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برای  . تعاملی است -های مشارکتی بندی انواع هنرپژوهشی شناسایی و طبقه ین مقالههدف ای :چکیده

-ی شاخص انتخاب شده و پس از توصیف و تحلیل سازمایهی هنری یک نمونهرسیدن به این هدف، از هر گونه

.  ارائه شده استای از آن ها، تعریف ویژهی آن و ذکر وجوه تمایز آن از دیگر گونههای اساسی تشکیل دهنده

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

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

اما یکی . که اصلی اساسی قلمداد شدی دیگر نه امری بعید، بلمخاطبانِ آثار هنر "گریِتعامل"معاصر گذاشتند؛ 

تعاملی فرارویِ محققین و -های هنریِ مشارکتیاز مسائلی که همواره مشکالتی را در فهمِ دقیق این گونه

جا، پرسش اصلی این از این. دیگر استکهای به ظاهر مشابه، از یهنرمندان قرار داده است؛ تفکیکِ این حوزه

دیگر های هنری را از یکتوان این گونهبر مبنای چه معیارهایی و با چه عناوینی می: ش نیز آن است کهپژوه

تحلیلی -نهاد؟ در پاسخ به این پرسش به روشی توصیفیها پیشکننده را برای آنجدا کرد و تعاریفی متمایز

دهد  نتایج تحقیق نشان می. یز شونددیگر متماتعاملی معین، و از یک-های هنری مشارکتیتالش شده تا گونه

انگاری و بدون توجه به بار طور که هنرمندان با سهلشود و آنچه در منابع مختلف دیده میکه برخالف آن

نامند؛ هر کدام از این مقوالت، تعریف می "اینترنتی"یا  "مشارکتی"، "تعاملی"معنایی هر اصطالح آثار خود را 

 .بندی هستند ی متفاوت قابل طبقهارند و این آثار در هشت گونهیِ خود را دو عنوان ویژه

 .نر مشارکتی، هنر نت، هتعاملی، هنر تعاملی -مشارکتیتعریف، هنرهای  :کلیدی واژگان
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 و طرح مسأله مقدمه

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

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

"دیجیتال
"هنر رایانه" و 1

ها، بدون توجه به اشاره کرد که بسیاری از هنرمندان و نویسندگان این قلمرو 1

که پرسش اصلی  مصداق دیگر همین مسأله،  .رندانگادیگر میارز یکها را همها، این گونهتمایزات ماهوی آن

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

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

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

 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 یمثل دیگر شعارهای روز، معنای آن به نظر واضح م. ، شعار روز استگریتعامل»     

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 دورهو ایندر راه است،  تعاملیکه تلوزیون کنند، عرضه می تعاملی

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

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

 "بنیادین تعاریف" بیانی از وضعیت تواندمی این نقل قول؛ به شکلی استعاری، . ( 1. ص ،1313لوپز،)«است

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

در ، "یفتعار" 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 وبدون  ی کهی دوم هنرمندان و محققیناند؛ و در درجهغایت متفاوت نپرداخته

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 حاتاصطالمتفاوت 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 ، چگونه موجبات بدفهمیِ هنرمندان این حوزه را"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 "نهاد تعاریفیپیش" :مقاله

  .های آتی در این قلمرو هموار گرددپژوهش

 ی تعریف و تدقیق قلمروهاها؛ ضرورت ارائهبازگویی بدفهمی

 "تعریف" فیلم؛ وقتی صحبت از حتّینقاشی، مجسمه، یا  از جمله ترِ هنر؛سنتیبه نسبت  های8در رسانه     

کم یافت که دست خواهیمآید، کمتر کسی را ی آن تعاریف به میان میندهوجودآورهای بهگیها و ویژآن
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در میان  حتّی، "تعاملی-مشارکتیهنرهای " ارتباط بااما در   .ها در ذهن نداشته باشدای کلی از آنایده

 ،( 199)9سایمِن پِنی  .رسدبه نظر می ترپیچیدهمسئله اندکی ، 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

-راردادهای چشمی که ق)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

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

 11«.نداریم 11زمانهم تعاملای از شدهلحاظ فرهنگی تثبیت لحظه، هیچ زیباشناسی به اما تا این. را بخوانیم

ی تاریخی ای؛ سابقهبه لحاظ فرهنگی تثبیت شده بنا بر این قول، شاید یک دلیل فقدان چنین زیباشناسی

شاید دلیل دیگر را بتوان مشهور نبودن هنرمندان فعال در این .  ی هنری باشدبه نسبت کوتاه این گونه

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

فرض   (13،ص1338).ای این حوزه مقصر باشندرشتههای مختلف و ماهیت میانفرایندهای تعامل در روش

ای ههای باال به عنوان دشواریقولترین دالیل آنچه که در نقلما در این بخش این است که؛ یکی از مهم

های به بخش بر سر نامگذاری حوزهتعاملی ذکرش رفت، نبود یک توافق وحدت-تعریف هنرهای مشارکتی

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

 : نمایدیژه، ضروری میاز این ریخت و پاشِ اصطالحات در این قلمروی و ی برجستهمسأله؛ ذکر چند نمونه

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

نقل شده در استیلز و ) «.در نظر گرفته شوند "تعاملی"توانند بدانیم، تمام هنرها می "مشارکت"

ترین و در عینِ ، شاید بلندپروازانه"تعاملی-ی مشارکتیهنرها"تلقی از  این گونه  1(  . ص ،1333شانکن،

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

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

کنند در زیرِ اصطالح عامِ هنرهای ایی که به نوعی ذهن مخاطب را در تفسیر خود درگیر مییآثار هنر

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

 رض درستی این تعریف،از سوی دیگر؛ و بازهم با ف.  کنشگری او محدود به تأویل و تفسیر ذهنی از اثر باشد

"مشارکت"بدون توجه به تفاوت اساسی افعالِ 
"تعامل"و   1

دیگر در نظر گرفته ارز یک، این اصطالحات هم 1

ی خود تحت ی هنر و تکنولوژی، در مقاله، هنرمند و مورخ حوزه18ای دیگر اِستِفِن ویلسِندر نمونه.  اندشده

های شصت و در دهه»: نویسدمی (1991)19ایی تعاملی رایانهی طراحی رخدادهازیباشناسی و تجربهعنوان 

، نمایش، رقص، موسیقی، شعر، و 13ایی چون هنر دیداریهای هنریدر قالب "هنر تعاملی"هفتاد، جنبش 

نمایش آزادی را /11ها، رخدادهای اینستالیشن11برای مثال؛ هپنینگ. معماری در سرتاسر جهان شکوفا شد

این در   111«.شدن مخاطب اغلب، مجذوب مشارکت در رخدادهای در حال اجرا میوجود آوردند که در آبه

، در بخش  1فصول مشترک هنر، علم، و فناوری: هنرهای اطالعاتحالی است که همین نویسنده در کتاب 

 ،1331)پردازدمی "ایرایانه"بندی آثار تعاملی ، تنها به ارایه و دسته"هنر تعاملی"مربوط به معرفی 

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

های پنجاه، شصت و مسامحتاً هفتاد بوده دهه "مشارکتی"متفاوت استفاده کرده است؛ در اولی مراد او آثار 
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که، حتّی واضع ه عالوه اینب.  ی هفتادی یکم دههبعد از نیمه "تعاملیِ"است، و در دومی، مقصودش آثار 

پس، در یک »: ی هنری موافقت نداردنامیدن این گونه "مشارکتی"، نیز با  1اصطالح هپنینگ، آلن کاپرو

که آنها در حال افراد از پیش آماده نشده برای یک رخداد، و گفتن این  1نشانیساحتِ انسانی، هم

« .است "مشارکت"فهوم کامل ی مقدار بسیار کمی از ممطالبه]...[هستند، "مشارکت"

، در سرتاسر 18کالرک[لیجیا]»: توان بر این قول گرفتمشابه همین اِشکال را می (  1.،ص  19کاپرو،)

در   (131.،ص1313آلمنبرگ،)«.وجود آورداش انواع مختلفی از هنر تعاملی را بهکاری[مختلف]هایدوره

هنر "هایی از ، و نه مثال"هنر مشارکتی"های مونهترین نحالی که که بر اساس تعریف؛ آثار کالرک نوعی

هایی بر هنر یادداشتدر کتاب؛  19این جمله را در حالی گوستاف آلمِنبِرگ. نهند، را پیش می"تعاملی
هایِ مشابه ی این کتاب بر تفکیک هنر مشارکتی از دیگر گونهآورده است که شالوده( 1313)13مشارکتی

، که به کرّات 11گریهای تعاملاستراتژیی در مقاله 11موردی دیگر دیِتِر دَنیِلزیا در   .قرار داده شده است

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

ترین ر سادهد . ی فنیمتنوعی رخ دهد، مثالً در قالب یک شیء، در بافتار یک موقعیت یا از طریق یک رسانه

ی تغییر 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  .(19. ص ،1338دنیلز،)«شصت اتفاق افتاد

"مندنسبتهنر "ی شصت، ایجاد تغییر در موقعیت؛ دهه "هنر مشارکتی"
یِ نود، و ایجاد تغییر از دهه  1

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

ترین نام، دید که در آن به یکی از صاحب 1هنر و فناوری،  1ی مشهور کریستینِ استیلِزتوان در مقاله

؛ سیبرنتیک، الکترونیک، و فناوری 18نیکُالس شُفِر»: گویدکند و میره میاشا "ی فنیآن رسانه"هنرمندان 

-شناسی، معماری، تلوزیون، نمایش، و روانهای هنر، موسیقیپیشرفته را برای ساخت آثار تعاملی در حوزه

تعاملی کننده برای چه که دلیلی قانعجا آنظاهراً در این  .( 18. ،ص 199استیلز،)«کار گرفتدرمانگری به 

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

های باال طور که از نمونهآن.  ای که این امکان را فراروی مخاطب قرار داده استاست و نه توجه به رسانه

ی تعریفی محدودکننده برای ، ارایه"تعاملی-تیهنرهای مشارک"پیشِ روی فهم  ترین مسألهآید، مهمبرمی

ی اصلی اصلی حقیقی مسأله. معناستگری این نیست که این واژه بیمشکل موجود با تعامل»ها است؛ آن

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

تواند با یک تعریف جامع و مانع همراه ه سختی میرو بکند ازاینمتفاوت داللت می

  .( 1.،ص1313لوپز،)«شود

دقتی در کاربستِ اصطالحات، هستند مورخینی که در تألیفاتشان سعی ی پرآشوب بیاما در این صحنه     

راهِ گریز  ها هستند کهاند و همینها و در معدود موارد توضیح و تشریح آنها داشتهتر آنیِ مناسببر استفاده

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

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

"ملیای تعاهنر رایانه"که ، بل"هنر تعاملی"اصطالح 
هنر "تر این نویسنده به بیانی دقیق.  کنداستفاده می 1 

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  1 اما از سوی دیگر، فرانک پاپِر.  کندهای مشابه متمایز میگونه
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-اگرچه تعامل بین عناصر حسی و عقلی، هم»: کندعی قابل دفاع، ولی متفاوت از نظرگاه سَلتز، اتخاذ میموض

های حاضر در دیگر گری بین هنرمند و عموم مردم در چندین کشور، ویژگیی مشارکت و تعاملچنین ایده

ترین بیان است که ناب   رتباطیهستند، در هنرهای ا(   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

های ارتباط ترین تکنولوژی، تا پیشرفته  ی هنر ماهوارههای اولیهای داشته باشند از نمونهتوانند گستره

است؛  "ترین بیان تعاملناب"نظر پاپِر در رابطه با حائز اهمیت است؛ نقطهچه در اینجا اما آن.  ای امروزرایانه

-هایِ تِلِهی یک ابزار ارتباطی نظیر ماهواره، سیستمواسطهبین افراد دور از هم که به   کسانیاو تعامل میان

که در زیر بخش طور که آنداند؛ در حالیی تعامل میترین گونهگیرد را اصیلشکل می 9 و اینترنت 8 ماتیک

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

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

کنندگان این اصطالحات در کشورهای غیرِ مولد، به ، چه تبعاتی در میان مصرف"تعاملی-هنرهای مشارکتی"

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 مکانی باختین در هنر تعاملی-پیوستار زمانی( 1: )توان اشاره کردمی
با اشاره به یکی  ی یک متنهنر تعاملی به مثابه (1)از گیتا مصباح و دکتر زهرا رهبرنیا و  (1193)1 (فرهنگی

به قلم دکتر زهرا رهبرنیا و ( 1191)1 اثر نورما جین 1311از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال ونیز 

های جدید بر رسانه گرای مبتنیتحلیلی گفتمانی بر دو نمونه از هنر تعامل»در مورد اول؛ که .  مریم خیری

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

های گوناگون هنرهای مختلفِ حوزه "تعاریف"توجهی به ی بیاِشکال بنیادین، که محققاً از همان مسئله

از  "بسیاری"»که به اعتقاد این نویسندگان؛ اول آن.  خوردیاند، به چشم متعاملی 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"های جوّی که سازنده برای حرارت، حرکت، فاصله و سایر پدیده

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

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

جا نهفته است که ین سوءِتفسیر در آنمنشاءِ ا.  نامیدن آن است "تعاملی"اینستالیشن، یکی از شروط الزم 

، در اثری از مارسل دوشان 1913یتوان در دههرا می "این نوع هنر"هایی ابتدایی از مثال»: گویندمی

بنا به دالیل سیاسی شروع به گسترش پیدا  3 19یی کنونی هنر تعاملی، بیشتر از دههاما ایده.  مشاهده کرد

های جدید نظیر ویدئو و ماهواره با انتشار مستقیم ن به استفاده از فناوری، هنرمندا3 19یاز دهه.  نمود

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

-نمونپیش"ز روشن از آن، برداشتی آشفته ا "تعریفی"، به دلیل نداشتنِ "هنر تعاملی"ی های اولیهاز نمونه

-ها تالش میحتّی تعریفی که آن.  است "ایهنر ماهواره"و  "هنر حرکتیِ مشارکتی"، "های هنر مشارکتی

نهاد پیش "هنر سیبرنتیکی"ی هنری ارائه کنند نیز بسیار شبیه به تعریفی است که عموماً از کنند از این گونه

های آن را نیز به چالش خواهد ه، که صحّت کلیت تحلیلتر در این مقالاما اِشکال به مراتب حیاتی.  شودمی

مورد مطالعه این مقاله  "تعاملی"ی از احمد نادعلیان به عنوان یکی از دو نمونه( 1181)31کشید، انتخاب اثر 

ی هنرهای معاصر تهران به نمایش درآمد؛ اگر این اثر، که در جریان نمایشگاه هنرِ جدید در موزه.  است
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ی هنر معاصر ایران است که از ابزارهای تکنولوژیک و اینترنت، و تین، یکی از اولین آثار در صحنهنگوییم نخس

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

لیان و بازیابی این اثر در آن، با مراجعه به تارنمای شخصی نادع.  به آن است "تعاملی"است؛ اطالق صفت 

 :، به توضیح فنی و مفهومی این اثر پرداخته است"هنر تعاملی"هنرمند، زیر عنوان 
بود که بر  1/  ×1/  بزرگ به ابعاد [ یا تابلو]کار احمد نادعلیان در نمایشگاه هنر جدید، مرکب از یک بُردِ

قوی قرار داده [ یا نورافکن]اتاق تاریک یک پروژکتور در یک. تمامی صفحه را پوشانده بودند 31روی آن اعداد 

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 . شدند که از کنار این پرده عبور کنندهزار نفر بودند، به نوعی هدایت می

ی نمایشگاه متوجه شد و از آنجا که پرده شفاف بود، در پشت پرده، بازدیدکنندهیه بر روی پرده میایجاد سا

[. 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 وِبیده میدر مقابل پرده که سایه د. شداما کار به این مرحله ختم نمی]...[ 

این کار برای نادعلیان .]...[ دادهای در حال عبور را ثبت، و به شبکه اینترنت انتقال میوجود داشت که سایه

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

که مخاطبان تنها از این اثر چیست؟ مگر نه این "ملیتعا"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 بر شود؟ آیا صِرف استفاده از اینترنت در ارسال تصاویر، میاینترنت ارسال می

محوری را در فرایند ایجاد اثر -ی رایانه  گونه واسطهتوان اثری که هیچاستنباط شود؟ آیا می خواندن این اثر

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

دانست که از  "مشارکتی"ی را اثر 31توان ترین حالت آن، میخواهد بود و در آرمانی "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 به در مقاله     

، عالوه بر همان اِشکال خلط تعاریفِ (1191رهبرنیا و خیری،)«اندپرداختهمرگ مؤلف و متن ی زمینه

؛ "تعامل"و  "مشارکت"های ، و به دنبال آن، متناظر انگاشتنِ نادرست کنش"هنرتعاملی"و  "کتیهنرمشار"

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

هنر "ای شایسته از د نمونهتوان؛ می"تعریف"گیرد، و بر اساس قرار نمی "هنر تعاملی"ی هیچ وجه در مقوله

 .در  نظر گرفته شود "مشارکتی

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

ها، پاسخِ به این پرسش. و ضرورت پیش کشیدن آن در بافتار آثار نوشتاری و پژوهشی بوده است "تعاملی

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

 .خواهد شد

 تعاملی-های هنری مشارکتیبازجست گونه

، و 8 ترین اصطالح این بخش، نمایشگریپیش از آغاز بخش دوم، ضروری است که لَختی در مورد کلیدی     

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

 "نمایشگری اثر"نامید، مراد ما از  "تعاملی-مشارکتی"توان این اثر را اثر است، پس می "نمایشگریِ"تغییر 
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: گویددر توضیح این اصطالح می 9 ایی هنر رایانهفلسفهچیست؟ دومینیک لوپِز در کتاب خود تحت عنوان 

مثالً نمایشگری یک .  شویمی یک اثر، آن چیزی است که در وقت مواجهه با اثر، با آن روبرو مینمایشگر

یا در یک .  شودنقاشی، همان سطح دوبعدی بوم است، یا در موسیقی توالی صداهایی است که شنیده می

م در این یا آن گوییپس، وقتی می  ( ،ص1313).کندی جمالتی است که داستانی را روایت میرمان، سلسله

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

ای ادبی آید 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 دیِ نویسنده دگرگون میمثل رمان یا داستان کوتاه باشد، تسلسل پیشنها

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 .  "تعاملی نامید، که مخاطب بتواند نمایشگری اثر را تغییر دهد-هنری را اثری مشارکتی

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

رو، ازاین.  ی هنریبه یک تارنما و ایجاد تغییر در ساختار آن، با هدف مشارکت در یک پروژه 3 الکترونیکی

که همان ایجاد تغییر در دهد، در مواجهه با اثر انجام می "تعاملی-مشارکتی"آنچه که مخاطبِ یک اثر 

به آن مبادرت ( یا یک اثر سنتی) تعاملی/اثر است، با آنچه که مخاطب یک اثر غیرِمشارکتی "نمایشگری"

ای دیگر در ارتباط با این اما 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  .( 8.همان،ص) اثر، بر این تغییر نمایشگری استوار است

آنها با تماشای مشارکت .  ای از اثر نخواهند بردیک بهرهی آن بنشینند، هیچبه نظاره 1 کنشو به شکلی بی

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

ش (ان)مخاطب( 1)بایست؛را احراز کند می "تعاملی-هنرهای مشارکتی"ی صالحیت لحاظ شدن در مقوله

ن تغییر دادن یا دگرگون کردن ی همیواسطهبه( 1)بتوانند نمایشگری اثر را تغییر دهند یا دگرگون کنند و

 . نمایشگری اثر، به فهم کامل اثر دست یابند

-ی مذکور در بخش اول، میگیرند، از جمله نمونهی آثاری که در این گستره جای میجا، همهاز این     

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

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

 1 .پرداخت

 اثر، تجربه، مخاطب؛ هنر مشارکتی     

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

هرکدام نسبت به دیگری بسیار متفاوت بود، اما ».  را به نمایش گذاشت ،  پذیررگونیتابلوهای دگ مخاطب،

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

یی مجازی پدید رو پویابودند و ازاین "جابجاییهای قابلبخش"ی آنها شامل همه.  ای نداشتندشدهتعیین

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

های های ثابت، بلکه احتماالت، یا انگیزشآنها نه موقعیت.  شوند "گرفته"ی خاص در زمان در یک لحظه

های آگام در ی تالشاز آنجا که از این دوره به بعد، همه .    (3 1.،ص  19پاپر،)«نمایاندندبازی را بازمی
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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.،ص8 19) داندی عطف پیشرفت آثار او میی کار او را نقطهمرحله

ست اساساً مبتنی بر تغییر ساختارهای تصویری آنها؛ یا از تر، تابلوهایی، دقیقپذیرگرگونیتابلوهای دمن از 

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

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

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

های هنری ی تالشجا، همهپذیر آگام است؛ که در اینپنج اثرِ دگرگونیو، یکی از چهل1تصویر شماره      

شود، طور که مشاهده میهمان.  کندی پنجاه در جهت درگیر کردن مخاطب اثر هنری را نمایندگی میدهه

اند، سوراخ سوراخ شده فرو رفته   هایی داخل ساپورتی هندسی است که با میلهاین اثر شامل چند سازمایه

خواه حولِ محور خودش بگرداند و از این طریق، تواند هر یک از این عناصر هندسی را به دلو مخاطب می

   .بندی جدیدی را به وجود آوردترکیب

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

   
 (99،ص9891پاپر،): منبع. سفید و سیاه بر سیاه. 9899یاکُف آگام،  -9تصویر  

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 کنشبندی آن است که مخاطبان میر همان ترکیببگوییم که نمایشگری این اث

از  آنجا که این اثر اساساً چیزی جز امکان تغییر نمایشگری آن توسط مخاطب نیست، و .  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 بردوجود آمده از مشارکت مخاطبان دیگر بر ابعاد مختلف گوناگون به

هنرهای "ی ی هنرهای سنتی جدا کرد و در مقولهتوان این اثر را با اطمینان از گونهدو اصل کلی؛ می

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

 ؟...؟ یا"هنر مشارکتی"؟  "تعاملی

نام بردیم،  "تعاملی -هنرهای مشارکتی"جا، در هر کجا که از موضوع این پژوهش بحث کردیم، از تا این      

( 1) :؛ هنری است که"هنر مشارکتی": را معرفی کنیم "هنر مشارکتی"ی ی ویژهخواهیم گونهاما حاال می   
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ی همین واسطهمعنا و مفهوم اثر را به( 1)مخاطب اثر هنری، بر تغییر یا دگرگونی نمایشگری اثر توانا باشد،

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

ام، هر سه شرط باال قابل مطالعه و تأیید است؛ آگ 8 سفید و سیاه بر سیاهدر ارتباط با اثر : صورت گیرد

های مختلف، اثر را به طور کامل توانند نمایشگری اثر را تغییر دهند، با دقت بر نمایشگریمخاطبان اثر می

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

( ی آندر معنای ویژه)"هنر مشارکتی"ی یک نمونه از توان آن را به منزلهگیرد؛ پس میمخاطبان صورت می

 . در نظر گرفت

 پذیر؛ هنر سیبِرنِتیکیکنش و واکنش قیاس  

یا کنترل و ارتباط در حیوان : سیبِرنِتیککتابی را تحت عنوان  8 19دان، در سال ریاضی 9 نوربرت وینِرِ     
چنین بین ها، همه در آن سیبِرنِتیک را علم ارتباط و کنترل بین حیوانات و ماشینمنتشر کرد ک 3 و ماشین

تعامل یک ماشین با جهان خارج از »او بیان کرد که   (3  .،ص 133فرناندز،).ها نامیدها و ماشینماشین

کیفیت  [و]،(خارج)به منظور بیرون کشیدن تأثیر ماشین بر جهان( یِ ورودی)خودش، مستلزم معرفیِ داده

به بیان   (همان)«.است   نظمی، و بی1 صدا-و-، سر1 ها متأثر از عواملی نظیرِ بازخورد1 ارتباط بین باشنده

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

یا حرکت، صدا یا ...ل باد، گرما، تغییر نور محیط وهای جوّی مثتواند 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

دهد، بر این اساس، کل قادر است خودش را به منظور ماندن در یک موقعیت موازنه یا دیگری را شکل می

 .(19.،ص1331شانکن،)«کنترل کند   مانی-همتراز

این .  لهستانی است   از ادوارد ایناتُویچ( 1 19)  سِنستِرگیر این نوع هنری، های چشمیکی از نمونه     

چهار .  ی خرچنگ بودمنطبق با پیوند مفصلی پنجه ل،هیدرولیکی مستق-شامل شش سیستم الکترو»اثر 

داد تا بُرد؛ به ربات امکان میرادارِ نزدیک یک دستگاه میکروفن که بر روی سر آن قرار داده شده بود به همراه

های ؛ به صداهای بلند و حرکتسِنستر.  ها پاسخ دهدمنبع صدا و حرکت را تشخیص و به این محرک

-به مشارکت]این اثر، فقط زمانی.  دادکننده واکنش نشان میبرگرداندن از مشارکتی رویبه واسطه ناگهانی

سِنستِر .  گرفتمورد خطاب قرار می [از سوی او] شد که با صدایی نرم و حرکتی آرامنزدیک می [کننده
بر این اساس؛  [و]،نویسی آن بیاموزدتوانست رفتارهایی جدید را مبتنی بر پیچیدگی برنامهماشینی بود که می

با استناد بر  .(1  .،ص 133فرناندز،)«تر کندها را پیچیدهتمایز رفتاری مشخص بین حیوانات و ماشین

ست که تا زمانی که به آن نزدیک که رباتیدر معنای سنتی آن نیست، بل توضیح باال؛ این اثر، یک مجسمه

 . نمایاندا نمیاید، خود را بر شمگو نشده-و-نشده و با آن وارد گفت
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 (919،ص9991فرناندز،): منبعسِنستِر  .  9899اِدوارد ایناتُویچ،  -9تصویر

های توان موقعیت فیزیکی این ربات در فضا در نظر گرفت، و از آنجا که حالتنمایشگری این اثر را می 

توان گفت که مخاطبان قادر به تغییر ند، میکآن بنابر صداهای تولید شده توسط مخاطبان دائماً تغییر می

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

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

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

کند؛ ی بازخورد استفاده میی سیبرنتیکی از حلقهمجسمه.  تعاملی را نیز در این مقوله گنجاند/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 رایانهدر این سیستمکه 

 نامندمی 9 یا واکنشی 8 گراز همین روست که خود این هنرمندان، آثار خود را واکنش.  شودرایانش نمی

پس، .  ری از دیگری استی هنترین وجه تمایز این گونهو نه تعاملی؛ این، کلیدی (18. ،ص1338کواستِک،)

مخاطبان بتوانند بر ( 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( 1) نمایشگری اثر تأثیر بگذارند و آن را تغییر دهند،

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

 .بدهد

 مندباوری در بافتار هنر؛ هنر نسبتتعامل

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

دست خواهد داد؛ تعبیری یکسر متفاوت از گری بهشناسانه نیز از اصطالح تعاملایی جامعهجا، تلقیو ازاین

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

"مندنسبت"ی خاص هنری مسبب پیدایش گونه
، آن را 81شده است که زیباشناس معاصر، نیکُالس بوریاد 83

داند مند را، هنری میاو، هنر نسبت  .تئوریزه کرده است 81مندزیباشناسیِ نسبتن در کتاب خود تحت عنوا

های انسانی و بافتار اجتماعی آن، بیش از تأکید بر یک فضای گریافق نظری خود را از قلمرو تعامل»که 

-سبتکه یک اثر هنری ن این بدان معناست . ( .،ص1331بوریاد،)«کندنمادین مستقل و خصوصی، اخذ می
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رود، هنری است ایی مجزا، قابل انتقال و مستقل باشد که از بافتار خود فراتر میکه اثر هنریبیش از آن»مند 

در  81که 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-ککه ارتباطی یمند، 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 8موقعیّت

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

ی وجود آورندهی هنری، بهدر اینجا مخاطبان اثر هنری، و نه ابژه(   .،ص 133بیشاپ،)«گرایانه باشدآرمان

ی هنری، شیءِ هنری در معنای سنتیِ آن یا اصالً گونه هنری هستند؛ به دیگر سخن، در این "موقعیت"

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

کسانی یا ی هنری تبدیل به یک ارتباط میانشود و ابژهرو 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 مردمشیای ایجاد کنندها (1)  8آمیزیهایِ مردمفرصت (1)»:اندهنرشان تعریف کرده

 .( 1.،ص1331بوریاد،)
را به نمایش گذاشت،   8بدونِ عنواننیویورک، اثر  131در گالری  1991در سال ،  8ریرکریت تیراوانیجا     

هرآنچه را که در دفتر گالری و انباری »او در این اثر؛ .  پختکه در آن برای مخاطبین گالری سوپ کاری می

در انظار )جمله مدیر گالری که موظف بود در مقابل همهه فضای اصلی نمایشگاه منتقل کرد، منیافته بود ب

در انباری گالری، تیراوانیجا، آن چیزی . چنین مشتریان کار کندپز غذا و هم -و - ، در میان بوی پخت(عموم

های کاغذی، چاقوها بشقاب نامیده شده بود را برپا کرد؛ "ی موقتی پناهندهآشپزخانه"که توسط یک منتقد 

او در خود گالری . ی تاشوهای گاز، لوازم آشپزخانه، دو میز و چند چهارپایههای پالستیکی، اجاقو چنگال

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

 .(  .،ص 133بیشاپ،)«شدبه نمایشگاه هنری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (www.birdjeong.egloos.com): منبع. (دستگاهِ تقطیر)بدونِ عنوان. 9889ریرکریت تیراوانیجا، -9تصویر

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

ی خوردن سوپ و اینستالیشنی واسطهتغییر به ی این اثر؛ ایندر مورد ویژه.  کندکنش مخاطبان تغییر می
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-تعاملی صدق می -ماند تحقق پیدا خواهد کرد؛ پس شرط اول آثار مشارکتیکه پس از اتمام آن برجای می

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

یک معنای اثر، که دیگر مشغول نشوند، هیچگو با یک-و-ن به خوردن سوپ و گفتی مخاطبازمانی که همه

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

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

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

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

های اجتماعی، به فهم کامل اثر م کنشی همین تغییر نمایشگری، با انجامخاطبان بواسطه( 1) تغییر دهند،

دیگر، و نه مخاطب با اثر، ی تعامل خود مخاطبان با یکاین تغییر نمایشگری؛ بواسطه( 1) دست یابند و

 .   حاصل شود

      ایهنر به مثابه ارتباط؛ هنر ماهواره  

های ضروری ای، با هدف کشف و شناخت سازمایههای مختلف هنر ماهوارهنمونه با نگاهی موشکافانه به 

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

به طور »: هد بودکسانی بین افراد به لحاظ جغرافیایی دور از هم، خواگی؛ تأسیس فرایند ارتباطیِ میانآن ویژ

های گیو هنرهای ارتباطی که نسبتی نزدیک با ویژ 88ارتباطات 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 

 89هایی هستند مثلِ ایجادِ یک رخدادویژگی [باشناسانههایِ خاصِ زیگیویژ]این.  شونددیگر در هم ادغام می

زمان و بدون بیش از یک شیءِ مادی، برقراری یک شبکه از روابط انسانی بدونِ تبعیض به صورت هم

تر از همه، یک محدودیت جغرافیایی، و بنابراین یک روش کامالً جدید از برقراری ارتباط با فضا و زمان، و مهم

این ایجاد  . (119.،ص1991پاپر،)«دهدده شده توسط هنرمند که امکان ارتباط خلّاق را میگری اندیشیتعامل

ی های جغرافیایی و دگرگون شدن سوژه، در نقطهی روابط انسانی، بدون در نظر گرفتن محدودیتشبکه

-در هنر نسبت ی روابط انسانی در فضای محدود، واقعی و فیزیکی گالری و اِحیای سوژهمقابل 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 آنخود احساس می روانی برای ورود به چنین عصری را نیز بر دوش

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

را اجرا کردند که در آن نقش  91حفره در فضای ، پروژه1983، در سال 91شِری رابینُویتزو  93کیت گَلُوِی       

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

، 1983ه نوامبر در در عصر یک روز ما.  ی ارتباطی عمومی بودفضا، یک مجسمه-در-حفره»کنند؛ توصیف می

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

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

-حاال، آنها می.  شدی مخالف ظاهر میی طبیعی مردم کرانهازهپا و به اند-تا-ناگهان تصاویر تلوزیونی سر
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رو با هم برخورد گویی، در یک پیادهکهدیگر را ببینند، بشنوند و با هم صحبت کنند، چنانتوانستند یک

هیچ .  گونه توضیحی نیز داده نشده بودهیچ -عالمت، آرمِ حامی مالی، یا اسمی نصب نشده بود هیچ.  اندکرده

ی طبیعی ی به اندازهی هم برای منحرف کردن رویدادهای این مواجهه 9نمایش-مایشگر ویدئویی خودن

آگاهانه تنزل -نمایش، موقعیّت را به یک کنفرانس ویدئویی خود-نمایشگرهای ویدئویی خود.  وجود نداشت

یِ غیرمتعارفی را عابرِ پیاده زد و تقاطعِیِ بینِ دو شهر را بر هم میفضا، ناگهان فاصله-در-حفره.]...[دهندمی

یا اثر  ابژه( ایمثل دیگر آثار ماهواره)اثر تر نیز ذکر شد؛ در اینطور که پیشهمان   9.«]...[آوَردوجود میبه

بدونِ اشاره »به بیان دیگر، در این گونه آثار؛ .  برقرار شده بین مردم دو شهر است "ایارتباط ماهواره"هنری،

های ارتباطی ها صرفاً قصد نشان دادن ابعاد اخالقی و دموکراتیک شبکهمحتوا، سازندگان آن به هر شکلی از

  .(8 .،ص1338دنیلز،)«را داشتند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 (www. pacificstandardtime.org):منبع .حفره در فضا.  9899کیت گَلُوِی و شِری رابینُویتز،  -9تصویر

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

نمایشگری اثر : توانند آن را تغییر نیز دهندآورند و در نتیجه میوجود میخط، اساساً، نمایشگری اثر را به

ینند و های گروه دیگر را ببتوانند در آن حرکات و حرفهمان تصویری است که هر گروه از مخاطبان می

العملی درخور نشان دهند و از این طریق آن را دائماً تغییر دهند؛ پس بدون حضور ها 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، میماهوارهبا استناد بر همین اصل منوط بودن هستیِ اثر .  دارا باشد

چه که اما آن.  آیددست میی همین حضور، و متعاقب آن، تغییر نمایشگری اثر بهکه فهم کامل اثر به واسطه

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

ای است و نه شود، همان سازوکار غیر رایانشی ارتباط ماهوارهچه که موجب تغییر نمایشگری میآن ایماهواره

تعامل "شود؛ نامیده می "تعامل"گونه آثار محوری؛ به تعبیری دیگر، کنشی که در این-ی رایانههیچ واسطه

چه که بنابر آن.  "محور-ای رایانهطهتعامل انسان با واس"و نه  "کسانی بینِ افرادِ مخاطبِ دور از هم استمیان

توانند نمایشگری اثر را مخاطبان آن می( 1:)ایی دانست کهی هنریرا گونه "هنر ماهواره"توان گفته شد می

 با تکیه بر بند اول؛ درک اثر، تماماً، وابسته به این تغییر نمایشگری است، اما( 1)تعیین کنند و تغییر دهند،
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کسانی بین میان "ارتباطی"که بل "تعامل"شود، نه تغییر نمایشگری را موجب می آن کنشی که این( 1)

 .مخاطبان دور از هم است

 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   9ایاند به صورت رایانهتوتعاملی است که در آن مخاطب می -مشارکتی

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

برای  "هنردورباشی"اصطالح   (  1-  1. ،صص1338پل،) .نامندمی 98رباتیکو بعضی تِلِه  9دورباشی

ی کنشگری دور تعریف تواند به منزله، که میمطرح شد  198در سال  99کاک نخستین بار توسط اِدواردو

 "دورباشی"  .( 18. ،ص 133پاپر،) شود یعنی؛ قابلیت تأثیرگذاری بر یک شیء فیزیکی دور از طریق شبکه

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

زمانی کنش کاربر و واکنش ربات به همراه بازنمایی گرافیکی موقعیّت ربات، حسّی از حضور در یک موقعیّت 

چه که در هنر دورباشی تمرکز اصلی بنابراین، آن  (  1.،ص1331گرو،) .آوردوجود میفیزیکی متفاوت را به

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

طلبد آن است که؛ وقتی صحبت از حضور ای که توجهی درخور میاما نکته  .اثر و فضای واقعی آن است

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

گذاشتن بر محیط ادراک ( و نه فقط فهم آن)انی که فرد قادر به تأثیر برای برخی دورباشی، تا زم»تر؛ دقیق

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

طریق که بتواند بر محیط تأثیر بگذارد، مثالً از یابد مگر آنحضور، بخت موجودیت نمی: کنندترم استفاده می

 .( 1 .،ص1331ویلسن،)«یک بازوی رباتی جایگزین
و یوزِف  131است که توسط کِن گُلدبِرگ "هنر دورباشی"های عنوان یکی از پروژه 133گاردِنتِلِه     

هنرمندان این اثر؛ در تارنمای رسمی آن، این   .نیز ادامه داشت  133آغاز شد و تا   199در  131سانتارُمانا

دهد تا ، اینستالیشنی هنری است که به کاربران وِب امکان میگاردِنتِلِه»: کنندوصیف میگونه تپروژه را این

ی حرکات واسطهتوانند بهاعضاء می. کنند "تعامل"ای دور، آکنده از گیاهان طبیعی را ببینند و با آن باغچه

ماهیت این   13113«.ا کنترل کنندها رها را بکارند، آبیاری کنند و رشد آننرم یک بازوی رباتیِ صنعتی، نهال

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

های اطلسی، فلفل، شود که شامل یک تکه زمین کوچک با گلای زنده و طبیعی اضافه میرود و به آن باغچه

برای این منظور، .  ت مخاطبان اینترنتی بذرافشانی و آبیاری شوندبایست با مشارککه می-و گُل جعفری است

کنندگان را در ای کار گذاشت که با نشان دادن باغچه در طول روز، مشارکتگُلدبِرگ دوربین ویدئویی زنده

  (183.،ص 133پاپر،) .دادجریان آخرین وضعیت آن قرار می
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 (www.goldberg.berkeley.edu) :منبع. گاردِنتِلِه. 9889سانتارُمانا، کِن گُلدبِرگ و یوزِف  -9تصویر

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

ای در معن) "تعاملی"شود، جای هیچ تردیدی نیست؛ و از اینجا باید در نهایت موجب تغییر نمایشگری اثر می

اما به این نکات باریک نیز باید توجه کرد که در .  را به رسمیت شناخت "هنر دورباشی"بودن ( عام کلمه

ی شخصی او است، کلیدِ رایانههای موس و صفحهجا؛ از یک سو تعامل مخاطب محدود به فشردن کلیداین

"کنشتعامل بی"آن را   13چیزی که اِرکی هوتاموآن
، و نه حرکاتی فیزیکی مثل ( 133هوتامو،)نامدمی  13

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 های تهیه دیده شده در محیط گالری در اثر شرکت میشخصیِ متصل به اینترنت خود، یا با رایانه

دیگر مخاطبان وابسته  "تعامل"گیرد، فهم کامل اثر نیز به صی به خود مینتیجه اثر قالبی فردی و حتّی خصو

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

ان کنش مخاطبی تعامل بیواسطهاین تغییر نمایشگری، به( 1)نمایشگری اثر را تغییر دهند،( اینترنت)شبکه

ی هنری، درک کامل اثر منوط به تعامل دیگر 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 اصطالح تِلِه»توان گفت که در توضیحی مقدماتی می

ها، ی آنطبق گفته . (9  . ،ص 133فرناندز،)«]...[ابداع شد 1983در  139و آلِن مینک 138رافرانسه؛ سایمِن نُ

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

این ایده به  . (188. ص،1331اسکات،) های جهانی، ارسال تصاویر، اطالعات و صداها خواهد شدماهواره

"ماتیکهنر تِلِه"ی جدید سرعت در هنر به کار بسته شد و منجر به ظهور گونه
تر این برای فهم دقیق. شد 113

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

-هنر تِلِه"ها را با مورد کسانی راه دور را در نظر آوریم، و آنبط میانی هنری به روای اُبژهاثر، و استحاله

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

 111(  . ،ص 133پاپر،) ابداع شده است "شودهای ارتباط راه دور، که شامل تلفن، تلکس و فَکس میسیستم
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ای ماتیک را از ماهوارهچه که هنر تِلِهتوانیم فهمید که آناگر بر این قیاس باریک بنگریم؛ می. یاس کنیمق

ها مشترک است؛ اتکای هر دو بر ایی که بین آنگیبه آن، و ویژ "ایرایانه"کند، افزوده شدن بعدِ متمایز می

دور بین مخاطبان به کار کسانی راهری ارتباط میانها برای برقرااست؛ 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 میهایی که این کیفیت هنر تِلِهترین نمونهیکی از برجسته     

-طور که هنرمند، در تارنمای رسمی خود، در توضیح این اثر میآن. است 111سِرمُناثرِ پُل ( 1991)111ماتیک

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

-ختدر دو اتاق مجزا، که یکی تاریک و دیگری روشن است، دو ت: کندارتباطی بین مخاطبان استفاده می

خوابی که دوربینی ویدئویی در اتاق روشن؛ یکی از مخاطبان بر روی تخت.  دونفره قرار داده شده است خواب

خواب و مخاطبی که بر آن آرمیده خوابد و آن دوربین، تصاویر آن تختدقیقاً در باالی آن نصب شده است می

ر اتاق تاریک، که مخاطبی نیز بر روی آن خواب دیگر داست را به تصویرنمای قرار داده شده در باالی تخت

ای، تصویر مخاطب اتاق روشن را در کنار مخاطب اتاق کند و آن تصویرنما، به صورت رایانهخوابیده، ارسال می

چنین، دوربینی ویدئویی در کنار تصویرنمای اتاق  تاریک قرار داده شده است که هم. دهدتاریک قرار می

ه در کنار تصویر مخاطب دیگر خوابیده است را به نمایشگرهای موجود در اتاق تصویر مخاطب اتاق روشن ک

  11.کندروشن ارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 
 (www.nabi.or.kr): منبع. ماتیکرؤیایِ تِلِه. 9889پُل سِرمُن،  -1تصویر

خص از آن ی تعریفی مشجا برای ما اهمیت دارد؛ تحلیل ساختاری این اثر به منظور ارایهچه که در اینآن  

های هنرهای ها برای تحدید قلمروهای قبل از آنای است که همواره در زیربخشدر چارچوب سه مؤلفه

آیا مخاطبان بر تغییر نمایشگری اثر توانا هستند؟ آیا این تغییر نمایشگری، : ایمتعاملی بهره برده-مشارکتی

محور است؟ -ها با اثر، تعاملی رایانهآن "تعامل"آیا تر اثر است؟ و در نهایت، ای برای فهم بهتر و کاملوسیله

ای، این مخاطبان هستند ، مثل مورد هنر ماهواره"ماتیکهنر تِلِه"در ارتباط با پرسش اول باید گفت که در 

توان از پس پرسش دوم نیز حال، با تکیه بر پاسخ اول، می . "آورندوجود میبه"که اساس نمایشگری اثر را 

ها خوابهای سنتی، دور از تختی مرسوم از آثار موجود در گالریر مخاطبان با حفظ همان فاصلهاگ: برآمد

ها از مقصود آن اینستالیشن، استنباطی ها را تماشا کنند؛ نه اثری به وجود خواهد آمد و نه آنبأیستند و آن
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 "اییکسانیی میانرابطه"ن درست است که آو در ارتباط با پرسش سوم نیز باید گفت که . خواهند داشت

-ها و سیستمماتیک حاصل همگرایی رایانهآمد، در هنر تِلِهوجود میاز طریقِ ماهواره بهحفره در فضا که در 

  .کنندمحوری تعامل نمی-یِ رایانه؛ خودِ مخاطبان با هیچ واسطهماتیکرؤیایِ تِلِههای ارتباطی است، اما در 

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

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

 .   نامید "تعامل"توان تغییر نمایشگری اثر را نمی

 نِت  ای؛ هنر تعامل در فضای رایانه   

رسیم که در ای میتعاملی، به گونه -های مختلف هنرهای مشارکتیی فرایند بازجست گونهدر ادامه     

"ایهنر شبکه"، "هنر اینترنت"، "هنر نِت"منابع مختلف از آن با عناوین 
 شودیاد می "هنر وِب"، و  11

محور است که با -ماهیتاً هنری شبکه ؛"هنر نِت"آید، طور که از نام آن برمیهمان  .( 18.،ص 133واندز،)

اسکیپ نت، (1991)118موزاییکی نود، مثل در اواسط دهه  11های گرافیکیزنظهور گشت

جا از این (همان).ایی جهانی شدی هنری، تبدیل به گونه( 199)113اینترنت اکسپلورِرو (  199)119نویگیتور

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

-نوشته می... و 11پی اچ پی، 111جاوا، 111پرل، 111اچ تی ام الایی چون؛ نویسیهای برنامهاینترنتی، که با زبان

تعاملی که از  -گی، هر اثر مشارکتیتوان، به سادهپس؛ نمی.  گیردشوند، در دسترس مخاطبانش قرار می

ی در معنایِ ویژه)"هنر نِت"کند را ی خود استفاده میهای سازندهیکی از سازمایه ی اینترنت به عنوانمؤلفه

-زنمحور است که از طریق گشت-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 پروژه 11وجُیاز مارگُت ال( 1331) 11نقاطِ عطف     

به نمایش درآمد،   11یِ ویتنیدر دوساالنه 1331این اثر که در سال : گشا باشددر توضیح منظور ما راه

داد تا با اتصال به آن تارنما، به عنوان یک امکان می 118خط-متشکل از تارنمایی بود که به مخاطبان وصل

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

هایی خصوصی از نقاط عطف توانست با اتصال به تارنما، از طریق دستگاه شخصی خود، داستانمخاطب می

مانند -ریزهها با شکلی سنگداستان. زندگی خود را به تارنما اضافه کند، و از این طریق در اثر مشارکت کند

؛ به نقاط عطف 119.بازگردند ی روایتتوانستند باز شوند و بعد به برکهشدند، که میدر تارنما نمایش داده می

ی مشارکتی طراحی شده بود، چنان که گویی، شخصی در حال قدم زدن در ساحل، نقاط عنوان یک تجربه

گیرد یکی های دیگر در تماس است، تصمیم میی که با داستانکند، و بعد در حالاش را مرور میعطف زندگی

شدند که هایی بازنمایانده میها، مثل صدفداستان.  هایش را با دیگران به اشتراک بگذاردداستان تریناز مهم

نقاطِ توانستند روایت خودشان را به مخاطبان می.  توانستند گشوده شوند، و به آبگیر روایت بازگردندمی
هایی مثل تحصیل، روابط، سالمتی، صدمات، خانواده، مهاجرت، یا بندیها را طبق دستهدهند و داستانعطف 

مثل  -ها را بر اساس معیارهای دیگرداد داستانهای تارنما به کاربران امکان میبخش گزیده.  جَنگ ببینند

ای مرتبط های دادهکنند و به پایگاه بندیبازسازمان-ی عطف تجربه شده استقومیت یا زمانی که این نقطه
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های های جدید بر برداشتهایی که رسانهچنین، انعکاسی است از شیوهاین اثر، هم  .دسترسی داشته باشند

  .( 11-118.،صص 133پاپر،) دهندها را تغییر میگذارند و آنفرد در یک بافتار اجتماعی تأثیر می

     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (www.artport.whitney.org):منبع. نقاطِ عطف.  9999جُی، مارگُت الو -9تصویر

ایی، مثل ربات، در جا، برخالف هنر دورباشی، هیچ شیءِ فیزیکیتوان دریافت که در ایناز این توضیح می 

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

، تارنمایی است که هر لحظه تحت تأثیر "هنر نت"نمایشگری این اثر؛ مشابه دیگر آثار   .ود اثر استکه خبل

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

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

محور است و هنرمندان آن، از ابتدای ساخت اثر، تعامل مخاطبان را نیز در نظر دارند؛ درک  -هنری تعامل

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

؛ "هنر نِت"در نتیجه .  کنشخواند؛ اما تعاملی بی "تعامل"باید کنش او را  توان، ودهد، میاثر را تغییر می

توانند با اتصال به آن، آن نمایشگری آن، خود همان تارنما است که مخاطبان می( 1:)ای هنری است کهگونه

ها از اثر آنجا که اساس هنر نت بر قابلیّت تعامل مخاطبان استوار است، فهم کامل از آن( 1)را تغییر دهند،

 .کنش استکنش مخاطبان در تغییر نمایشگری اثر، تعامل بی( 1)نیز وابسته به آن است و

 کنش فعاالنه در محیط فیزیکی؛ هنر تعاملی  

محور را در چهار -تعامل-محور با اثری نا -، به طور کلی تفاوت یک اثر تعامل(1991)ایویلسِن در مقاله

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

یا ] فرایند انتخاب( 1.)پیش نخواهند رفت[ ان]های مخاطببدون کنش [از آثار] جا که برخیاند، تا آن

برخی اشکال رخدادهای ( 1.)آشکار است "کنش کاربر"طوری که ماهیت صورت بیرونی دارد به [تعدیل

ها و طراحی بندی انتخابها مثل زمانگیی تعیین ویژهواسطهکنند تا فرایندِ انتخاب را بهتالش می تعاملی،

ها و چیزهایی از این دست، قویاً، ها، فیلمرخدادهای غیر تعاملی مثل رمان(  .)تصمیمات ممکن، کنترل کنند

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

هنر "بخشِ حاضر، این است که طبق بند دوم قول باال؛ ادعایِ ما نیز در زیر 113111«.کنندشده پرهیز می
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چه که در باال بر آن یی خاص خود، مشابه آنها؛ با دارا بودن سازمایه(ی این اصطالحدر معنای ویژه)"تعاملی

به بیانی دیگر؛ هنر تعاملی، از یک سو .  محور است -یگر انواع هنرهای تعاملای مستقل از دتأکید شد، گونه

هنر "و  "هنردورباشی"ردیف مخاطبان به منظور تغییر نمایشگری، هم "گریتعامل"با بهره بردن از کنش 

تی ی مخاطبان در تغییر این نمایشگری، هسگیرد و از سوی دیگر، با اصرار بر کنش فعاالنهقرار می "نِت

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

"کنش"کند، 
 «کندهای کاربران آن است که به پدید آوردن نمایشگری آن کمک می111

تواند املی، نمیای تعهنر رایانه»گوید؛ طور که دِیوید سَلتز میبه همین دلیل، آن . 111( 1.،ص1313لوپز،)

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

گر یا باید ارتباطی فیزیکی را با گرِ انسانی، به طریقی با جهان تماس برقرار کند؛ تعاملی ورودی تعاملداده

و اثر باید نوعی محرک . ر درون یک حوزه از فضای واقعی ایجاد کندهایی را دشیء مادی برقرار کند یا حرکت

  .( 199سلتز،)«برای درک مخاطب به جهان بازگرداند -صدا، تصویر، حرکت جنبشی -را
ی هنری است؛ که در بسیاری از منابع معرف این گونه "هنر تعاملی"ی های برجستهیکی از نمونه     

 آرس الکترونیکااست که از سوی فستیوال جهانی   11سکات سُنا اِسنایباثر ا (1998) 11مرزی کارکردهای

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

دیگر اند، و افراد داخل گالری را از یکافکنده شده [گالری] ای از خطوط است که از سقف، بر کَفمجموعه

-وقتی دو نفر می.  افتدحضور داشته باشد هیچ اتفاقی نمی [در گالری] نفروقتی که فقط یک.  کننددا میج

-کنند، آن خط نیز تغییر وضعیت میها حرکت میچنان که آنکند و همشوند، خطی بین آن دو را قطع می

ای است شود؛ هر ناحیه به گونهیم میهای سلولی تقسبا تعداد افراد بیش از دو نفر، کفِ گالری به ناحیه.  دهد

؛ این اینستالیشن شامل یک فنینظر از نقطه  11 «.که به شخص داخل آن، بیش از افراد دیگر نزدیک است

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

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

ر افزار بسپس، این نرم . کندویدئویی حرکت مخاطبان در حال جابجایی در کف گالری را دنبال و پردازش می

 ندافکسازد و بر کفِ گالری میرا می شکلی سلولیها، های جدید آنتهای افراد و وضعیاساس جابجایی

تر تمایزات است، برای فهم کامل "هنر میانکشی" هایمثال تریننوعیجا که این اثر، یکی از از آن  .(همان)

های قبل های ذکر شده در زیربخشتوان آن را با دیگر نمونهی هنری خاص و انواع مشابه؛ میبین این گونه

-، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به ویژگی(دورباشیای از هنرِ نمونه)گاردِنتِلِهاثر  مطالعهدر : مقایسه کرد

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

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

نیز، شرایط کنش مخاطب به همین منوال بود؛ یعنی مخاطب، از نظرگاه  (ر نتمثالی از هن)نقاطِ عطف

 "تعامل" یا تلفن همراه شخصی خود، به فیزیکی از اثر کامالً جدا بود و در شرایطی منفعل، و از طریق رایانه

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

ه مواج یشنیینستال؛ با اکارکردهایِ مرزیدر . نیست "تعاملیهنر " ها باهمانند انگاشتن آن به 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 بر این توانایی مخاطبان، زمانی .گالری است، تغییر دهند شده بر کف
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. اثر را دریابند د و از آن طریق، معانی و امکاناته کننجدیگران نیز تو که به رفتارهایگری 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

 .اثر است تغییر نمایشگری

 

 

 

 

 

 

   
 

 (www.snibbe.com): منبع.  کارکردهایِ مرزی. 9889اِسکات سُنا اِسنایب،  -9تصویر

ری حضور نیابند و واقعاً در درون اینستالیشن در گال فیزیکی یب؛ تا زمانی که مخاطبان به صورتاِسنا در اثر

یشن و اینستال این حضور فیزیکی مخاطب در درون  .کنداثر هیچ تغییری پیدا نمی راه نروند، نمایشگری

هنر " هایی مشترک تمام نمونهکنش، مشخصهبیتعاملی مقابل انی او، در نقطهی جسمفعاالنه تعامل

آن ( ان)مخاطب (1):ای هنری است کهه، گون"تعاملیهنر " توان گفت کهمیاساس بر این  . است "میانکشی

است؛ دریافت کامل اثر  محور-تعاملساساً که اثر اآن به دلیل (1)مایشگری اثر را تغییر دهند،توانند نمی

االنه ی و فعزیکفی با اثر به صورت( ان)درگیری مخاطب (1)اثر است و با آن و تغییر نمایشگری تعاملمنوط به 

 .صورت خواهد پذیرفت محور-ای رایانهواسطه گریو با میانجی

 

 گیرینتیجه

-توان در یک جمله خالصه کرد، و آن اینچه که از ابتدای این نوشتار در بیانش کوشیدیم را میتمام آن     

ر فارسی و فارسی که در منابع مختلف غی 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  .را به هر یک تخصیص داد "عنوانی" ویژه از هر کدام؛ "تعریفی" یارایه

های غیرایرانی؛ دو مقاله و یک اثر هنری عالوه بر نمونهجا، در 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  .نداههای خود دچار اشتباهی بزرگ شدحداقل در انجام تحلیل

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

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

ی در جدولِ زیر، وجوه اشتراک و افتراق این هشت گونه .تعاملیهنر (8)هنر نت و ( )ماتیک، هنر تِلِه( )

 (1جدول :) هنری؛ به صورت تطبیقی آورده شده است
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 ی هنریوجوه اشتراک و افتراق هشت گونه – 9جدول 
 

 ی هنریگونه

مخاطب برای تغییر قابلیت 

 نمایشگری اثر

 

 نوع کنش

 

 ی هنریرسانه

 

 مشارکتی

 

 دارد

مشارکت، فیزیکی و    

 فعاالنه

 

 های سنتیرسانه

 

 سیبرنتیکی

 

 دارد

 

زیکی و مشارکت، فی

 فعاالنه

 

 استفاده از تکنولوژی سیبرنتیک

 

 

 

 مندنسبت

 

 

 دارد

 

تعامل، فیزیکی و 

 فعاالنه

فیزیکی مخاطبان در حضور

-گالری و ایجاد تعامل میان

 کسانی

 

 

 ایماهواره

 

 

 دارد

 

تعامل، فیزیکی و 

 فعاالنه

حضورفیزیکی مخاطبانِ دور از 

کسانیِ تعامل میانایجاد  هم و

 راه دور

 ربات/اینترنت کنشتعامل بی دارد دورباشی

 

 ماتیکتِلِه

 

 دارد

مشارکت، فیزیکی و 

 فعاالنه
 همگرایی رایانه و خطوط تلفن

 

 نِت

 

 دارد

 

 کنشتعامل بی

 

 هازنگشت/اینترنت

 (تعاملیی)رایانه تعامل فعاالنه دارد تعاملی

 

، همگام با پیشرفت تکنولوژیک ابزارهای رروز این قلمروهای نوپدید هنر معاص-به-به دلیل گسترش روز

؛ 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؛ میو نظریه ها با مفاهیمپیوند دادن آن

 .داشته باشند تعاملی-مشارکتی هنرهای و گاه دشوارفهمِ ،خم-و-خواهند سهمی از این جهان پر پیچمی
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 Contemporary  تألیف داریوش آشوری، نشر  ویراست دوم، ،(1181)فرهنگ علوم انسانیاین پژوهش؛ از  تخصصی اصطالحاتدر برگردان کلمات و

 .استفاده شده است نشر فرهنگ معاصر فر،، ویراست دوم، تألیف محمدرضا محمدی(1181)نامه کامپیوترواژه، و مرکز
2
 Digital Art 

3
 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-نحوی مخاطب را در فرایند ساخت یا باز
5
 Participatory 

6
 interactivity 

7
 website 

8
 medium 

9
 Simon Penny 

10
 perspective 

11
 real time interaction 

12
 http://simonpenny.net/texts/atod.html 

13
 Katja Kwastek 

14
 Itsuo Sakane 

  
 تأکید از نگارنده 

16
 Participation 

17
 Interaction 

18
 Stephen Wilson 

19
 The Aesthetics and Practice of Designing Interactive Computer Events 

20
 Visual Art 

21
 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 کتاببرای کسب اطالعات بیشتر از آن به مقدمه تواندگردد که خواننده میسوءِ تفاهم تاریخی بازمی

History(2005) ،به قلم Claire Bishop ،نشر Tate Publishing ی دقیقی برای این اصطالح پیشکه هنوز برابرنهادهبه دلیل آن .مراجعه کند-

 .ما با نگارش فارسی، استفاده خواهد شدی انگلیسی،  انهاد نشده است؛ در این پژوهش، از همان واژه
23
 www.sfsu.edu/swilson.com 

  
 تاکید از نگارنده 

25
 Information Arts: intersections of art, science, and technology 

26
 Allan Kaprow 

27
 assemble 

28
 Lygia Clark 

29
 Gustaf Almenberg 

30
 Notes on Participatory Art 

31
 Dieter Daniels 

32
 Strategies of Interactivity 

33
 recipients 

34
 Relational Art 

35
 Cybernetic Atr 

36
 Kristine Stiles 

37
 Art and Technology 

38
 Nicolas Schoffer 

39
 David Saltz 

40
 The Art of Interaction: Interactivity, Performativity, and Computers 

41
 Interactive Computer Art 

42
 Frank Popper 

43
 The Art of the Electronic Age 

44
 Computer Art 

45
 Communication Arts 

46
 Satellite Art 

47
 interpersonal 
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48
 telematic 

49
 internet 

  
 .است Interactive Artای دیگر برای هنر تعاملی، برابر نهاده 
  
 .ستی مطالعات تطبیقی هنر به چاپ رسیده ای 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 

54
 Computer based 

  
 تاکید از نگارنده 

56
 http://www.wwwebart.com/riverart/nadalian/01/persian/index.htm 

57
 interface 

58
 display 

59
 A philosophy of Computer Art 

60
 E-Mail 

61
 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
63
 Yaacov Agam 

64
 Craven 

65
 Transformable Pictures 

  
 (رتأکید اول از نگارنده و دوم از پاپ) 
  
 [support] نظیرِ بوم، تخته، فلز، چوب و امثالهم: یِ نقاشیپهنه 

68
 White and Black on Black 

69
 Norbert Wiener 

70
 Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine 

71
 entity 

72
 feedback 

73
 noise 

74
 entropy 

75
 homeostasis 

76
 Senster 

77
 Edward Ihnatowicz 

78
 responsive 

79
 reactive 

80
 relational 

81
 Nicolas Bourriaud 

82
 Relational Aesthetics 

83
 community 

84
 situation 

85
 sociability 

86
 Rirkrit Tiravanija 

87
 Untitled 

88
 telecommunication 

89
 event 

90
 Kit Galloway 

91
 Sherrie Rabinowitz 

92
 Hole in Space 

93
 The Lincoln Center for the Performing Arts 

94
 Self-view 

95
 http://www.ecafe.com/getty/HIS/index.html 

96
 virtual 

97
 Telepresence Art 

98
 Telerobatic Art 

99
 Eduardo Kac 

100
 [The Telegarden] باغچه-دور   

101
 Ken Goldberg 
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102
 Joseph Santarromana 

103
 http://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars 

   
  تأکید از نگارنده 

105
 Command 

106
 Erkki Huhtamo 

107
 Passive Interaction 

108
 Simon Nora 

109
 Alain Minc 

110
 Telematic Art 

111
تأکید از نگارنده   

112
 Telematic Dreaming 

113
 Paul Sermon 

114
 ISDN 

115
 http://creativetechnology.salford.ac.uk/paulsermon/dream/ 

116
 Networked Art 

117
 graphical browser 

118
 Mosaic 

119
 Netscape Navigator 

120
 Internet Explorer 

121
 HTML 

122
 Perl 

123
 Java 

124
 PHP 

125
 Turns 

126
 Margot Lovejoy 

127
 Whitney 

128
 On-Line 

129
 http://artport.whitney.org/exhibitions/biennial2002/lovejoy.shtml 

130
 http://userwww.sfsu.edu/swilson/papers/interactive2.html 

   
 تأکید از نگارنده 

132
 action 

   
 تأکید از نگارنده 

134
 software 

135
 Boundary Function 

136
 Scott Sona Snibbe 

137
 http://www.snibbe.com/projects/interactive/boundaryfunctions 
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