایی .گالری است، تغییر دهند شده بر کف

. اثر را دریابند د و از آن طریق، معانی و امکاناته کننجدیگران نیز تو فتارهایکه به رگری خود با اثر، بل

-گیاما ویژ  .دانست "محور -تعامل"ی قبلی،توان، مانند دوگونهرا می "تعاملیهنر " ع آنباین اثر و به ت پس،

مخاطبان آن برای  "فیزیکی و واقعی" کند؛ کنشرا از هنر نت و دورباشی متمایز می "تعاملی هنر" ایی که
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ری حضور نیابند و فیزیکی در گال یب؛ تا زمانی که مخاطبان به صورتاِسنا در اثر  .اثر است تغییر نمایشگری

این حضور فیزیکی مخاطب   .کنداثر هیچ تغییری پیدا نمی واقعاً در درون اینستالیشن راه نروند، نمایشگری

ی مشترک کنش، مشخصهبیتعاملی مقابل او، در نقطه انیی جسمفعاالنه تعاملیشن و اینستال در درون

ای هنری است ه، گون"تعاملیهنر " توان گفت کهمیبر این اساس  . است "هنر میانکشی" هایتمام نمونه

 محور-تعاملساساً که اثر اآن به دلیل (2)مایشگری اثر را تغییر دهند،توانند نآن می( ان)مخاطب (1):که

با اثر به ( ان)درگیری مخاطب (1)اثر است و با آن و تغییر نمایشگری تعاملاثر منوط به است؛ دریافت کامل 

 .صورت خواهد پذیرفت محور-ای رایانهواسطه گریاالنه و با میانجیزیکی و فعفی صورت

 گیرینتیجه

-رد، و آن اینتوان در یک جمله خالصه کچه که از ابتدای این نوشتار در بیانش کوشیدیم را میتمام آن     

که در منابع مختلف غیر فارسی و فارسی  چهبر خالف آن)"تعاملی-مشارکتی" تلف هنرهایهای مخکه؛ گونه

دیگر هستند که شایسته است با به یک ها و وجوه تمایزی نسبتگیهر کدام دارای ویژه( شاهد آن هستیم

ی ارائه" تالش کردیم ضرورت این  .خصیص دادرا به هر یک ت "عنوانی" ویژه از هر کدام؛ "تعریفی" یارایه

های غیرایرانی؛ دو مقاله و یک اثر هنری جا، عالوه بر نمونهدر آن . را در بخش اول مقاله نشان دهیم "تعریف

؛ "تعاملیهنر " ایرانی نیز معرفی شدند که به دلیل در دست نداشتن و به دست ندادن تعریفی روشن از

به  سپس در بخش دوم، و در مقام پاسخ  .نداهای خود دچار اشتباهی بزرگ شدهحداقل در انجام تحلیل

، تحت عناوین زیر، "تعاملی-مشارکتی" ی هنریِو تحلیل هشت گونه اِشکاالت مطرح شده؛ به توصیف

هنر دورباشی، ( )ای، هنر ماهواره( )مند، هنر نسبت(1)هنر سیبرنتیکی، (2)هنر مشارکتی، (1:)پرداختیم

 .تعاملیهنر ( )هنر نت و ( )ماتیک، ر تِلِههن(2)
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جدول  ):ی هنری؛ به صورت تطبیقی آورده شده استدر جدولِ زیر، وجوه اشتراک و افتراق این هشت گونه

1) 

 ی هنریاشتراک و افتراق هشت گونهوجوه  – 1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی هنریگونه

 مخاطبقابلیت 
تغییر برای 

 نمایشگری اثر

 
 نوع کنش

 
 ی هنریرسانه

 
 مشارکتی

 
 دارد

مشارکت، فیزیکی و    
 فعاالنه

 
 سنتی هایرسانه

 
 سیبرنتیکی

 
 دارد

 
مشارکت، فیزیکی و 

 فعاالنه

 
استفاده از تکنولوژی 

 سیبرنتیک
 

 
 
 مندنسبت

 
 
 دارد

 
، فیزیکی و تعامل

 فعاالنه

فیزیکی حضور
مخاطبان در گالری 

 تعاملو ایجاد 
 کسانیمیان

 
 
 ایماهواره

 
 
 دارد

 
، فیزیکی و تعامل

 فعاالنه

حضورفیزیکی 
مخاطبانِ دور از هم 

 تعاملایجاد  و
 کسانیِ راه دورمیان

 ربات/اینترنت کنشبی تعامل دارد دورباشی
 
 ماتیکتِلِه

 
 دارد

مشارکت، فیزیکی و 
 فعاالنه

همگرایی رایانه و 
 خطوط تلفن

 
 نِت

 
 دارد

 
 کنشبی تعامل

 
 هازنگشت/اینترنت

 (تعاملیی)رایانه فعاالنه تعامل دارد تعاملی
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، همگام با پیشرفت تکنولوژیک ابزارهای روز این قلمروهای نوپدید هنر معاصر-به-لیل گسترش روزبه د     

؛ به نظر (ها اشاره شدهایی از آنکه به نمونه)؛ و به دنبال آن، آغاز تحرکات نظری و عملی در ایرانتعاملی

های هنری، و در گام دوم صحیح این گونه های جدی در شناسایی و معرفیپژوهش در گام اول، رسد کهمی

توانند چراغ راهی برای هنرمندانی باشند که های قلمروهای دیگر؛ میها با مفاهیم و نظریهپیوند دادن آن

 .داشته باشند تعاملی-مشارکتی هنرهای و گاه دشوارفهمِ ،خم-و-خواهند سهمی از این جهان پر پیچمی
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 هانوشتپی

                                                           
  Contemporary  تألیف داریوش آشوری، نشر  ویراست دوم، ،(1 11)فرهنگ علوم انسانیاین پژوهش؛ از  تخصصی اصطالحاتدر برگردان کلمات و

 .استفاده شده است فر، نشر فرهنگ معاصرویراست دوم، تألیف محمدرضا محمدی، (1 11)نامه کامپیوترواژه، و مرکز
  Digital Art 
  Computer Art 
  [Participation/Interaction-Based Arts] هنرهایی هستند که به  یهمه در این پژوهش؛ تعاملی-مشارکتیهنرهای  عنوان کلیِ مراد ما از

  .کنندساخت اثر درگیر می-ازنحوی مخاطب را در فرایند ساخت یا ب
  Participatory 
  interactivity 
  website 
  medium 
  Simon Penny 
   perspective 
   real time interaction 
   http://simonpenny.net/texts/atod.html 
   Katja Kwastek 
   Itsuo Sakane 
 تأکید از نگارنده   
   Participation 
   Interaction 
   Stephen Wilson 
   The Aesthetics and Practice of Designing Interactive Computer Events 
   Visual Art 
   Happening 
   [Installation] ی نادرستی، به یک نهاد چنین برابرنهادهعلت پیش. کننداستفاده می اصطالح برای این«چیدمان»یبعضی نویسندگان، از برابرنهاده

 Installation Art:A Critical ی کتابتواند برای کسب اطالعات بیشتر از آن به مقدمهگردد که خواننده میریخی بازمیسوءِ تفاهم تا

History(    ) ،به قلم Claire Bishop ،نشر Tate Publishing ی دقیقی برای این اصطالح پیشکه هنوز برابرنهادهبه دلیل آن .مراجعه کند-
 .ی انگلیسی،  اما با نگارش فارسی، استفاده خواهد شدن پژوهش، از همان واژهنهاد نشده است؛ در ای

   www.sfsu.edu/swilson.com 
 تاکید از نگارنده   
   Information Arts: intersections of art, science, and technology 
   Allan Kaprow 
   assemble 
   Lygia Clark 
   Gustaf Almenberg 
   Notes on Participatory Art 
   Dieter Daniels 
   Strategies of Interactivity 
   recipients 
   Relational Art 
   Cybernetic Atr 
   Kristine Stiles 
   Art and Technology 
   Nicolas Schoffer 
   David Saltz 
   The Art of Interaction: Interactivity, Performativity, and Computers 
   Interactive Computer Art 
   Frank Popper 
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   The Art of the Electronic Age 
   Computer Art 
   Communication Arts 
   Satellite Art 
   interpersonal 
   telematic 
   internet 
 .است Interactive Artای دیگر برای هنر تعاملی، برابر نهاده   
 .ی مطالعات تطبیقی هنر به چاپ رسیده استی اول نشریهاین مقاله، در شماره   
 .نسخه فارسی به چاپ رسیده است-ی هشتم مجله جهانی رسانهی اول از دورهاین مقاله، در شماره   
 تاکیدها از نگارنده   
   Computer based 
 تاکید از نگارنده   
   http://www.wwwebart.com/riverart/nadalian/11/persian/index.htm 
   interface 
   display 
   A philosophy of Computer Art 
   E-Mail 
   passive 
لذا از هیچ نوع ترتیب یا  هنر، پردازیِ آنها در بافتار تاریخنه شخصیتهنری است، و  یگونه هشتاز آنجا که هدف این بخش صرفاً معرفی، توضیح و تفکیک این    

 .پیوستار تاریخی تبعیّت نخواهد شد
   Yaacov Agam 
   Craven 
   Transformable Pictures 
 (رتأکید اول از نگارنده و دوم از پاپ)   
   [support] نظیرِ بوم، تخته، فلز، چوب و امثالهم: یِ نقاشیپهنه 
   White and Black on Black 
   Norbert Wiener 
   Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine 
   entity 
   feedback 
   noise 
   entropy 
   homeostasis 
   Senster 
   Edward Ihnatowicz 
   responsive 
   reactive 
   relational 
   Nicolas Bourriaud 
   Relational Aesthetics 
   community 
   situation 
   sociability 
   Rirkrit Tiravanija 
   Untitled 
   telecommunication 
   event 
   Kit Galloway 
   Sherrie Rabinowitz 
   Hole in Space 
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   The Lincoln Center for the Performing Arts 
   Self-view 
   http://www.ecafe.com/getty/HIS/index.html 
   virtual 
   Telepresence Art 
   Telerobatic Art 
   Eduardo Kac 
    [The Telegarden] باغچه-دور 
    Ken Goldberg 
    Joseph Santarromana 
    http://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars 
  تأکید از نگارنده    
    Command 
    Erkki Huhtamo 
    Passive Interaction 
    Simon Nora 
    Alain Minc 
    Telematic Art 
 تأکید از نگارنده    
    Telematic Dreaming 
    Paul Sermon 
    ISDN 
    http://creativetechnology.salford.ac.uk/paulsermon/dream/ 
    Networked Art 
    graphical browser 
    Mosaic 
    Netscape Navigator 
    Internet Explorer 
    HTML 
    Perl 
    Java 
    PHP 
    Turns 
    Margot Lovejoy 
    Whitney 
    On-Line 
    http://artport.whitney.org/exhibitions/biennial    /lovejoy.shtml 
    http://userwww.sfsu.edu/swilson/papers/interactive1.html 
 تأکید از نگارنده    
    action 
 تأکید از نگارنده    
    software 
    Boundary Function 
    Scott Sona Snibbe 
    http://www.snibbe.com/projects/interactive/boundaryfunctions 


