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چکیده
فضای حاکم در هنر در دنیای پسامدرن ،تغییر جهت داده به نوعی که گفتمان هنر به ابعاد عمومی جامعه وارد شده است .همچنیین
با گرهخوردن به رشد فزاینده تکنولوژی ،هنر در ارتباطات جامعه نمودی فعال تیر یافتیهچ چراکیه عایر ارتباطیات الکترونییی ،نیوعی
ترادیسی یا استحاله در روابط و تغییر گفتمان است ،بهصورتیکه کنشهای هنری نیز شامل این تغییر است .یکی از ایین تغیییرات،
هنر بازتولید به صورت تبلیغات در فضای عمومی بهعنوان هنر عمومی است .هنر کیه تیا ایین زمیان ،ارتبیاطی بایری بیا محورییت
هنرمند داشته ،با امکاناتی که فناوری به آن اضافه کرده ،رویکردی عمومی یافتیه اسیت .از ایین رو فرصیت اییدههیای خییالانگییز،
آفرینش و معناها و کارکرد هنر را دستخوش تغییر کرده است .بنابراین جهاندیجیتالی در حال تبدیلشدن بیه واععیتیی اسیت کیه
فضایی برای ارتباط دوسویه بین مخاطب و هنرمند تحتعنوان تعامل در هنر عمومی را فراهم آورده استچ بیا فیر

تجلیی و نمیود

گفتمان هنری پسامدرن در هنر تعاملی تبلیغات خدماتعمومی ،به صورت کنشمتقابل در هنر ،به تحلیل و مطالعه گفتمیان هنیری
عار حاضر در کارکرد این گرایش پرداخته میشود.
پژوهش حاضر ،براساس هدف بنیادی-کاربردی و روشتحقیق باورت توصیفی و تحلیلی است .گردآوری اطالعیات از طرییق
فیشبرداری از منابع کتابخانهای بوده و اطالعات تاویری از نمونیههیای هنیر عمیومی و تبلیغیات تعیاملی اسیت .روش جمیعآوری
نمونهها بهصورت نمونیه انتخیابی اسیت .نتیای پیژوهش بیا تحلییل دو نمونیه تبلیغیات تعیاملی حیاکی از آن اسیت کیه :تبلیغیات
خدماتعمومی ،فضای گفتمان هنر را به صورت هنر تعاملی نمایش میدهد .همچنین مشارکت مخاطبان ،مشارکتاجتماعی هنیر بیا
ارتباط دوسویه درگفتمان کنشاجتماعی دموکراتیی در جامعه مدنی پستمدرن را بوجود آورده است.
واژگان کلیدی :گفتمان ،هنر عمومی ،هنر تعاملی ،تبلیغات خدماتعمومی.
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مقدمه و طرح مسأله
فضای حاکم در عار ارتباطات هنری با فنآوری عجیین شیده اسیت .بیا گسیترش تکنولیوژی و دسیتمایه
عراردادن آن از سوی هنرمندان ،زبانی جدید برای زیباییشناسی و نقد بهوجود آورده اسیت کیه هنیر بیهصیورت
کنشمتقابل را هویت میبخشد .یکی از ضرورتهای این شیوه تعریف هنر تبلیغیات در خیدماتعمیومی اسیت،
چراکه شکل هنر بدینصورت اشاره به هنر ارتباطی البته نه باورت انتفاعی ،که توجیه هنر برای هنیر عمیومی و
خدمت اجتماعی را میطلبد .بهنظرمیرسد ارتباطات در این حیطه به مطالعه روشیی مییپیردازد کیه ارتباطیات
تعاملی ،همانند رویکرد تبلیغات خدماتعمومی را تبیین و توجیه میکند .با توجه به اینکه هنر تبلیغات تعیاملی
در عار حاضر متداول بوده ،تحلیلهای زیباییشناسی و جامعهشناسی هنر در نقیدهای هنیر تعیاملی بیرای ایین
رویکرد کمتر به علم منتقدان روشن شده استچ چنانچه این رویکرد ،جلوههای متنوع از تأثیرگیذاری را در دیگیر
ابعاد ارتباط اجتماعی ارائه کرده است .برهمین اساس فقدان پژوهش در این حوزه ،توصیف و تحلیل رویکرد هنر
تبلیغات تعاملی خدماتعمومی همانند خیریهها در کنشمتقابل هنری اسیت کیه در عایر حاضیر اهمییت دارد.
برپایه این گرایش در هنر ارتباطی ،مسئله اصلی این پژوهش مطالعیه تبلیغیاتتعیاملی خیدماتعمیومی در هنیر
کنشمتقابل عار پسامدرن است .این مسئله با پیگیری گفتمان در هنر پسامدرن ،مبیانی هنیر عمیومی ،تعامیل
مخاطب در اثر هنری ،هنر تعاملی ،ارتباطات و تبلیغات در عار دیجیتال ،رسیانههیای تعیاملی ،هنیر تعیاملی در
تبلیغات خدماتعمومی و تبلیغاتتعاملی خدماتعمومی تبیین میشود.
چارچوب و مبانی نظری گفتمان هنری در عصر پسامدرن
مباحث مرتبط با گفتمان در زبانشناسی مطرح شده و به دیگر حوزهها گسیترش یافتیه اسیت ،اینگونیه کیه بیه
مجموع اندیشهها و دیدگاههای حاکم بر یی مسأله گفتمان گویند .بهطور اخص گفتمیان امیروزه در دو معنیای
متفاوت اما مرتبط بهکار میرود .یکی به عطعه بزرگ زبانی اشاره دارد ،دیگری به سازمانبندی اجتماعی محتواها
در کاربردی که وجه مشخاه رویکردهایی است که از منظر اجتماعی به آن مینگرنید (ادگیارچ سی وییی:1337،
 .)094پرواضح است گفتمان ،ارتباطی را شکل میدهد که جنبههایی از وجوه یی جریان اجتماعی ،فرصت بیرای
عر اندام داشته و مبادالت و کنشهایی از این رهگذر بهدست میآید .این مبادالت در حیطه پسامدرنیسم کیه
اکنون جنبههای مختلف زندگی اجتماعی را دربرگرفته از اهمیت ویژهای برخوردار است .پستمدرنیسم کیه بیه
سیر تحوالت گسترده از  1394در نگرش انتقادی و روشنگری در فلسفه ،معماری ،هنر ،ادبیات و فرهنی

گفتیه

میشود (که عبل از هر حوزهای باید در عرصه هنر بهطور اعم و معماری بهطیور اخیص مشیاهده کیرد) ،از بطین
نوگرایی (مدرنیسم) و در واکنش به آن ،و یا بهعنوان جانشین آن پدیدآمد .برایناساس پسیتمدرنیسیم آمییزهای
التقاطی از هر نوع سنت یا سنتهای گذشته و یا ادامه مدرنیسم اسیت (نیورری .)073 :1330 ،دنییای کنیونی،
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دنیای چندصدایی است و از کنار هم عرارگرفتن المانهای پسامدرن ،سنت و مدرنیته در اَشیکال مخلتیف شیکل
میگیرد .به همین دلیل ،هنر سنتی ،مدرن و پسامدرن در عرن  01در کنار هم به بینندگان عرضه میشوند .این
روند چندصدایی را از کارکرد توأمان حال و گذشته پدید میآورد و تحتعنوان گفتمان پسامدرن مطرح میشود.
فضایی که مؤثر در بستر ساخت معانی و ساخت اجتماعی است .در همین راستا شارحانی چیون ایهیا حسین

1

پستمدرنیسم را به عنوان گسست ،یا انقطاع از مدرنیسم نمییدانید ،بلکیه بیه آن بیه عنیوان مفهیوم"مدرنیسیم

جنبههای متضاد و عجیب مدرنیسم و پسیتمدرنیسیم را در

متأخر"اعتقاد دارد (حسن .)149 :1330 ،همچنین
جدولی دو تایی ارائه میدهد .اولین تضاد در این جدول ،دو جنبش هنری را بیا جهیتگییری"اجراییی"عیوی -
0
یروییم،
یکند .وعتی در این جدول پیشیتر می 
پستمدرنیسم مشخص م 

پاتافیزیی و دادائیسم -بهعنوان نمای 
نده

یشود که در تقابل با «شی هنری /کار تمیام شیده»
«فرایند /اجرا /هپنین » بهعنوان امر پستمدرنی پیشنهاد م 
یگیرند (حسن .)30 :1331 ،این تمایز میان کار فینفسه ،تمام شده ،کامل و غیرعابیل تغیییر از
مدرنیسم عرار م 
یکسو و کار در حال پیشرفت ،ناکامل ،اتفاعی و سیال در صدد هستند رویکردهای مدرن را مقابل پستمدرن عرار
دهند (کارلسون .)139 :1333 ،این امر بیانیهای بیر دخالیت و مشیارکت مخاطیب در جهیت تکمییل اثیر هنیر
پستمدرنیستی است .از منتقدان دیگر پسامدرن که نظریات عابل تأملی در زمینه جایگاه مخاطیب دارد ریمونید
فدرمن 3است .این متفکر با طرح فَراداستان 0در ادبیات پسامدرن"میانجیگری"را در طرح رواییت وارد مییسیازد
(وو .)03 :1330 ،فَراداستان یا فراروایت گونهای از داستان است که خودآگاهانه توجیه خواننیده را بیه داسیتانی
بودن متن جلب میکند .ساختار فراروایی اجازه میدهد که وجود گفتارهای خودارجاع در جریان یی روند روایت
حضور داشته باشند .درواعع این فراروایی بودن در دوران معاصر با ایجاد مشارکت همراه است بهصورتی که عنار
روایی باعث دخالت کنشگران میشود .عنار روایی با تمرکز بر نیروهای متولی کنش ،معنا مییابد .برای معنادار
بودن اثر هنری مشارکتی ،کنش و تعامل مخاطب در فرایند اثر هنری ضیرورت دارد کیه نیوعی ارتبیاط و لمی
واععی اثر از نزدیی ایجاد شود .بر این اسیاس گیرایش بیه نمیایش جنبیههیای اجتمیاعی ،مشیارکت عمیومی و
عمومیسازی مطرح میشودچ عمومیسازی در هنر را میتوان به شیوه نمایش هنر در مکانهای عمومی به جیای
موزهها و گالریها برای استفاده همه مخاطبین ارجاع داد .بنابراین گفتمان هنر پسامدرن را میتیوان بیر اسیاس
کنش مخاطب در فرایند اثر هنری و نیز اجرا در فضای عمومی بهعنوان هنر عمومی علمیداد کیرد کیه وجهیهای
اجتماعی دارد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با شیوه توصیفی دو مفهوم "اجرایی هنر" و "تعامل مخاطب" در فرایند تکمیل اثر هنری برگرفته
از گفتمان هنری پسامدرن را در نمونههای تبلیغات خدمات عمومی مورد تحلیل عرار میدهد .دو مورد تبلیغیات
خدمات عمومی (جذ سرمایههای اجتماعی در راستای تأمین اهداف خیریه و کمپین توعف خشونت علیه زنان)
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بهصورت نمونه انتخابی بر اساس مؤلفههای عمیومیسیازی هنیر و اسیتفاده از فینآوری و مشیارکت مخاطیب در
هنرهای تعاملی تحلیل میشود.
 -1مبانی هنر عمومی
فعالیتهای هنری که در فضای عمومی و برای عموم مردم طراحیی و دارای خاوصییتی چیون توجیه بیه
اشتراکی بودن و کنشمتقابل است ،هنر عمومی 0تلقی میشود .هنر عمومی شامل مجموعه آثار مجسمه و هنیر
چیدمان ،نقاشیهای دیواری ،تبلیغات چریکی و ...است که در فضاهای عمومی ارائه میشود .این هنیر از انحایار
فضای موزهها و کلکسیونها خارج شده و کارکردی در ارتباط با فضای بیرونی و مخاطب برعرار کردهاست .بهطور
مثال نمونه فرم هنر عمومی مجسمهسازی ،با عنوان"دروازه ابری"9اجرا شده توسط آنیشا کاپور 7با الهام از جییوه
مایع ،ناب شده در پارک میلنیوم 3در شیکاگو ،مثالزدنی است (تاویر.)1

تاویر :1دروازه ابری

کارکرد این نوع از هنر متنوع بوده باورتی که ماهیت آثار در هنر عمومی ،کارکردی جدای از آثاری دارند
که کارکردشان تزیینی و یا تجلیلی و ...استچ براین اساس در مسیر نمیایش حی

زیبیایی ،نقیش هنیر و تجربیه

زیباییشناختی با دیگر مسائل اجتماعی گره میخورد .از آنجایی که مشارکت اجتماعی از مشخاههای ایین هنیر
است ،بنابراین اثر هنر عمومی عدرت ایجاد گفتمان اصیل دموکراتیی را داردچ چراکه زمینه و مخاطب اثر هنیری
دیگر منفعل نیستند .بنا به تأکید هیلده هاین ،3مفهوم هنر عمومی ،مفهومی مبهم استچ اما همچنان ،حمایت از
هنر عمومی و ساخت و تولید آن –با هر نمودی که باشد -از خاوصیات اساسی جامعه مدنی بهشمار میرود .هنر
عمومی ارتباط منحاربهفردی در بیان ارزشهای جامعه ،بهبود چشمانداز محیط زیست ،افزایش آگاهیاجتماعی،
هویت بیان جامعه جمعی و ...را بههمراه خواهد داشت .در اینراسیتا جایگیاه پرسیش از ماهییت و کیارکرد هنیر
عمومی در زمینهای بسیار وسیعتر عرار میگیرد که به تلقی ما از خود در مقیام موجیوداتی اجتمیاعی و سیاسیی
پیوند مییابد .این رویکرد در هنر عمومی ،هنر را در مقامی عرارمیدهد که بعضاً کارکردی اجتماعی را به همیراه
خواهدداشت .با تغییر جایگاه هنر از موزه به فضاهای عمومی ،هنر روندی در بهبیود روابیط و ارتباطیات انسیانی
ایجاد میکندچ بنابراین جایگاه هنر در عار کنونی برخواسته از کنش هیای روابیط انسیانی خواهید بیود کیه هنیر
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بهمثابه امری اجتماعی مداخله پیدا میکند .این شیوه در هنر معاصر چنان رخ نمیوده کیه از تحیوالت مهیم آن
میتوان به پررن

شدن نقش مخاطب در رویارویی همراه با مشارکت و یا تعامل با اثیر هنیری ارعیان کیرد .ایین

نمونه از نمایش هنر ،مشارکت در ارتباطات اجتماعی است که شهروندان جامعه را به رفتارها و کنشهایمتقابیل
فرا میخواند و تولید یی احساسمشترک بر مبنای هویت مدنی را موجب میشود.
براساس هویت نمایش هنر در فضاهای عمومی تحتعنوان هنر عمومی ،نظریهپردازان و منتقدان هنر سعی
در جامعیت بخشیدن به تعاریف آن کردند .پاتریشیا فلیپ  14پروفسور هنر دانشگاه نیویورک که در زمینه هنیر
عمومی نظریات مهمی ارائهکرده ،در مورد تلقیخود از درک هنر عمومی چنین بیانمیدارد]":هنر عمومی[ هنری
است که عطعاً با جهان سروکار دارد و چنین مشغولیتی اغلب موجد مخالفتهای پرشور میشود ...اتفاقنظر لزوماٌ
حالت یا وضعیتی پر نشاط نیست"(هاین .)30 :1339 ،این تعریف بدینمعناست که هنر به صرف اینکه بهنمایش
درآید و در معر

دید جهانیان عرار گیرد"عمومی"تلقی نمیشود .عمومیبودن واجید داللیتهیای اجتمیاعی و

سیاسی است .در تداوم عرف این اصطالح ،هنر عمومی به حوزهای تعلق دارد که سرچشمه ابژه هنری ،کارکرد و
مکان و هدف اجتماعی آن را شاملشود .پرواضح است که تلقی از هنر عمومی دچار تناعضات تعریفیی در نقید و
عرصه زیباییشناسی اثر هنری در عار کنونی میشودچ بهترین راهحل این است که از خود نقد هنر برای تعرییف
و توجیه آن استفاده کرد".نظریه نهادی"دیدگاهی است در هنر که بیان میدارد آثار هنیری در زمیان ارائیه آثیار
ارزیابی و عنوان اثر هنری را یدک میکشند .جورج دیکی ،11برای حل این که چه شاخاههایی را برای آثار هنری
مالک عرار دهیم و بگوییم که اگر هر اثری ،ایین شیرایط و شاخایههیا را داشیتهباشید ،ییی اثیر هنیری اسیت،
نظریه"نظریه نهادی"را پیشنهاد کرده است .بر این اساس معیار این که چیزی اثر هنری تلقیی شیود ،ویژگیی ییا
ویژگیهای خاصی نیست که بتوان در درون اثر مشاهده کردچ بلکه شأن خاصی است که عالم هنر بیرای آن اثیر،
عائل میشود (هنفلین .)34 :1339 ،
از دیگر مباحثی که در ریل این نوع ارائهها از هنر عمومی نمود دارد جایگیاه هنرمنید اسیت .بیهطیورکیل
میتوان بیان داشت در تولید هنر از این دست ،نهادهای اجتماعی بر جنبههای آن مؤثر هستند .اینکه چه کسانی
و چگونه هنرمند میشوند .همچنین وعتی هنرمند شدند چگونه هنر خود را تحقق میبخشند و چگونه میتواننید
مطمئن باشند که اثرشان تولید و اجرا میشود و در دسترس همگان عرار میگیرد .وانگهی عضاوت دربیاره آثیار و
مکاتب هنری و ارزشیابی آنها ،که مقام آینده هنر را تاریخ ادبیات و هنر تعیین میکند ،صرفاً تایمیمات فیردی
و"زیبایی شناختی نا "نیست .رویدادهایی هستند که امکان حضور آنها را در اجتمیاع فیراهم کیرده و سیاخته
اجتماع هستند (ولف .)00 :1379 ،برای مثال ،مسیر هنر در دوران مدرن مسیر اصالت و بیان نا بیودن را طیی
کرده است (پسامدرن شکلی از روندیست که هم ادامه دهنیده هیم علییه مدرنیسیم اسیت)چ ایین روییه در هنیر
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پستمدرن به چالش کشیده میشود باورتیکه شکلهای هنر در انقال مفهومی توجیهی متفاوت مییابند .الزم
به رکر است مدرنسیم در پی آن بود که ترسیم جهانی بهتر را بیافریند اما پستمدرنیسم به این تالش خاتمه داد.
در ادامه هنر و تبلیغات را چنان درهم آمیختند که دیگر معلوم نیست بیانیه هرکدام چیست .این روند درپیی آن
است که گروههای مختلف و عوام میتوانند به آسانی در درون نهادهای موجود گنجانده شوند (عرهبیاغی:1373 ،
.)33
هنر عار حاضر هنر ارتباطات و ارائه عمومی است که شیکلهیای جدیید رسیانه ازجملیه تکنولیوژی را بیه
خدمت گرفته است .یکی از مسائلی که الزم است در این حوزه تبیین شود مطالعه جامعهشناسانه هنر است .این
حیطه با روشنکردن ماهیت لذت زیباییشناختی و تجربه زیباییشناختی نیه هنیر را نفیی مییکنید ،نیه تولیید
فرهنگی را بدنام میکند و نه همه فرآوردههای فرهنگی را با یی چو میراند .بر این اساس ارزش نسیبی آثیار
مختلف در درون رشته هنر و زیباییشناسی تعیین میشودچ گرچه ممکن اسیت بیر ریشیههیای تحیوالت هنیری
پرتوافکنی کند (ولف .)173 :1397،در این تبیین ارعان میشود فضای کار هنری از عبل متمایز و هنر بیه تیوده
مردم تعلق دارند .روژه باستید 10در کتا هنر و جامعه تأکید میکند ،پ

از مدتها که دریافتهایم که هنر ییی

بازی ساده شخای بینتیجه نیست ،بلکه بر زندگی جمعی انسانها اثر میگذارد و میتواند سرشت جوامع انسانی
را دگرگون کند .بنابراین هنر عمومی با هویت مباحثهبرانگیز عین مخاطرهانگیز بیودن بیرای فرهنی

تکثرگیرای

پستمدرن از ضروریات آن بهشمار میآید .برای شناخت هنر با این خاوصیات در دوران معاصیر کیه ارتباطیات
باری 13جایگاه عمدهای از آن را شکلمیدهد ضروریست تا بیان هنر در این دوران مطرح شودچ بهصورتیکیه بیه
یکی از مؤلفهها تخایص یافته شکلهای ارائه هنر مطرحمیگردد .مرکز هنر معاصیر لیوئیجی پتچیی 10پیشینهاد
میدهد که شکلهای هنری را میتوان به دو نوع تقسیم کرد"سنتی"مانند :نقاشی و پیکرهسازی و چیدمانهیای
ثابتچ"تجربی"مانند هنر اجرایی ،هنر مفهومی و هنر الکترونیکی .بهنظرمیآیید کیه فیرق ایین دو در فیرق "آثیار
هنری" ،سرایت تازههای فنآوری به شکلهای ادبی ،باری ،نمایشیی ،موسییقایی و طراحیی رعیص ییا طراحیی
صنعتی با ترکیب این شکلها است (میه .)04 :1334،با این تعاریف الزم بهرکر است ،یکیی از ایین تغیییرات در
هنر ،هنر عمومی است که آشکارا از پیش جمعگرا شد .مخاطب دیگر بیننده منفعیل نبیود ،بلکیه در ایجیاد اثیر
هنری مشارکت فعال دارد .درواعع امر ،نمود اثر بستگی به معنایی دارد که مخاطب به آن میبخشید کیه نیوعی
رسالت اجتماعی و سیاسی بحثانگیز محسو میشود (هاین .)00 :1339 ،بنیابراین ضیروری اسیت تیا جایگیاه
مخاطب در این عار را مورد واکاوی عرار دهیم.
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 -2تعامل مخاطب در اثر هنری
تغییر پارادایمی که در ارتباط با مرگ مؤلف در پستمدرن رخ داد ،در تغییر رسانه ،از بوم به دیگررسانههیا
ازجمله دیجیتال نیز مشهود است .با این رویکرد فضای آثار هنری بستری جهت همگراییی شییوههیای بازنمیایی
ایدهها برای گرایشها و پدیدههای فرهنگی با مشارکت مخاطبان مبدل شده است .بدینترتیب که مخاطب اثیر،
گاهی به کمی تعبیرش و گاهی از راه کنش مؤثر ،آن اثر را بیه پاییان مییرسیاند .ایین اصیول را در سیالهیای
دهه"1374مشارکت تماشاگر" نامیدند .بهطورکلی هدف ،رهاکردن این برداشت بود که هنرمند جهانبینی خود
را به مردم تحمیل میکند و دادن این امکان به مردم که خود نظرشان را بیانکنند .دراینراستا میه بیه نقیل از
مارسل دوشان 10بیانمیدارد":من برای کسی که آن را ]اثر هنری[ نگاه میکند همانعدر اهمیت عائلم کیه بیرای
کسی که آن را ساختهاست" .پ

نهتنها از ما خواسته میشود که آثار ناتمام را تکمیل کنیم بلکیه بایید تایمیم

بگیریم که آیا برخی اشیا از پایگاه هنری برخوردارند یا نه .این اشیاء در زیر نگاه ما تبدیل به اثر میشوند البته به
شرطی که نگاهمان آن را تایید کند .درحقیقت این اشیاء بیشتر ،پیشنهاد برای اثر شدناند تا خود اثر .رویههیای
تند دوشان در هنرهای تجسمی ،این امکان را فیراهم آورد تیا روشهیای چندگانیهای در بیاز تعرییف اثرآفرینیی
هنرمندانه شناخته شود .از طرفی راجر فرای 19در کتا بینش و طرح 17از مقولهای بیه نیام"فیرم معنییدار"دم
میزند که حاصل آن عاطفه بوده که منجر به تجسم کیفیت خاصی از حقیقت است (شپرد .)30 :1370 ،با ایین
اوصاف فراخوان برای مشارکت تغییر جایگاه منفعل عبلی به بالفعیل مخاطیب در ارتبیاط بیا هنیر معاصیر ایجیاد
شدهاستچ یکی از تحوالت مهم و عابل توجه آن ،پررن

شدن نقش مخاطیب در روییارویی بیا اثیر هنیری اسیت.

هنری که در زندگی اجتماعی حضور پیدا میکنند و شهروندان را به رفتارهایی تازه وامیدارندچ درواعع ،مفهیومی
که مخاطبان از متون یا فرآودههای فرهنگی میگیرند تا حدودی بهوسیله خود این مخاطبیان سیاختهمییشیود.
رمزهای فرهنگی ،نظامهای پیچیده و درهمی از مفاهیماند ،که بهوسیله مجموعههای بیشماری از مفاهیم ضمنی
و عالمتها اشاعه مییابند .ممکن است دریافت این رمزها ،با تأکیدهای مختلف ،و نیز در یی چیارچو رهنیی
کم و بیش منتقدانه و مستقل ،به شیوههای مختلفی صورت گیرد .از ایین رو جامعیهشناسیی تولیید فرهنگیی بیا
جامعهشناسی دریافت فرهنگی تکمیل و در آن ادغام میشود (ولف .)103-100 :1379 ،این روند بیه گفتمیان و
چندآوایی حاصل از حضور مخاطبان رأی مثبت میدهند .در این میان رسانههای دیجیتال در عار حاضیر ایین
امکان را برای هنرمندان فراهم میآورند که فرصت برای تعامل مخاطبان ایجاد شود .این تعامل ،تکمیل یا تغییر و
یا دریافت فعاالنه اثر برای اهداف و مسیردهی ایدهها را برنامهریزی میکند .بطیور مثیال اثیری بیرای نتیجیهای
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نامعلوم از مشارکت مخاطبان بهره میبرد و اثری دیگر برای هدفی معین مشارکت و تعامل مخاطبان را چییدمان
میکندچ پ

ضروریست هنر باورت تعاملی در این عار تفسیر شود.

 -3مبانی هنر تعاملی

1

هنر تعاملی شاخهای از هنرهای جدید است که با استناد به کنش مخاطب در فرآیند شکلگیری ،تکمیل و
یا معنادارکردن اثر شکل میگیرد .این هنر با دخالت مخاطب و استفاده از رسانههای جدید ارائه میشود .تعامیل
برای معنادارکردن فرم باری این هنر ضروری است .از سیویی دیگیر واکینش مخاطبیان ایین هنیر از مکالمیه و
گفتمان میان مخاطب و اثر بهره میبرد و رابطهای دوسویه و فعاالنه برای اثربخشی این نوع هنر بهوجود میآیید.
با دگرگونی در جایگاه مخاطب در هنر ،دانش باری دیگر محدود به"ابژه"13نیست و با رسانه و تکنولوژی تعریف
میشود .جشنواره هنرهای دیجیتال اینستالیشن با عنوان"دگردیسی"04در فرانسه نمونهای از این دست هنرهیا را
ارائه کرده است .تاویر سه بعدی پردازش میشود و در زمان تعامل با نرمافزار تجزیه و تحلیل و شکل فیزیکی از
طریق و و نقشهبرداری ماتری

دادهها دگرگون میشوند .مخاطبان با یی تایویر بافتیار الییهای ،عمیقهیای

مختلف این عالب سمبلیی را که خاصیت ارتجیاعی دارد در فراینید دگردیسیی ،بیرای اکتشیاف دنییای فیانتزی،
بهصورت صوت و باری لم

میکنند (تاویر .)0بنابراین هنر باید جهیان سییال و در حیال تغیییری را کیه در

درون کامپیوتر وجود دارد و جهان نوینی که کامپیوتر آن را فراهم میکند ،دربرگییرد .دنییای هنیر تعیاملی کیه
واععیتاش مجازی باشد ،برای تکمیل کار هنری و مفهوم وابسته به تماشاگر است .از این رو کنشی که مورد نظر
است فعالیت مخاطب در به ثمر رساندن و معنادار ساختن است نه اینکه کنشگری تنها به تفسییر رهنیی خیتم
شود .مایکل راش 01در کتا رسانههای نوین بیان میدارد در آنچه از آن با نام هنیر تعیاملی ییاد مییشیود و در
اینجا به آن بهعنوان هنر در شبکه جهانی و و هنر مبتنی بر کامپیوتر اشاره میشود ،آوانگارد نیوینی در حیال
پدیدآمدن است که برای کاملشدن نیازمند مشارکت تماشاگر است.

تاویر :0ایجاد ابهام بین یی فضای واععی فیزیکی و فضای مجازی ،که بازتابی از یی آینه واععی ،و یی فضای مجازی تولیدشده توسط ویدئوهایی از
یی دستگاه دیجیتال استچ که به ایجاد حسی ،بازتا واععی ممزوج شده و با تااویر مجازی به توهم یی واععیت تحریف منجرمیگردد.

یکی از مؤلفههای مهم در فرایند تحوالت اخیر هنر ،بهخاوص در خالل دهه  ،1334نوعی فاصله گرفتن از
هنری است که پیوسته از آمیختن با مسائل سیاسی ،اجتماعی و تجاری اجتنا میورزید .این رویکرد جدید در
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جوهره خود واکنشی بود علیه جریانهای فاعد چالش موضوعی در دهه  ،1374همچون هنر مینیمال ،که بعیدها
باورت هنر موضوعگرا ظاهر شد (لوسیاسسمیت .)13 :1334،باورتی که هنر مجازی همان فرم هنری معاصیر
است .این هنر پساهمگرا بوده و همه انواع مدیومهای پیشیین را در خیود جیای مییدهید .ییی نسیل و نییم از
انسانهای معاصر با بازیهای کامپیوتری ،اینترنت و تلفنهای موبایل بزرگ شدهاند .آنها رسانههیای مجیازی را
مکانی برای هنر میدانند .نیز این نسل خودشان را"کاربر"میدانند و نه"مخاطیب" .بیر ایین اسیاس ایین نسیل
مشارکتکننده و آفرینشگر هستند و نه دریافتکنندهچ بدینترتیب هنر معاصر هنر مجازی خواهید بیود (نیش و
همکاران .)173 :1333 ،بنابراین استفاده از واسطههای فناوری جدید به منظور انتقال معیانی و نگیرشهیای نیو
درباره زمان و فضا از ویژگیهای این دوره است.
 -4ارتباطات و تبلیغات در عصر دیجیتال
عار حاضر عار ارتباطات خوانده میشود که رشد فزاینده تکنولوژی ،مناسبات هر عرصیهای را دسیتخوش
تغییر کرده است .در دانش ارتباطات ،ارتباطات به فرایندی اطالقمییشیود کیه بیه واسیطهی آن ارتبیاطگیر ییا
فرستنده از طریق یی رسانه یا مجرا پیامی را با تأثیراتی معین به گیرنده میرساندچ ارتباط نیز کنشییاجتمیاعی
است که افرادی از یی فرهن

مشخص در واکنش به تجربه خود از واععیت به مبادله معانی میپردازد.

تبلیغات نیز در راستای ارتباطات است چنانچه توجه را به چیزی جلبکردن یا آگاهکردن و اطالعرسانی به
کسی است (دیر .)0 :1333 ،تبلیغات به یکی از فراگیرترین و همهجا حاضرترین 00اشکال گفتمان اجتماعی کیه
تاکنون انسان بنا نهاده ،تبدیل شدهاست .همانگونه که مارشال میلوهان 03به طعنه گفت ،رسانه در ایین میورد
بدون شی به پیام تبدیل شده است (دانسی .)344 :1333 ،در عار پسامدرن ،رسانههای تبلیغاتی سنتی مثیل
تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات و تبلیغات فضای باز در حال از دستدادن توانیاییهایشیان هسیتند .امیا رسیانههیای
تبلیغات تعاملی مثل و سایت ،تلویزیون تعاملی و دستگاه موبایل در حال عویتر شدن است (ایون ،کیم:0443 ،
 .)33ژان بودریار 00عار ارتباطات الکترونیی را نوعی ترادیسی یا استحاله در روابط مبادله میداند .از نظیر وی
آنچه اکنون تغییر کرده ،ابزار ارتباطات استچ رسانه در حال بدلشدن به عناری تعیینکننیده در مبادلیه اسیت.
حتی از لحاظ تکنولوژیکی–همانطور که میلوهان بیان داشته -برمحتوا ،پیام ،سوژه همرسانی شده در خود رات
ارتباطات تسلط دارد (بودریار .)137 :1333 ،اکثر پژوهشگران ارتباطات نیز در دهه اول عرن بیسیت و یکیم بیر
سرعت گرفتن تعامل در تبلیغات صحه میگذارند .آنها پیشبینی خود را چنین بیان میدارند :ما معتقیدیم کیه
اینترنت پتانسیل الزم را برای پشتیبانی بهتر از مارفکنندگان هدفگیرا را دارد .بنیابراین در حیال ایجیاد ییی
پتانسیل عالی برای تبلیغات جهتدار مبنی بر اینترنت هستیم .ویژگی تعامل از زمان استفاده از تبلیغات تعاملی
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تبدیل به یی مسئله داغ شده که اثربخشی تعامل به شکلهای مختلف مورد مطالعه عرار گرفته است (وانی  ،ات
ال .)11071 :0440 ،میلوهان در سال  1394نوشت :هر کدام از رسانههای جدید شیوهای برای پیوند زدن میا
به دنیای واععی گذشته نیستند .آنها دنیای واععی هستند و آنچه از دنیای گذشته باعی ماندهاسیت ،بیه دلخیواه
بازسازی میکنند.
 -5-1رسانههای تعاملی
رسانههای تعاملی انقالبی فرهنگی و هنری ایجاد کردهاند که هنرمند کینشهیای زنیدهای از هنیر را بیرای
مخاطبان به نمایشمیگذارند .در این نمونه مخاطبان بخشی از تکمیل روند کار هنری علمیداد مییشیوند حتیی
بهعنوان بازخورد در سیستمهای تعاملی میتوان نتای جامعهشناختی را ارزیابی و تعرییف کیرد .یکیی از اولیین
کارهای تعاملی ،متاپلی 00اثر مایرون کروگر 09است .او این توانایی را به مخاطبان میداد که با حرکت دستشان در
فضا تااویری مجازی را روی صحنه نمایش ویدئویی ایجاد کند (تاویر( )3سالتز.)03 :1330 ،

تاویر :3سیستم تعاملی.1374 ،

در این سیستم ،ارتباط متقابل دستمایهای برای ارتباط هنرمند و مخاطب شد که با تغیییر گفتمیان ،زبیان
جدید برای برعراری یی ارتباط دوسویه ،فراهم شود .چنانچه تمام آثیار هنیری خلیق شیده در شییوه فینآوری
کنشمتقابل رایانهای ،حداعل یی شرکتکننده را در تعدادی از عملکردهای متحرک زنده ،به خیود جلیب کیرده
است .عملکرد زنده دعیقاً پایهای است که با هنرهای عملکردی شخاییت میییابید (منییرزاد .)33 :1337 ،ایین
نمونه از گفتمان و ایجاد فضای مشارکتی در اثر"سازههای عابی" اثر مندوزا کاپتلی 07کیه همکیاری خیود را در
سال  0414آغاز کرد نمود دارد .وی آثار خود را در موزه هنری دنور در گرجستان و در سیال  0411در برزییل و
 0411در نیویورک و  0413در فرانسه ارائه کرد .همچنین در دهمین دوسیاالنه""Artes Medialesدر سیانتیاگو
شیلی در سال  0410چنین رویکرد مشارکتی مشهود است .این هنر دیجیتالی درواعع سیستمی تعاملی بر پاییه
محیط و حرکت مردم بوده که در اتاعی تعبیه شده است .ساختمان عابی (مییدان عایبی) یکیی از تاسیسیات
تعاملگرا بوده که از مجسمههای ناب شده روی دیوارهها حاوی صدها خط عمودی و موازی است .این سیسیتم
با انیمیشن تعاملگرای کامپیوتری شامل شمار مشابهی از خطوط است که نمایش داده مییشیود .حرکیت ایین
خطوط برآمده شبیهسازی میشود که موجب میشود بیه ماننید طنیابی نیرم عمیل کنید .حرکیت گرفتیه شیده
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تحتتأثیر حرکات بیننده بوده که به وسیله کامپیوتر تفسیر میشود و بهواسطه دوربینهای فیلمبرداری ،بر صحنه

موردنظر پیمایش میشود .بنابراین ژست فیزیکی شرکتکنندگان به نیروهای عمیودی منتقیل مییشیود کیه بیر
خطوط کامپیوتری تاثیر دارند ،درحالیکه نوار فیزیکی این مجسمهها همچنان بیحرکت باعیمیماند .بخشهیای
مورد نظر حول ایده محیط تعاملی شکلمیگیرند که به عنوان نقطه تماس بین دو موجودیت مختلف تعریف شده
و در اثر به شیوههای گوناگون نشان داده میشودچ این شیوهها عبارتنداز :بین بیننده و بخیش میورد نظیر (رابیط
کامپیوتری و انسان) ،بین حقیقت و حالت مجازی (سازه فیزیکی و ارتباط آن با سازه تولید شده) ،بین زمینه و رو
زمینه (به عنوان رابطهای تعاملی خروجی با مجسمهها) (تاویر.)0

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

بدینترتیب آثار هنری کنشمتقابل رایانهای در نوع برخورد مخاطب با اثر دستهبندی میشیود -1 :شیکلی
که مجریان اثر ،در زمانی که مخاطب اثر را دنبال میکنند (تحت یی سیستم) متقابالً دچار کنش مییشیوند -0
مخاطبانی که مستقیماً تحت تأثیر اثر ،دست به کنشمتقابل میزنند .به نقل از دیوید سالتز 03آثار هنیری بخیش
اول را میتوان کنشمتقابل مرحلهای 03و دسته دوم را کنشمتقابل مشارکتی 34نامید .اثر خلق شیده در جرییان
کنشمتقابل رایانهای ،نوع خاصی از ارتباط را میان تأثیرگذار و رسانه کنترلشده رایانهای پاییهگیذاری مییکنید.
درنهایت گسترهای که فعالیت هنری و خلق هنری در آن وابسته به نوعی دیالوگ هنری ،که بین مخاطب و خالق
اثر است اتفاق میافتد (منیرزاد 04 :1337 ،و.)01
در دنیای هنر چندرسانهای هنر کالژ از جمله مهمترین فرآینید خلیق اثیر هنیری اسیت و هنیر جدیید بیا
رسانههای جدید شناخته میشود .این رویکرد در هنر بیه تأسیی
فنآوری"()EAT
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سیازمانی تحیتعنیوان "تجربیههیا در هنیر و

منتهی شد .در تعریفی که از رسانه میشود ،رسانه را هر نوع عامل رابط و ابزار ارتبیاطی کیه

پیام را از طریق مجاری منتقل میکند ،مینامند .بنابراین هنگامی که درباره"رسانه جدید"سخن میگوییم ،غالباٌ
مراد استفاده هنرمندان از تکنولوژیهایی است که بیشتر در خدمت فعالیتهای تجاری و اسیتودیوهای تبلیغیاتی
بودهاند (لوسیاسمیت .)03 :1334،رسانههای معاصر امکانی را در هنر پدید آوردهاند تحتعنوان کنشمتقابیل در
هنر و ازجمله تعاریفی است که در حوزه هنرهای جدید با پتانسیل تغییر در شکل و ساختار فناوری همراه است.
تعاملی بودن از خاوصیات اصلی آن است و هنری که در آن رشد کند نیز خودبهخود ویژگیهای چنین رسانهای
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را میپذیرد .از سویی جامعه شبکهای و ساختار متکثر و از پایین به باالی آن هر نوع مرکزگرایی را در هنر امروز
تحلیل میبرد .همچنین به جمع ویژگیهای هنر نو ،چنیدگانگی و عیدم تبعییت از رواییتهیای مسیلط پیشیین
میافزاید .در چنین بستری است که بسیاری از مناسبات درونی فرهنی

پسیتمیدرن ،ماننید التقیاط و فراوانیی

نشانههای خودمرجع به جزیی از هنر نو بدل میشوند (بخشی.)13 :1337 ،
 -5-2هنر تعاملی در تبلیغات خدماتعمومی
تبلیغات با مفاهیم انتشار اطالعات ،عملیات متقاعدسازی ،تأثیرگذاری بر افکار عمومی ،بهکیارگیری نمادهیا
برای تحت تأثیر عراردادن مردم و ...همخوانی دارد .تحت تأثیر عرار دادن به منظیور اهیدافی چیون نفیور ،ایجیاد
دگرگونی ،تأثیر بر روحیات ،افکار و رفتار مخاطبیان اسیت (علیوی )70 :1370،و (متیولی )03 :1330 ،و (کییا و
سعیدی .)140 :1333،تبلیغات یکى از پیچیدهترین مفاهیم علوم اجتماعی است و تاکنون تعاریف متعددى از آن
ارائه شدهاست .در دایرة المعارف بینالمللى تبلیغات آمده است :دستکارى نسبتاٌ حسا شده اندیشههیا و رفتیار
دیگران بهوسیله نمادها با درنظرگرفتن ارزشها ،مالحظه باورها و رفتارهایى که اشخاص به آنها بیه چشیم ییی
موضوع مهم و بحثبرانگیز مىنگرند (دایرةالمعارف بینالمللى .)073 :1393 ،فرایند اثربخشی تبلیغیات ،بسیتگی
تام به فرآیند ارتباطات در تبلیغات دارد .فرآیند ارتباطات در واعع کنشی است همهجانبه ،برای تفهیم و اثربخشی
پیامی که از طریق کانالهای ارتباطی فرستاده میشیود .براسیاس فرآینید ارتباطیات کیه دارای عناصیر نیهگانیه
فرستنده ،گیرنده ،پیام ،رمزگذاری ،رسانه ،رمزگشایی ،پاسیخ و نیویز اسیت ،راهبیر معمیول رسیانههیای جمعیی،
ساختن"معناهای رمزگذاری شده"در بازنماییهاستچ یعنی ارائه چیزی بر اساس نیوعی رمیز ییا نیوعی رمزهیای
پنهان (دانسی)73 :1333 ،چ بنابراین شیوههای هنر تعاملی که نوعی گفتمیان رودرو در فراینید ارتباطیات ایجیاد
میکند ،مسیری مستقیم برای بیازخورد را در ارائیه پییام ایجیاد مییکنید ،ایین فراینید در تایویر 0بیه نمیایش
درآمدهاست.

تاویر :0مدل فرآیند ارتباطات
(فروزفر)00 :1339 ،
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برمنبای هنر ارتباطات باورت باری با اضافات هنر تعاملی ،رفتار افراد در جامعه معنا مییابد .جنت ولف
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جامعهشناس انگلیسی در کتا تولید اجتماعی هنر میگوید هر آنچه ما انجیام مییدهییم در درون سیاختارهای
اجتماعی صورت میگیرد و بنابراین از آنها تأثیر میپذیرد (رامین .)17 :1337،ولف در بخیش دوم نوشیتهاش،
موضوع بسیار مهمی را مطرح میکند که از بحثهای مفید و توجهبرانگیز جامعهشناسی هنیر و تیاریخ اجتمیاعی
هنر است :تأثیر عوامل سهگانه فناوری ،نهادهای اجتماعی و عوامل اعتاادی بر تحوالت تاریخی و اجتمیاعی هنیر
(رامین .)04 :1337،بدینترتیب تولید معنا در شرایط گفتمانی رویکردی جدید مییابدچ چراکه اثر را نمییتیوان
همچون هستی ثابت و تغییرناپذیر دریافت یا ارزیابی کرد ،زیرا درک و ارزیابی به تناسب دریافت و ادراک مختلف
مخاطبان مختلف تغییر میکند (هورورن .)139 :1373 ،درواعع هنرمند با مجهز شدن به نظریه هنر بیه عنیوان
ایده و همچنین توجه به نقش شان

در زندگی و هنر ،مستعد غلیان تازهای از خالعیت شد کیه بیرای اولیینبیار

بهصورت رسمی در جنبش فلوکسوس 33تجلی یافتچ جنبشی"میانرسانهای"که در دهه  94به شیکوفایی رسیید.
فلوکسوس بهعنوان یی آوانگارد ،ضدهنر بودچ بهویژه ضدهنری که تحت مالکیت انحااری موزهها و مجموعهداران
بود ،چراکه در یی رویداد فلوکسوسی صرفاً «دعوتی برای گشودن ییی چییز بسیته» بیود .از شیرکتکننیدگان
درخواست میشد که دعیقاً بنویسند چه رویدادی برای آنان رخ دادهبود .این مطالبه ساده به اظهارنامهای برضید
تکلفهای هنر موزهای و نیز عمل مشارکتی افرادی مبدل شد که برای اجیرای آن گیردهم آمیده بودنید .روییداد
فلوکسوس تجسم کاملی از این رأی دوشان شد که بیننده نه تنها تکمیل کننیده اثیر اسیت بلکیه درحقیقیت بیا
مشارکت مستقیم خود در رویداد به بخشی از کار هنر مبدل میشوند (راش.)03-07 :1333،
هنر جدید از نوعی تعامل آشکار بین نوآوریهای جدید در هنر و ظهور نهادهیای نیوین هنیری سرچشیمه
گرفته است .این هنر جدید اغلب کارکردی تبلیغاتی و سیاسی داشته و لذا عالیق گروههای خاصیی را بیه خیود
جذ میکند .این مدل ارتباطات بخش مهمی در جامعهشناسی هنر بوده و تحلیل فرهنگی از مخاطبیان اسیت.
یعنی مارفکنندگان فرهنگی با مسئله سیاست فرهنگی ارتباط دارند ،زیرا روشهای مناسیب مداخلیه فرهنگیی
تنها با برعراری پیوند تاور درست از مخاطبان آینده و چگونگی دریافیت پییام تکیوین خواهید یافیت .مخاطیب
فعاالنه در ساختهشدن کار هنری شریی بوده و فرآورده فرهنگی بدون عمل دریافت یا مارف ناکامل استچ ایین
بدینمعناست که مشارکت متمم و کاملکننده آن است .تشخیص نقیش فعاالنیه مخاطیب ،رهآورد رویکردهیای
گوناگون به جامعهشناسی هنر است ،همانند نشانهشناسی ،نظریه تفسیرشناسی و پدیدارشناسیی دریافیت (ولیف،
.)101-104 :1379
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 -5-3تبلیغات تعاملی در خدماتعمومی
در گفتمان پسامدرن هنرمند در عرصه هنر عمومی فعال است .بنابراین نمیتوانند جریان نخبهگرایی را بیر
مخاطبی که در جامعه واجد فرهن

کثرتگرا است ،تحمیل کردچ بلکه میتیوان ارعیان کیرد هنیر در تعامیل بیا

مخاطبان عرار گرفته و رسالت کارکردی از رسالت هنرهای زیبا مستقل عمل کردهاست .تبلیغات خدماتعمومی
(غیرتجاری) 30که دیوید اگیلوی ،30آن را تبلیغات بشردوستانه و خیرخواهانه مینامد ،درصد انتقال یی پییام بیه
نفع یی آرمان نیی انسانی است .آرمانهایی همچون محافظت از محیطزیست ،راهنمایی و راننیدگی ،کمیی بیه
آوارگان کمی خیرخواهانه ،بیماران خاص و ...که بهطور عمومی دولت از آن حمایت مییکننید (اگیلیوی:1334 ،
 .)107بطورمثال ساشا هانکه ،39مدیر اجرایی سازمان امیداد میزرئیور ،37پوسیتر تعیاملی”33جیذ سیرمایههیای
اجتماعی در راستای تأمین اهداف خیریه “33را در سال  0410که با مشارکت مخاطبان صورت میپذیرفت ارائیه
کردچ این رویکرد ،جز اعداماتی در هنر تبلیغات خدماتعمومی است که مردم گرایش زیادی در مشیارکت اهیداف
اجتماعی دارند .تأثیر سابقه رهنی و تجربیاتی که هنرمند در ارتباط با مخاطبان طراحی میکند ،عیدر مسیلم از
دستاوردهای رسانههای هنری در خدماتعمیومی ،کشیف مناسیبات فرهنگیی تأثیرگیذار در زمینیهفرهنگیی 04و
ارتباطات انسانی است (تاویر .)0مخاطبان در تعاملی شرکت میکند که باورت دیجیتال طراحی و ارائه شیده
است .درنهایت پ

از کنشی معین که طراحان پوستر تعاملی پیشبینی کردهانید بیازخوردی روانیی از مخاطیب

دیده میشود ،که از اصول ارتباطات باورت باری است .بر اینپایه مرکز سازمان کمیرسیانی مردمیی از همیه
افراد در تمامی جهان به واسطه کمیهای فردی حمایت میکند .در برنامه مقابله با فقر و بیعیدالتی ،هیر ییورو
میتواند راهگشا باشد ،که با کمیهای مردمی در حال کاهش است .بهمنظور افزایش تمایل مردمیی بیه کمیی
کردن ،کول ر  01این فرایند را با طراحی پوستر کمیهای مردمی ساده کردهاست که بر اسیاس آن مییتیوان از
کارتهای اعتباری استفاده کرد .زمانیکه کارت با این پوسترها تماس مییابد ،کمیهای مردمی بیه ییی تجربیه
تعاملی بدل میشوند .کارت اعتباری میتواند بدهیهای ییی کیودک زنیدانی در فیلیپیین را پرداخیتکیرده ییا
میتواند تکه نانی به دست خانوادهای فقیر و محروم در پیرو دهید .نمیایش تعیاملی ایین پوسیتر نشیانمییدهید
کمیهای مردمی تنها دو نفر انسان میتواند تفاوتهای عمدهای ایجاد کند .این کمپین در ابتدا توجه مردم را در
فرودگاههای بینالمللی به خود جلب کرده است .بعد از تجربه تعاملی ،از افراد و سیرمایهداران خواسیته شید کیه
کمیهای خود را به صورت ماهیانه پرداختکنند .این بیلبورد تعاملی ،کمیهای خیر مردمی اسیت کیه نمیایش
اجتماعی نامیده میشود و یی پوستر تعاملی دو طرفه را در رأس معادله عرار مییدهید .بیه واسیطه مییانجیهیا
میتواند مخاطب را به خود جلب کند و همزمان با کمیهای مردمی بیهوسییله کیارت اعتبیاری در وییدیویی در
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صفحات نمایش ،تبلیغ کند .این شیوهای ساده برای شرکت افراد است تا  0دالر را برای کمی به مردم نیازمنید
فراهمآورد .از سویی این فرایند چالش اجتماعی احساس تعلق به جامعه را با ایجاد ح

مشارکت انسانی بوجیود

میآورد.
از نظر فلسفی ،آثار بزرگ هنری ،تعهد را تشویق مییکننید ،امیا از سیوی دیگیر ،بسییاری از سیاختههیای
رسانههای عامهپسند ،صرفاً برای حواسپرتی طراحی شدهاند (دانسی)301 :1333 ،چ این تعریف وجیه متمیایز در
تفکیی هنر رسانهای جدید است .تبلیغات کنشمتقابل اجتماعی بر اساس تعریف فرم معنیدار اثری که کیفییت
خاصی از حقیقت را نشان میدهد و با تعریف تبلیغات که دستکاری حسا شده اندیشه است ،درواعع هنر عمومی
را نمایش میدهد که کنشمتقابل اجتماعی را مطرح میکند.

تاویر :0ارائه پوستر تعاملی"جذ سرمایههای اجتماعی در راستای تامین اهداف خیریه"

در علم ارتباطشناسی صحت اعتبار پیام تبلیغات خدماتعمومی برای مخاطبین عابل استناد است .در ایین
نوع تبلیغات اعتبار منبع ارسالکننده اطالعات ،سفید و علنی و مخاطبان به طور عمومی به منبیع پییام ایمیان و
اعتقاد دارند .ساختارهایمعنایی 00اینگونه ارتباطات هیمزمیانی 03و در زمیانی 00کینش را در پیی دارد .در ایین
تبلیغات پولسازی و چشمداشت مادی مطرح نیستچ چهبسا برای تبلیغیات هزینیه از سیوی میردم نییز بیهطیور
داوطلبانه پرداخت مییشیود .بیهطیور مثیال به تازگی یی کمپین متفاوت در لندن شروع بهکار کرده است .این
کمپین بیلبوردهایی بزرگ را در سطح شهر شامل میشود که در آنها زنانی با صورت زخم خورده و کبود دیده
میشوند .بانوانی که نماد خشونت علیه زنان هستند .از آنجایی که هدف این کمپین ،باالبردن سطح آگاهی
عمومی به مساله خشونت علیه زنان است ،طراحان بیلبوردها ترتیبی دادهاند تا با توجه عابران ،زخمها و کبودیها
موجود در تبلیغ ،به مرور بهبود پیدا کند .این بیلبوردها در واعع از تکنولوژی تشخیص چهره میبرند .این
تکنولوژی کمیمیکند تا بیلبورد بتواند آمار تعداد نفراتی که به آن نگاه کردهاند را ثبت کند .درنهایت همانطور
که اشاره شد ،هرچه این آمار باالتر رود ،از کبودیهای موجود بر روی صورت زن زخمخورده در تبلیغات ،کاسته
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میشود .این بیلبورد از همه میخواهد تا به زنان بیشتر توجه کنند و در صورت دیدن مشکالت برای آنها به ویژه
خشونت به سادگی عبور نکنند( 00تاویر.)9
شیوههایی که در تبلیغات خدماتعمومی باورت تعاملی باید درنظر گرفته شود از چند منظر باید حسیا
شده عمل کنندچ بعد اول :بکیارگیری عکی العمیل مخیاطبین تبلیغیات ،بعید دوم :اسیتفاده از فعالییت فیزیکیی
مخاطبین ،بعد سوم :دخالت مخاطبین در جریان کار ،بعد چهارم :درگیرکردن مخاطب ،بعد پنجم :کنترل توسیط
مخاطبین ،بعد ششم :ارتباط دوطرفه بین تبلیغاتکننده و مخاطب ،بعد هفتم :بازخورد مخاطب تبلیغات .هر کدام
از عوامل رکر شده بسته به میزان مشارکت پیشبینی شده و تعامل حاصله میتواند متغیر باشد.
ویژگی هنر تبلیغات خدمات عمومی باورت تعیاملی یکیی از نمونیههیای هنیر عیاملی اسیت کیه بایورت
تکنولوژیی ارائه شده است .این پدپده امر هنری را از وابستگی به مباحث زیباییشناسی و کیارکرد تزئینیی ادوار
گذشته رهانیده است و فرم مشارکتی هنر عمومی در پیشبرد اهداف اجتماعی بیا اسیتراتژی گفتمیان جدیید در
عار معاصر است.

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

نتیجهگیری
گفتمییان هنییر در عاییر پسییامدرن رویکییردی جانبدارانییه بییه هنییر عمییومی دارد (مؤلفییه چندصییدایی و
عمومیسازی) .شاخاههای هنر تعاملی که مشارکت مخاطبان با فرایند فنآوری و تکنولوژی میسر مییشیود ،در
تبلیغات تعاملی عمومی نمود پیدا میکند .از این دست ،پوسترهای تعاملی که خاوصیاتی ازجمله کنشمتقابیل
هنر ،مشارکت و تعامل مخاطبان را به دنبال دارد ،نمونه شاخص تبلیغات تعاملی عمومی هسیتند .ایین شییوه بیا
رویکردهای خود گفتمان پسامدرن را نمایش میدهندچ چراکه شاخاه عمومی بودن هنر کیه واجید داللیتهیای
اجتماعی و سیاسی است ،را دارا است .نمونه تبلیغات"جذ سیرمایههیای اجتمیاعی در راسیتای تیأمین اهیداف
خیریه"فرم هنری را بهنمایش میگذارد که از رسانههاینوین با کارکرد ترغیبی در ارتباطات برای مشارکت افیراد
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برای جامعهپذیری به توفیق بزرگی دست یافته است .این گرایش تبلیغات را به فرم مشارکتی برای نیل به اهداف
خدماتعمومی بدل کرده است .عملی که تأثیرگذار در عرصه اجتماعی و اعدامی در تحول فرم هنری در ماهییت
و کارکرد اجتماعی است .درنتیجه این کنشمتقابل یا تعامیل بیا شیبکههیای اجمیاعی نقطیه عزیمیت محسیو
میشوندچ عوانین جهانی و همه شمول و خودهای فردی یگانه و منحار بهفرد بهمثابه تجریدات و انتیزاعهیایی از
هستی انسان در جهان تلقی میشوند .انسانهایی که تامیمهای مشترکی اتخار مییکننید و پیامیدها و نتیای
تامیمات خود را مشترکاٌ برعهده میگیرند که نسبیتگرایی در مشروعیت کنش براساس کاربست تفاهمی ایجاد
شود .بدینصورت هنرمندان در غالب نهادهای هویتی و خیریهای فعالیت ارتباطی خود را برای همکاری مردم در
جامعه مدنی دنبال میکنند که گفتمانی با بازآفرینی کنشی انساندوستانه را فراهممیآورد .برایناساس حاکمیت
رهنی-اعتاادی که دستمایه ارتباطات است همراه با تکنولوژی دیجیتال امکان تعامل را در ابعاد متنوع مشارکت
از طریق حسی و کنشی مخاطبان ایجاد میکند .این اعتقادات در جامعه ،در دریافت شخای مخاطبان ،محایول
کنشمتقابل بسیار خالق سازنده بین ارهان بشر و ارتباطات جهانی یا سیبرنیتیی است .عیدم کیارکرد تزئینیی،
توجه به مسائل اجتماعی ،استفاده از حضور و هویت مخاطبان اولویت اینگونه ارتباطات در این عرصیه اسیت .از
سویی پسامدرنیسم معتقد است با نظم اجتماعی جدید روبرو هستیم که اهمیت و عدرت آن توسیط رسیانههیای
جمعی توصیف شدهاست .همین توصیف ،مبنای شناخت ما از واععیتها و دنییای اطرافمیان عیرار گرفتیهاسیت.
رسالت این نوع هنر عمومی که باورت تعاملی ارائه میشود ،زنده نگاهداشتن بحث و مناظره و مدخلی اسیت بیه
مشارکت .پ

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

توفیق یافته استچ چراکه تعریف از مفهوم مردم و تعامل در عبال موضعگیری ارتباطات کینشمتقابیل بیا رویکیر
عاطفی در ارتباطات شکل میگیرد و هنر در عار پسامدرن کارکردی گفتمانی در جامعه دارد .برپایه این کلیت
ادعای فرمی از تبلیغات باورت تعاملی که در لندن صورتپذیرفته ،درواعع نابرابری و خشونت علییه زنیان را بیه
شکل جدید در فرم هنر تبلیغات که خدمات عمومی-اجتماعی ارائه کرده اسیت .تعامیل در ایین تبلیغیات بیدون
دخالت خدمات مالی مستقیم بوده و صرفاٌ با تأثیرگذاری بر ارهان افراد برای آگاهی از این معضل در جامعه است.
ازهمین رو در این نمونه تبلیغات مشیارکت در لحظیه و برپاییه احساسیات و توجیه مخاطبیان اثربخشیی خیود را
بهنمایش میگذارد .بنابراین طبق استناد بیه نظرییه نهیادی دیکیی چیون شییوه رایی در ارتباطیات بکیارگیری
تکنولوژی به شیوههای تبلیغاتی است ،فضای گفتمان هنر تعاملی کیه مشیارکت مخاطبیان را دربیر دارد ،در پیی
کنشاجتماعی دموکراتیی جامعه مدنی است .با این اوصاف در عار حاضر از میان رفتن تمیایز بیین فرهنی

و

جامعه و افول فرم سنتی هنر را شاهد هستیم .درنهایت آنچه در با شاخاهها و کیفیات هنر عمیومی در عایر
پسامدرن رکر شد ،عابل تعمیم به عرصه تبلیغات تعاملی در عرصه خدمات عمومی است.
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