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چکیده
ک یا به بیان  کــه ماندگارترین افادات وی به فلســفه در زمینــه ادرا مرلوپونتــی یکــی از نوآورتریــن فیلســوفان قرن بیســتم بوده 
ک اســت. در این پژوهش قصد بر این است تا با بررسی آرای فلسفی مرلوپونتی، مروری بر مسئله  دقیق تر، پدیدارشناســی ادرا
ک نزد مرلوپونتی پررنگ تر شــده و به این ترتیب جایگاه مخاطب به  ح شــدن ادرا ک انجام شــود. نقش فضا و بدن، با مطر ادرا
گروه های متعدد شــکل پذیری و شــکل دادن ظهور پیدا می کنــد. هدف اصلی این  عنــوان "مخاطــب" از بیــن رفته و به صورت 
کردن شاخصه های مشترک بین فلسفه مرلوپونتی و هنر تعاملی است. برای نائل آمدن به این هدف، پژوهش  پژوهش، پیدا 
که در آن به تشــریح و  گــردآوری اطالعات با اســتفاده از منابع مکتوب و دیجیتال اســت  حاضــر بــه شــیوه توصیفــی- تحلیلی و 
که در هنر تعاملی، مخاطب دیگر تنها  تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی مسئله پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است 
که  گفــت همان گونه  کنش، خود در فرآینــد خالق تولید اثر شــرکت می کند. می توان  یــک نظاره گــر صــرف نیســت بلکه با انجــام 
که شکل  مرلوپونتی در نظراتش بیان می کند، در هنر تعاملی، تمایزی میان ســوژه و ابژه نیســت و هر دو در تعامل با هم اســت 

می یابند. 
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مقدمه
پدیدارشناســی، مهم ترین جریان فلســفی در قرن بیســتم توسط 
گســترش  کشــور فرانســه و آلمــان  هوســرل۱ پایه گــذاری شــد و در دو 
گادامر۲، دریدا۳، و ریکور۴ تاثیر  یافت و بر اندیشــه ی فیلســوفانی نظیر 
گذاشــت. از بیــن تمــام ایــن چهره ها می تــوان به فیلســوفی متفاوت 
کــرد. مرلوپونتی می کوشــد در برابر  بــه نام موریس مرلوپونتی5 اشــاره 
دو گانه انگاری دکارت در خصوص ذهن و جسم، به اتحاد میان این 
دو مقولــه بپــردازد تــا مــا با اســتفاده از منظــر بدنمان بتوانیــم دوباره 
کنیــم. رنــه دکارت فیلســوف مشــهور قــرن هفدهــم  ک  جهــان را ادرا
بــود. او در پــی نفــی جهان و تهی بودن ذهن از هــر متعلقی بود. او با 
شــعار »من فکر می کنم پس هســتم«، به ســوژه اهمیتی فراوان داد. 
مرلوپونتــی تکیــه بیــش از حــد دکارت بــر عقــل را قبول نداشــت، چرا 
کــه معتقــد بود تکیه بــر عقل گرایی، تجربه انســان از جهــان را به یک 

کاهش می دهد.  اندیشه، مفهوم یا ایده ناچیز 
ابــژه و  در رویکردهــای معاصــر هنــر، دو قطبی هــای رایــج نظیــر 
ســوژه، خود و جهان، ذهن و بدن حذف شــده و با حذف شــدن دو 
قطبی هایــی نظیر صــورت و محتوا نیز، روابط اثر هنری و مخاطب به 
گســترده شده است. در این بین،  عنوان ابژه و ســوژه در جهان هنر6  
آنچــه بیــش از پیش در این رویکردها مشــهود اســت، مســئله ادارک 
ک  ح شــدن ادرا اســت. اهمیــت نقــش فضــا، بــدن، دیگــری، بــا مطر
بیشتر شده و جایگاه مخاطب صرفًا به عنوان "مخاطب" از بین رفته 
گروه های متعدد شــکل پذیری و شــکل دادن ظهور پیدا  و به صورت 
که می شــود توســط آن به  می کنــد. در ایــن راســتا، مهم تریــن ابزاری 
ک پرداخت و آثار هنری بدن محور را بواسطه آن تحلیل  مســئله ادرا
نمــود، پدیدارشناســی اســت. در پدیدارشناســی، »بازگشــت به خود 
ح اســت. یعنی رویکرد تازه و ناب بــه هر چیز، تجربه ای  چیزهــا« مطر
مشــخص از خود چیزها و شــهود اســتوار بر مشــاهده با تجربه دقیق، 
نگــرش  پیــش داوری مفهومــی. در  و  بــدون هیچگونــه پیش فــرض 
پدیدارشناســان، هــر چیــز یــک »پدیدار« اســت و پدیــدار همان ذات 
گونه ای  که دنیا را بــه  شــی اســت. پدیدارشناســی مــا را وادار می کنــد 
متفاوت ببینیم و به این معنی حقیقت جدیدی را می آفریند. از این 
رو از نظــر اریک ماتیوس۷، پدیدارشناســی مد نظر مرلوپونتی، وجهی 
از سوبژکتیویســم را بــا وجهــی از ابژکتیویســم ترکیــب می کنــد. از نظــر 
پیروان این مکتب، "تجربه شخصی" اهمیت بسیاری دارد. از این رو 
تجربــه عبارت اســت از درگیری موجود با جهــان و توصیف تجربه ای 
کــه فقط درباره آن بیندیشــیم،  ســوبژکتیو، جهــان آن چیزی نیســت 
که در آن زندگی می کنیم، عمل می کنیم، احساس  بلکه محلی است 

می کنیم و امید می ورزیم. از این رو، پدیدارشناسی به توصیف وجود 
ما در جهان و نحوه های متعدد در - جهان - بودن می پردازد.

ک و تعامل روزمره افراد   در فلسفه مرلوپونتی نیز هنر جدای از ادرا
با جهان نیست. اثر هنری مخاطب را وادار به حرکت در فضا نموده به 
که مخاطب وارد اثر شــده و خود در آن دخالت داشــته و آن را  شــکلی 
بازسازی نماید. به این ترتیب به میانجی هر بازسازی معنایی تازه به 
اثر هنری بخشــیده می شود. چنانچه اثر چگونگی همبستگی جهان، 
کیدی بر بیرونی  ذهن و بدن را برای مخاطب نمایان می سازد که خود تا
ک است و این مهم در هنرهای معاصر نمایان است. در این  بودن ادرا
پژوهش ســعی بر این اســت بــا توجه بــه نظریات فلســفی مرلوپونتی، 
کنش های هنری و رســانه های جدید در دوران معاصر بیان  چگونگی 
که  شــود. از اهداف اصلی این پژوهش، پاســخ به این ســواالت اســت 
آیــا رویکــرد پدیدارشناســانه برای تحلیل آثــار هنر تعاملی در نســبت با 
سایر رویکردها مزایایی دارد و چگونه با رویکرد پدیدارشناسانه )به ویژه 
کرد؟ چه قرابتی  رویکــرد مرلوپونتی( می توان آثار هنر تعاملی را تحلیل 
ک مرلوپونتــی  بیــن جایــگاه مخاطــب در هنــر تعاملــی و نظریــه ی ادرا
وجــود دارد؟ فــرض بر این اســت با توجــه به ماهیت ویــژه ی هنرهای 
تعاملــی، تحلیل آنها بر اســاس روش پدیدارشناســی مرلوپونتی، برای 
کار آمدتر اســت و از آنجایی  درک جایــگاه مخاطــب و نقش بدن در آن 
کــه هنرهــای تعاملــی بــا حضــور مخاطــب متحقــق می شــوند و بدون 
ک )به ویژه  مخاطب گویی وجود خارجی ندارند، با پدیدارشناســی ادرا

نزد مرلوپونتی( به نحو مطلوبی می توان این آثار را تحلیل نمود.
گــردآوری  ایــن تحقیــق مبتنــی بــر شــیوه ی توصیفــی- تحلیلی و 
کتابخانه ای با اســتفاده از منابع مکتوب و دیجیتال  اطالعات از نوع 
کــه در آن محقــق بــه تشــریح و تبییــن دالیــل چگونه بــودن و  اســت 
چرایــی مســئله می پــردازد و ســپس بــا روش های مختلف اســتدالل 
گرفته و درنهایت نتیجه گیری می شود. ابزار  مورد تجزیه و تحلیل قرار 
ک مرلوپونتی در رویکردی پدیدارشناسانه است.  تحلیل، نظریه ادرا
ک و تجربــه در هنــر پســت مــدرن، آرای  بــا پررنــگ شــدن نقــش ادرا
پدیدارشناســانه مرلوپونتی در این حوزه امکاناتی را در بطن بررســی 
رسانه های نوین هنری می گشاید. از میان آرای وی، در این پژوهش 
ک و ارتباط آنها  بــه بررســی نقــش هم پیوندی حــواس و بــدن در ادرا
که هنرهای  با رســانه های هنری نوین پرداخته می شــود. از آنجایی 
گویی  تعاملــی با حضور مخاطب محقق می شــوند و بــدون مخاطب 
ک نزد مرلوپونتی به نحو  وجود خارجی ندارند، با پدیدارشناسی ادرا

مطلوب تری می توان این آثار را تحلیل نمود. 

مفاهیمفلسفیمرلوپونتی

موریس مرلوپونتی پدیدارشناس قرن بیستم، از جمله متفکرانی 
گاهی و بــدن«، »ســوژه و  ح روابطــی نویــن میــان »آ کــه بــا طــر اســت 

جهان«؛ نظام و روش مندی پیشین را به پرسش می گیرد. مرلوپونتی 
ک می نویسد: »کار پدیدارشناسی،  در پیش گفتار پدیدارشناســی ادرا



۷
تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدارشناسانه از منظر مرلوپونتی

پــرده برداشــتن از راز جهــان و راز عقل اســت« )کارمــن، ۱۳۹۴، ۲۳(. 
درک  بــرای  را  عقل گرایانــه  و  تجربه گرایانــه  فلســفی  نظریه هــای  وی 
که پیش فرض اولیه این  کافی نمی داند. چــرا  رابطــه انســان و جهان 
که توســط ســوژه مورد تحلیل و  نظریه ها، وجود جهانی ایســتا اســت 
که در این شــیوه رویارویی  ارزیابی قرار می گیرد و این در حالی اســت 
با جهان، رابطه درک کننده و درک شــونده مــورد غفلت قرار می گیرد. 
مرلوپونتــی بــا رویکــرد پدیدارشناســی، درصــدد دریافتــن و توصیــف 
که  که در آن غوطه ور شده است؛ جهانی  رابطه سوژه با جهانی است 

.)Gallagher, 2010,184( ک به سوژه داده شده است بواسطه ادرا
کــه مرلوپونتــی را تحــت تاثیــر قــرار داد و راهنمای  "راز فلســفی ای 
گشــوده بــه روی  کــه مــا  کار او شــد، دو وجــه دارد – نخســت ایــن 
ج در آنیــم. اولیــن وجــه آن راز، این  جهانیــم و دیگــر اینکــه منــدر
که جهان اصاًل بر ما منکشف می شود و  واقعیت حیرت انگیز است 
گاهی ما به بطن چیزهایی غیر از خودمان دست می رساند و ما  آ
که ظاهرًا با نســبت های  را به آنها وصل می کند؛ آن هم به نحوی 
که اعیان محض، چشم بسته با یکدیگر دارند،  خارجی خاموشی 
که مــا خود نه  قابــل مقایســه نیســت. وجه دوم این راز آن اســت 
فرشــته ایم نه ماشین، بلکه موجوداتی زنده هستیم. ما با جهان 
نــه ماننــد پردازشــگران داده هــا و اطالعــات مواجــه می شــویم نه 
که مانند مه بر ســطح چیزها شناورند.  همچون اشــباح و ارواحی 
کــی نظرگاهــی بدنــی )یا جســمانی( اســت. مــا تنها به  نظــرگاه ادرا
که جهانی داریم: بدن لنگــرگاه ما در  واســطه داشــتن بدن اســت 

جهان است" )کارمن، ۱۳۹۴، ۲8(.
مرلوپونتــی میــان ذهــن و بــدن ارتبــاط برقــرار می کنــد. از ایــن رو 
ادعــای »مــن بــدن دارم« بواســطه همبســتگی میــان ذهــن و بــدن 
کــه معنــا می یابد. بــه زعــم مرلوپونتــی، آنچه موجــب ارتباط  اســت، 
مــن با جهان می شــود بدن اســت و به این ترتیب حضــور در جهان، 
ح کردن بدن، مــِن صرفًا  حضــوری بدنمنــد اســت. مرلوپونتی بــا مطر
کوگیتو )مِن  گرفته و من را پیش از آنکه یک  اندیشــنده را به پرســش 
 Merleau-Ponty,( باشــم یک بدن اندیشــنده می دانــد )اندیشــنده
کــه  137 ,1962(. اندیشــه فلســفی محــوری مرلوپونتــی ایــن اســت 
که در انتهــای زنجیــره ای از علت ها  ک رویــدادی ذهنــی نیســت  ادرا
ک پدیــداری بدنــی )یــا  و معلول هــای فیزیکــی پدیــد آیــد، بلکــه ادرا
ک می کند  که ادرا جســمانی( است. وی معتقد است این بدن است 

نه ذهن )کارمن، ۱۳۹۴، ۴8(. 

تنوجایگاهآننزدمرلوپونتی

مرلوپونتی شــرط در عالم بودن را بدن مندی سوژه می داند. وی 
بــدن را نه به عنــوان وجودی صرفًا فیزیکی در جهان، بلکه به عنوان 
که بدن  گرفته و ایــن دیدگاه  خــود مــن و در جهان بودن مــن در نظر 
را همانند ابژه ای در میان دیگر ابژه ها در نظر می گیرد، را نمی پذیرد. 
گاه نقش ابــژه را بر عهده  گاه نقش ســوژه و  بــه زعــم مرلوپونتی، بدن 
کامــاًل بــه یکــی از ایــن دو جهــت نمی چرخــد.  داشــته و هیــچ وقــت 
بنابرایــن مرلوپونتــی ظرفیتــی جدید از بدن را معرفــی می نماید: این 

که بدن انســان بیــن دیدن-گر8 و  ظرفیــت زمانی آشــکار خواهد شــد 
دیــدار پذیــر، بیــن لمس کــردن و لمس شــدن، حاصل می شــود. این 
گی بدن، متقاطع۹ بودن ســاختار آن را نشــان می دهد و ظرفیتی  ویژ
که به شکل همزمان بدن عالوه بر دیدن، "دیدن  را به وجود می آورد 
خــود" را می بینــد؛ و یــا عــالوه بر لمس نمــودن " لمس نمــودن خود" 
را لمــس می نمایــد. چنیــن بدنــی هــم ســوژه و هــم ابــژه خود اســت. 
بنابرایــن بــدن جایگاهی برای ذهن نیســت و ذهــن در برابر بدن قرار 
Galen. A & Mi-  ( کدام یک روی ســکه هســتند نمی گیــرد؛ بلکه هر 

 .)chael B, 1993, 120
ک در هــر جایــی زاده نمی شــود«  مرلوپونتــی معتقــد اســت: »ادرا
بلکــه »در اعماق و زوایای بدن ســر بر مــی آورد« )کارمن،۱۳۹۴، ۲5(. 
در تمــام تجربیــات مــا از جهان، بدن حضور دارد. بــدن مفهوم فضا، 
گرم و سرد را بدن است  عمق و رنگ را به ما می آموزد. دور و نزدیک، 
که  کــه بــرای مــا مفهــوم ســازی می کند. بــدن به مــا نشــان می دهند 
فضــا در مقابل ما نیســت، بلکه در اطراف ما قــرار دارد؛ و ما خودمان 
بخشی از فضا هستیم. بنابر این نزد مرلوپونتی جهان، جهانی است 
کن شــده و در ارتباط با  کــه بــرای ســوژه موجود اســت؛ در بدن او ســا
 .)Romdenh-Romluc, 2010,165( آن معنــا و تعریــف پیــدا می کنــد
وی معتقد است وقتی انسان به چیزی نگاه می کند، بی آنکه بداند، 
کــه از آنجا بهترین وضوح را هم از اجزا و  فاصلــه ای را انتخاب می کند 
که چیزی را در دســت می گیرد، آن  کل جســم دارد و هنگامــی  هــم از 
کند  که بیشــترین شــناخت را از آن پیدا  را طــوری در دســت می گیــرد 
که به دنبــال فاصله بهینه می گــردد. در واقع بدن  و ایــن بدن اســت 
کــه در آن زندگی  ک مناســب، خودش را بــا دنیایی  انســان بــرای ادرا

می کند، تطبیق می دهد )جوانی و دیگران،۱۳۹۴(.

نسبتتفکرمرلوپونتیوهنرتعاملی

کلی بر مفاهیم فلســفه مرلوپونتی، در این بخش از  پس از مروری 
پژوهــش بــه نحوه ارتباط فلســفه مرلوپونتی و هنــر تعاملی پرداخته، 
هنر تعاملی و به طور خاص نقش آن در تبلیغات تعاملی را  به شــیوه 
پدیدارشناســانه و بــر اســاس مفاهیــم فلســفه مرلوپونتــی، بررســی و 

توصیف خواهد شد.

نقشمخاطبدرهنرتعاملی

هنر تعاملی، بخش بســیار مهم و وســیعی از تغییرات هنر در دوره 
گی های  معاصــر اســت. خلق تجربیات جدیــد و بیانی متفــاوت از ویژ
عمده این هنر است. این هنر غالبًا توام با آمیزه ای از بازی و سرگرمی 
کــه از طریق آن بتواند تاثیرگذاری بــر مخاطب را افزایش دهد.  اســت 
که از بدن انســان به  هنــر رســانه ای یــا مدیــا آرت۱0 نوعی از هنر اســت 
عنــوان نقطه تمرکــز در ایجاد تعامل با مخاطب اســتفاده می کند. به 
کــه مخاطب هم به  بیــان دیگــر آثــار هنری تعاملی تــالش بر این دارد 
کند. این در واقع  شکل فیزیکی و هم به گونه عینی با اثر ارتباط برقرار 
کالمی با مخاطب و غالبًا توام با انواع تحرکات  خلق نوعی دیالوگ غیر 
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بدنی مخاطب همانند رقص، پرش و حرکت های ســریع و... اســت. 
مخاطــب مرکــز اصلی اثــر و نقطه اصلی تعامل اســت. تعامل در اینجا 
می توانــد خلــق نوعــی رفتــار جدیــد در مخاطــب نمایــد و بــا اینکــه 
اســتفاده از بــدن و تحــرکات آن در آثار هنری ماننــد پرفورمنس۱۱ هنر 
نمایشــی و آثــار هنرهــای اجتماعی۱۲ ســابقه طوالنی دارد، امــا در آثار 
هنرهــای معاصــر، دعوت مخاطــب به انفعال و تحــرک و نیز تالش در 
کتشــاف بیشــتر توانایی های بدن انســان و حضور تکنولوژی جهت  ا

تکمیل اثر بسیار جدید است. 
هنــر تعاملــی مصرانــه بــه مخاطــب و ذهنیــت او اشــاره دارد. هنر 
گاهانه و متقابالنه هنر و نظریه های هنری، تبدیل  جدیــد با حرکــت آ
گی هــای اصلــی آن دیگــر بیان  کــه ویژ بــه هنر رســانه ای شــده اســت 
گذاشــتن  زیبایــی نیســت بلکــه بیــان ایده هــای هنرمنــد و در میــان 
آن بــا مخاطــب بــه وســیله رســانه ها و ابزارهای جدید با هر شــکلی از 
تعامــل اســت. از این رو رابطه دوســویه در هنــر تعاملی بین مخاطب 
گی های این هنر اســت. فعالیت مخاطب و دخالت  و اثر هنری از ویژ
که هنر از مالکیت منحصر  دادن وی در هنر تعاملی موجب می شــود 

کشیده شود )راش،۱۳8۹ ،۲۴8(. به مولف یا خالق اثر بیرون 
کــه فرآیند هنــری در هنــر تعاملی  نکتــه مهــم در اینجــا این اســت 
کنترل نمی شــود بلکه هنرمند نیــز مانند مخاطبان،  توســط هنرمند 
خــود یــک مشــارکت کننده در خلق اثر اســت و به این ترتیــب جایگاه 
سنتی مولف – هنرمند از بین می رود. البته این نکته نباید فراموش 
کــه هنرمند هنوز بــه عنوان آغازگــر مقام خود را حفــظ نموده و  گــردد 
که  هنــوز ایــده اولیه اثر خلق شــده متعلق به هنرمند اســت. هر چند 
»انتخاب مضمون همچنان در اختیار هنرمند باقی مانده اســت اما 
آنچه شــرکت کننده ها با این محتوا صورت می دهند، تنوع بیشــتری 
آثــار تجســمی )نقاشــی،  دارد« )همــان(. هنــر تعاملــی ماننــد دیگــر 
گذشــته نیســت،  مجسمه ســازی و...( اثر خلق شــده و پایان یافته در 
کــه بــه عنوان ابژه در معــرض نمایش برای مخاطب باشــد، بلکه یک 

تجربه زنده و رویدادی در زمان حال و آینده است.

به زعم مرلوپونتی، ادارک پدیداری بدنی است و انسان احساس 
خــود را از امــور جهــان از طریــق حــاالت بدنــش تجربــه می کنــد نــه از 
طریــق حــاالت ذهــن و نــه به واســطه حس هــای مجزای بــدن. وی 
می گویــد، چیزهــا و جهان در امتــداد بدن من به من داده شــده اند. 
ایــن به معنای امتداد هندســی نیســت بلکه به معنــای ارتباط زنده 
بــدن مــن و جهان اســت؛ ایــن پیوســتگی و اتصال، دو ســطح از یک 
که نقشــی یکســان دارند. مرلوپونتی بدن را نظرگاهی  واقعیت اســت 
که بدن اساســًا امکان دسترســی ما  بــه جهــان می داند؛ بدین معنی 
را به جهان فراهم می کند بجای اینکه وســیله تجربه حســی باشــد و 
ک حسی، برخورد ساده و منفعالنه  گاهی حســی باشد. ادرا یا علت آ
چشــم و حس بینایی و یا صدور حکمی از فاهمه بر اســاس جزییات 
داده هــای حســی نیســت، بلکــه در هم تنیدگــی بــدن دارای حس و 

کناری و سبطی، ۱۳۹5، 85(. حرکت با جهان است )خبازی 
کــه در پــی مــدل تعامل پذیــری نزدیــک بــه رفتــار یــا  هنرمندانــی 
عواطف هستند، بدن بازدیدکنندگان را به مثابه رابط تلقی می کنند؛ 
که بدن مخاطب به طــور خودکار به رویدادهای  ایــن در حالی اســت 
کنش می دهند. برای واضح تر شدن مطلب  پیشــنهاد شده در آثار وا
که برای  گســتوس۱۳ اثری اســت  در اینجــا بــه مثالی اشــاره می شــود؛ 
که با حرکات دســتان  بازدیدکنندگان این فرصت را به وجود می آورد 
کامپیوتــر،  کننــد. یــک دنبال کننــده در  خــود، صــدا و تصویــر خلــق 
کاربر را تشــخیص داده، موقعیــت فضایی و حرکات او را ثبت  حــرکات 
می کنــد، و ایــن اطالعات را به محیــط مجازی می فرســتد، و آنها را با 
یک جفت دســت مجــازی ترکیب می کند. بنابراین بدن، به واســطه 
که سبب حرکات موجی در یک چند  ژست ها و حرکات، رابطی است 
وجهی شــطرنجی در محیط مجازی ســه بعدی می شود. در نتیجه، 
که تنوع  نوعی شــبکه شــطرنجی با امواج اقیانوســی را نشان می دهد 
کلیدهای پیانو، در پی لمس مجازی چندوجهی ها  رنگ و صداهای 
گســتوس نوعی سیســتم باز تعاملی و  گذاشــته می شــود.  به نمایش 
 Venturelli( کاربــر بســتگی دارد که صرفــًا بــه ژســت  شــهودی اســت 

گستوس،2015،ادیسونپراتینی،سوزتونتورلی،وتولیولیما. تصویر1-
)Venturelli & Correa, 2017, 6(:ماخذ
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Correa, 2017,6 &( )تصویــر۱(. چنانکــه مرلوپونتــی معتقد اســت در 
گاهانه اند مانند تمرکز  که به وضــوح آ میان دریافت های حســی بدن 
که تحت تاثیر حس های بیرونی )مثل  فکــری، می توان میان آنهایی 
که بیشتر تحت نفوذ حواس  دیدن و شــنیدن و...( هستند و آنهایی 
گذاشــت. مــن می توانم  اندامــی مثل احساســات عضالنی اند، تمایز 
موقعیت دست خود را با نگاه کردن به آن و توجه به جهت گیری آن، 
کنم  کنم و نیز می توانم چشــمانم را ببندم و ســعی  گاهانه احســاس  آ
موقعیت دست خود را با احساس عضالنی و حرکتی رابطه آن با سایر 
گرانش و با سایر ابژه های میدان تجربه خود  اعضای بدنم، با نیروی 

کنم )کارمن و هنسن، ۱۳۹۱، ۲۳۹(. حس 

گرافیک هنرتعاملیدر

نیمه دوم قرن بیستم، ماهیت تبلیغات به واسطه توسعه بسیاری 
کــه در محیــط رســانه های  از مجراهــای ارتباطــی جدیــد اجتماعــی 
تبلیغاتــی دچــار تحول شــده بودنــد، تغییر یافــت. مهم تریــن موضوع 
کــه این تغییر در  ایــن رویکــرد در ارتبــاط با تبلیغات تعاملی این اســت 
تبلیغــات موجب شــد ماهیت رســانه از مدل یک جانبــه و ارائه خطی 
بــه مدل دوجانبه و غیرخطی یا چندجانبه در تبادل اطالعات تبدیل 
کاربران از حالــت منفعل و غیرفعال به  شــود و در نتیجــه، مخاطبان و 
افــرادی فعــال و اثرگــذار در تبلیغات تبدیل شــوند؛که به جای مطیع و 
.)Avery et al., 1998( تسلیم بودن، خود نقش آفرین و اثرگذار هستند
گفت تبلیغات تعاملی، نوعی از تبلیغات اســت  بنابرایــن می توان 
کــه بــه واســطه سیســتم های تعاملی خلــق شــده و امکان مشــارکت 
را فراهــم نمــوده  تبلیــغ  بــا یکدیگــر، رســانه و صاحبــان  مخاطبــان 
اســت. در این شــیوه از تبلیغــات، مخاطبان در ســطح های مختلف 
بــا رســانه و محتــوای تبلیــغ بــه نوعــی مشــارکت می نماینــد. در واقع 
که  سیســتم های تعاملی با ارائه نمودن محدوده وســیعی از انتخاب 
در آن اطالعــات توســط تجربه شــخصی مشــتریان به دســت می آید، 

کنترل بیشــتری را به مخاطبان می دهند. مــدل تبلیغات در  امــکان 
این شیوه، غیرشخصی بوده و به وسیله برنامه ریزان تبلیغات انجام 

.)Lombard & Snyder-Duch, 2001( می شود
هدف تبلیغات تعاملی این است که به شیوه های متنوع و با فراهم 
نمودن امکانات ارتباطی بیشتر، متنوع تر، جذاب تر، هیجان انگیزتر، 
جــذب  و  توجــه  جلــب  بــه  خالق تــر،  و  اثرگذارتــر  ســرگرم کننده تر، 
مصرف کننــدگان بپردازد. در همین راســتا در دنیــای معاصر امروزی، 
شاهد انواع تبلیغات متنوع در استندها، بیلبوردها، تبلیغات بر روی 
گوشــی های تلفن همراه، پوســترها، بسته بندی ها، مجالت،  زمین، 
گی تعامل داشــتن  که با ویژ کاتالوگ ها و غیره، هســتیم  وب ســایت، 
کالســیک هســتند. تصویر ۲  بــا مخاطــب، بســیار خالق تر از تبلیغات 
کارت دعوت یک ُاپرا را نشــان می دهد، نمونــه ای بارز از تبلیغات  کــه 
کارت دعوت، از چراغ هــای ال-ای- تعاملی اســت. در ســاخت ایــن 
کارت به این شکل عمل می نماید  دی و فیلم اســتفاده شــده است. 
کارگذاشــته شــده بر روی آن، فیلم  که مخاطب با حرکت دادن دکمه 
که بر روی صفحه آبی رنگ به نمایش در می آید مشاهده  تبلیغاتی را 
نموده و در عین حال چراغ های اطراف صحنه نیز همزمان به نحوی 

زیبا روشن و خاموش شده و جلب توجه می کنند.

کنشفیزیکی وا

گونه ارتباط جسمی مخاطب  کلی شامل هر  عمل فیزیکی به طور 
بــا رســانه و تبلیغــات اســت. توانایــی انجــام اعمــال فیزیکــی، یکــی از 
ویژگی های اصلی تبلیغات تعاملی است. در ارتباط با این ویژگی مهم، 
کلیک نمودن بر  که اعمال ساده ای چون  برخی از محققین معتقدند 
کنش فیزیکی در تبلیغات رســانه های  کامپیوتر نیز یک وا روی مــاوس 
همچون کامپیوتر و اینترنت محسوب می شود ) حکیم آرا،۱۳۹۳، ۱6۳(.
کنش فیزیکی در تبلیغ مشــاهده  بــه عنــوان مثال در تصویــر ۳، وا
که برای  کــه همراه با بازی و ســرگرمی اســت. در ایــن نمونه  می شــود 

کارتدعوتتعاملی. تصویر2-نمونه
)http://french.lcd-videobrochure.com(:ماخذ
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۱0
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی دوره۲۳، شماره  ۴، زمستان ۱۳۹۷

کودک( طراحی شــده اســت، استندی  تبلیغ صابون ســارف )صابون 
کودکان طراحی  کــه مخصوص  گردیده  کز فروش نصب  در مقابــل مرا
که  کنند. در صورتی  و اجرا شــده و آنها را ترغیب می کند، لی لی بازی 
کــودکان موفق بشــوند در بازی برنده شــوند، رایحه خــوش صابون از 
مرکز فروش در فضا برایشــان پخش خواهد شــد. در اینجا به یاد این 
که می گوید: »مــن همواره بدن خود را  جملــه از مرلوپونتــی می افتیم 
ک می کنــم« )کارمــن و هنســن،۱۳۹۱، ۲۴0(. جهــان نیــز تجربه یا  ادرا
دانش را به ســوی انســان بازتــاب می دهد. برای مثــال، جهان آتش 
ک اســت، تجربــه بــه انســان می آمــوزد دســت خــود را  داغ و خطرنــا
که خود را با آتش می سوزاند، جهان را  کســی  مســتقیم به آتش نزند. 
گرفتن نقشی  به خود بازگردانده و خود آن را تجربه می کند. با در نظر 
کــه فنــاوری در تعدیــل رابطه انســان و جهــان ایفا می کنــد، رابطه به 

.)O’Brien, 2017( صورت زیر تغییر خواهد نمود

کــه یکی از  حــال بــه دســتگاه جفــری شــاو۱۴یعنی "شــهر خوانا۱5" 
شــناخته  شــده ترین آثار هنری در تاریخ هنر رســانه است، پرداخته 
می شــود تا از این طریق ارتباط بدن و فناوری تبیین شــود. این اثر 
جفری شاو توسط چهره های برجسته ای چون آن ماری دوگوت۱6، 
کتب و مقاالت دانشگاهی  مارك بی.ان هانســن۱۷ و پیتر وایبل۱8 در 
گرفته اســت. در بســیاری از این متون،  گــون مــورد بررســی قرار  گونا
ترکیــب فضاهــای مجازی و فیزیکی تحلیل شــده تــا جایگاه بدن در 
فرهنــگ دیجیتــال مشــخص شــود. این اثر هنــری خود متشــکل از 
کــه مقابل یک صفحــه ی نمایش بزرگ  کن اســت  یک دوچرخه ســا
کــه شــهری ســه بعدی را بــه نمایــش می گــذارد، قــرار دارد. به جای 
ســاختمان های این شــهر )که بــر روی پالن های شــهرهای واقعی از 
کارلســرو، و منهتن مدل سازی شده اند(، حروف  جمله آمســتردام، 
کــه  کــه در انــدازه ســاختمانی اند  کامپیوتــری قــرار دارد  ســه بعدی 
کاربــر از طریق پدال زدن  گرفته اســت.  ایــن حروف به جای آن قرار 
گــذار در این دنیــای مجازی  گشــت و  کن می تواند به  دوچرخــه ســا
گان را ســاخته و واژه ها  که معمــاری حروف هــا، واژ بپــردازد، جایــی 

تصویر4-شهرخوانااثرجفریشاو.
)https://www.jeffreyshawcompendium.com( 

کودکان. تصویر3-استندتبلیغاتیصابونسارفبرای
)https://www.retailcustomerexperience.com(:ماخذ

تصویر5-شهرخوانااثرجفریشاو.
.)https://zkm.de/en/artwork/the-legible-city(:ماخذ
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ک به عنــوان تنانه، آن  ح نمــودن ادرا موریــس مرلوپونتــی با مطر
را ماننــد امــری بی کران می دانــد و در نتیجه این امر نشــان می دهد، 
که تکرارپذیر  کی به مکانی و زمانی تعلق پیدا خواهد نمود  تجربه ادرا
نیســتند. به زعم مرلوپونتی، من در جهان می بینم و همزمان دیده 
می شــوم و احســاس می شــوم. برای مرلوپونتی دریافت جهان امری 
پیشاشــناختی و بدن مندانــه تلقــی می شــود و ایــن درک، حاصل در 
هم تنیدگی حســیت و حرکت بدن، با جهان تلقی می شــود، فلســفه 
گاهــی در ذهنیــت ســوژه بــا جهــان بــه  مرلوپونتــی بــا رد خاســتگاه آ

توصیفی هستی شناسانه از جهان منتهی می شود.
کــه در هنر   بــا توجــه بــه آنچــه ذکر شــد، می تــوان اظهار داشــت 
و  بیننــده  یــک  تنهــا  تعاملــی، مخاطــب دیگــر  تبلیغاتــی  و  تعاملــی 
کنــش، خــود در فرآیند خالق  نظاره گــر صــرف نیســت بلکه بــا انجام 
تولیــد اثــر شــرکت می کنــد. بــا تحلیــل نظریــات مرلوپونتــی، در هنــر 
تعاملــی تمایــزی میــان ســوژه و ابــژه نیســت و هــر دو در تعامــل بــا 
که شــکل می یابنــد. با اســتفاده از بدن توســط مخاطب  هم اســت 
اثــر هنــری و تبلیغــات او، دیگــر تنها مخاطب و مشــاهده گر نیســت، 
بلکــه مشــارکت کننده در اثــر اســت و از اســتفاده از آن لذت می برد و 

بنابرایــن بیشــتر جــذب آن خواهد شــد. در نتیجه چنیــن تبلیغاتی 
باعــث جلــب توجــه مخاطبان شــده و اثرگــذاری بیشــتری دارد. در 
ایــن راســتا، هنــر تعاملــی بــرای جلــب توجــه مخاطبــان از هــر راهی 
نظیــر حــواس پنجگانه، ســرگرمی و بــازی، ایجاد هیجان و شــادی، 
کنجکاوی  ایجــاد شــگفتی، برانگیختــن عواطــف، برانگیختن حــس 
کــه در برقــراری ارتباط  کار بــردن تکنیک هــای اجرایــی متنوع  و بــه 
موثر باشــند، اســتفاده می کند. حضور بدن منــد مخاطبان و در هم 
تنیدگــی آن بــا اثــر می تواند اثر را به یــک رویداد غیرقابــل پیش بینی 
مبــدل ســازد. در تبلیغــات تعاملــی، اثر هنــری و یا تبلیــغ مورد نظر، 
دیگــر تنهــا یــک ابــژه بــرای دیــدن و حتــی تفکــر و قضــاوت نیســت، 
کنار  که مخاطــب صرفًا یک مشــاهده گر منفعل باشــد و یا از  طــوری 
ک آن اســت  کنــد، بلکــه بــا حضــور فعاالنه مخاطــب و ادرا آن عبــور 
که مشــاهده شــد بــا مطالعه  کــه رویــداری را رقم می زند. همان طور 
فلســفه پدیدارشناســانه مرلوپونتــی، می تــوان قرابــت معنایــی بین 
ک مرلوپونتی یافت و در نهایت به این  جایگاه مخاطب و نظریه ادرا
ک )به ویژه نــزد مرلوپونتی(  که، با پدیدارشناســی ادرا نتیجه رســید 

به نحــو مطلوبی می توان آثار هنــر تعاملی را تحلیل نمود.
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جوانــی، اصغــر؛ صافیــان، محمد جــواد و ریحانه رفیع زاده اخویــان )۱۳۹۴(، 
تحلیــل رســانه واقعیــت افــزوده بــه مثابــه یــک رســانه غوطــه وری اجتماعــی و 
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کــه غالبًا  کاربر را  جمــالت را می ســازند. دوچرخــه، تجربــه خوانــدن 
کل بــدن  شــناختی اســت بــه تجربــه خوانــدن عضالنــی بــا درگیــری 
تبدیــل می کنــد. از ایــن رو، خواننده-دوچرخــه ســوار، دوچرخــه را 
که تلفــن جزئی از وجود  وارد تجربــه خــود می کند و همچــون زمانی 
که پای تلفن مشغول به صحبت است، دوچرخه  شــخصی می شود 
کار می کند. شــهر خوانا،  کــه با آن  نیــز جزئــی از بدن فردی می شــود 
کاهش داده و در  کاربــر خــود را از طریق ایــن رابط فناورانــه،  تجربــه 
گســترش می دهــد. در شــهر خوانا، بدنی  کرده و  عیــن حــال تقویت 
کــه تعامل دارند  کنش اســت به اعضایی  کــه در حــال تعامل و برهم 
تقلیــل می یابــد، همچــون آنچــه به عنوان ورودی توســط دســتگاه 

کاربر  کار بســته می شــود. طیف حرکات بدنی  "حس می شــود" یا به 
که تنها شــیوه پویاسازی  کاهش می یابد،  به عمل دوچرخه ســواری 
کاربــر از نظر بدنی به  تصاویــر روی صفحــه نمایش اســت. از این رو، 
گســترده حرکات  کاهــش می یابــد و طیف  پــدال زن و فرمان دهنــده 
کاهش  بــدن صرفــًا به ایــن دو حرکت تقلیــل می یابد. هرچنــد، این 
خنثــی  دیجیتــال،  جهــان  در  گــردش  امــکان  تقویت کننــده  اثــر  بــا 
کــه صحبت کردن  می شــود. ایــن حالــت هماننــد مثــال تلفن اســت 
کســری  کاهش می یابد اما از آن ســو فرد می تواند در  صرفــًا به صــدا 
که در دوردســت قرار دارد، دسترسی داشته  از ثانیه به شــنونده ای 

باشد )همان( )تصاویر ۴و 5(.
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