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مقاله مروري

وگومندی در هنر تعاملي ديگربودگي، چندصدايي و گفت
نسترن نوروزي

مجيد حاتمی

چکيده

طب با اثر هنری، هنرمند و نیز ای از هنر جدید است که اساس آن بر تعامل مخا شاخه 1هنر تعاملی

مخاطب از حالت انفعالی خارج شده، در فرایند خلق اثر هنری در این ژانر هنری  دیگر مخاطبان است.

بنابراین اثر هنری در هنر تعاملی ترکیبی از صداها و  کند. بنا به اندیشه و سلیقۀ خود، نقش آفرینی می

ریزی شدۀ آن با  ای مشترک و در چارچوب طرح تجربههای مخاطبان است که با سهیم شدن در  اندیشه

های  ها در هنر تعاملی قابل انطباق با اندیشه این ویژگی پردازند. وگو می یکدیگر به تعامل و گفت

هدف این  است که به اهمیت مخاطب و مشارکت او در تولید اثر اشاره دارند. 2میخائیل باختین

 های باختین است. و جایگاه مخاطب در آن، مطابق با اندیشههای هنر تعاملی  پژوهش ارزیابی ویژگی

های باختین چگونه  ها است: رابطۀ هنر تعاملی با اندیشه این پژوهش در جستجوی پاسخ این پرسش

 شود؟ براساس این رابطه، نقش و جایگاه مخاطب در ایجاد اثر هنری تعاملی چگونه تبیین می است؟

ها نیز به  تطبیقی انجام شده و تجزیه و تحلیل داده-تحلیلی این پژوهش با هدف بنیادی و روش

توان گفت مشارکت و حضور مخاطب در هنر  در بیان نتایج آن می صورت کیفی صورت گرفته است.

ناپذیر از فرایند آفرینش هنری است که بر  تعاملی، تنها یک رویداد ذهنی نیست، بلکه بخشی جدایی

کنندگان  اثر هنری تعاملی، بنا به مشارکت و تعامل مخاطبان و دریافت گذارد و خروجی آن نیز تأثیر می

 5وگومندی و گفت 4، چندصدایی3های دیگربودگی آن با اثر، هنرمند و دیگر مخاطبان واجد ویژگی

 است. 

 وگومندی. هنرتعاملی، مخاطب، دیگربودگی، چندصدایی، گفتواژگان کليدي: 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ
 ؛ نویسنده مسؤول، کرمانشاه استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی
 کارشناس ارشد زبانشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب
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 مقدمه 

ری از آغاز تا به امروز همواره دربردارندۀ سه عامل اساسی اثر هنری، فرایند آفرینش و خلق اثر هن

اگر اثر هنری را رخدادی گفتمانی به حساب آوریم، در هر  است. کنندۀ آن بوده  آفریننده و دریافت

سو،  معنا از یک هستیم. رو گیری معنا و خوانش معنا روبه ارتباط و رخداد گفتمانی با فرایند شکل

ای  تأثیر نظام زبانی نش ذهنیت معناساز و ذهنیت معناپرداز و از سوی دیگر تحتک حاصل برهم

فرهنگی بر اثر هنری  -شود و اصوالً زیستگاه اجتماعی و فضای اجتماعی کار گرفته می است که به

ای با تأکید بر نقش و نیت هنرمند و  آثار هنری در دوره گذارد. و هر رخداد گفتمانی تأثیر می

اند و در زمانی دیگر خود به تنهایی، فارغ از آفریننده یا  اثر مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتهآفرینندۀ 

کنندۀ  و دریافت 6اما با آغاز قرن بیستم این مخاطب اند. کنندۀ آن در کانون نقد و توجه بوده دریافت

توجه به نقش و  اثر هنری بود که بیش از دیگر عوامل در فرایند تولید هنری مرکز توجه واقع شد.

جایگاه مخاطب در فرایند آفرینش هنری در پی دگرگونی ماهیت زندگی در جامعۀ بشری و 

یک عامل بسیار مهم در  ویژه در جوامع پیشرفته به وقوع پیوست.گیری سبک نوین زندگی به شکل

همۀ های جدید ارتباطی بود که به سرعت  ها و تکنولوژی ها ظهور رسانه ایجاد این دگرگونی

 های زندگی بشری را درنوردید و امکانات بیانی گسترده و جدیدی را در اختیار وی قرار داد. جنبه

 نام گرفت.  7ای که این عصر، عصر ارتباطات گونه به

و اشکال جدید ارتباطی که مبتنی بر  8ها، وسایل ارتباط جمعی گسترش روزافزون رسانه

ها داشت  قیمی بر کیفیت روابط و تعامالت میان انسانهای روز بود، تأثیر چشمگیر و مست فناوری

و این امکان را فراهم نمود تا افراد از فواصل دور و نزدیک در انتقال و تولید دانش، اطالعات، 

 9به اعتقاد مایکل هلیدی اخبار و... با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته و ایفاگر نقشی فعال باشند.

گاه دقیقاً تکرار  فرد هستیم چرا که الگوی محیطی هیچ ما منحصربهشناختی، هریک از  از نظر بوم

این  (.22 : 1978، 10گاه همانند تجربۀ دیگری نیست )هلیدی شود و تجربۀ یک فرد هیچ نمی

های زندگی فردی و اجتماعی، آفرینش هنری  های ارتباطی به تمامی الیه فراگیری و رسوخ رسانه

رو شکل نوینی از آفرینش هنری به  از این طی داشت، دربرگرفت.را نیز که در اساس ماهیتی ارتبا

 نمود. عنوان ابزار بیانی استفاده می نام هنر جدید ایجاد گردید که مبتنی بر رسانه بود و از رسانه به
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 ها است.  های متعدد هنر جدید واجد این ویژگی ها و گونه عنوان یکی از شاخه هنر تعاملی نیز به

فردی  هنرمندان هنر تعاملی با این دیدگاه به ابداع اشکال مختلف تعامل بین، از 11دانیل شی

چرا که  (.2016پرداخته و بر آن است تا از این طریق تغییراتی در روابط انسانی ایجاد کند )شی، 

های  مخاطب در خلق و بروز آن نقش اصلی را به عهده داشته و اثر هنری تعاملی همچون رسانه

واسطۀ ابزار   کنندگان اثر هنری بوده و به عامل و ارتباط مخاطبان و دریافتارتباطی عرصۀ ت

های مختلف و فواصل  ای خود، امکان ارتباط و تبادل نظر و سلیقه میان افراد حتی در مکان رسانه

، هنر تعاملی مانند یک رخداد 12به اعتقاد ریزارد کلوسینزکی نماید. دور و نزدیک را فراهم می

گیری و خلق اثر هنری و گاه جایگزینی هنرمند با  نقش مخاطب در شکل گیرد. می گفتمانی شکل

جانبه میان مخاطب و اثر هنری را شکل  مخاطب در هنر تعاملی شکلی از گفتمان و مکالمۀ همه

کنندۀ  رو هنرمند تمام از این (.1393شود )عباسی،  دهد که منجر به تجربۀ نتایج جدیدی می می

های  کامل شدن هنر تعاملی نیازمند کار و کنش مخاطبانی است که فعالیت اثر هنری نیست و

توان گفت، هنر تعاملی  همچنین می انجامد. تعاملی آنها به تولید رخداد گفتمانی یا اثر هنری می

آمده و در آن  14گادامر 13گونه که مفهوم بازی در دیدگاه هرمنوتیکی شکلی از بازی است آن

شود که ویژگی مشترک هنرهای تعاملی  ارد مرز جدیدی از مشارکت میرابطه مخاطب و اثر، و

اندازی و کامل  است. همچنین تماشاگر در آنها نقش فعالی را ایفا کرده و اثر با حضور او راه

 (. 1399شود )رهبرنیا، مرسلی توحیدی و یاقوتی،  می

ر جایگاه و نقش سو، یادآو گیری اثر هنری تعاملی از یک جایگاه و نقش مخاطب در شکل

گیری مکالمه از نگاه میخائیل باختین است و از سوی دیگر امکان بیان عقیده،  دیگری در شکل

وگوی مخاطبان با آفرینندۀ اثر و نیز با دیگر مخاطبان و معناپردازان اثر هنری را  دیالوگ و گفت

ظرهای مختلف در ای مهم در امکان حضور برابر صداها و ن نماید که این نیز نکته فراهم می

چنان که در نظرات چندصدایی و منطق   وگومندی آن است؛ آن گیری اثر هنری و گفت شکل

 (. 1387. باختین، 1377است )تودوروف،  باختین پیرامون رمان آمده  15وگویی گفت

های  ها و چالش ای طوالنی در جهان ندارد، اما تاکنون بحث با آنکه هنر تعاملی پیشینه

ویژه پیرامون اهمیت و جایگاه مخاطب در آن صورت  یان هنرمندان و پژوهشگران بهبسیاری در م
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های هنری و نیز متون نوشتاری و پژوهشی  و منجر به تولید آثاری در قالب آفرینش  گرفته

های نوین بر تعاملی شدن هنر جدید با رویکردی به نظریۀ هنر  تأثیر رسانه»مقاله  است. گردیده

، نوشتۀ زهرا رهبرنیا و فاطمه مصدری با هدف مطالعۀ تأثیر «پذیری مکانیکیدر عصر بازتولید

و نظریۀ هنر در  16ها بر چگونگی عرضۀ هنر در عصر حاضر و تکیه بر آراء والتر بنیامین رسانه

های نوین  عصر بازتولید مکانیکی، پروژۀ طراحی روی ماه را که اثری تعاملی متکی بر رسانه

های نوین به مدد امکانات فناورانه،  دهد که چگونه رسانه ار داده و نشان میاست، مورد مطالعه قر

بازتولید آثار هنری را ممکن ساخته و در روند تعاملی شدن، مشارکتی شدن و همکارانه بودن 

ای، بر آن است تا  های نوین رسانه رو هنرمند با کمک فناوری از این اند. هنر جدید تأثیرگذار بوده

 پویا و فعال در فرایند خلق و سودمندی اثر داشته باشد. مخاطب نقشی

، با اشاره «فرود عباسی»نوشتۀ  بررسی نقش و جایگاه مخاطب در هنرهای تعاملی  نامۀ پایان

ویژه هنر  های تکنولوژیک بر روند هنر عصر دیجیتال، رشد هنرهای نوین به به تأثیرات فناوری

گیری و خلق  ی و هنرمند به نقش مخاطب در شکلتعاملی و همچنین تغییر ماهیت اثر هنر

گر در هنر تعاملی  کننده و کنش پردازد که از بیننده و تماشگر صرف به مشارکت اثرهنری می

زدایی، مخاطب مفهوم  دهد که در هنر تعاملی به دور از مفهوم این پژوهش نشان می یابد. تغییر می

با اثر، همانند هنرمند، در جایگاه خلق قرار  کند و در طول تعامل سازی می را کشف و دوباره

تأثیر ناخودآگاه دچار تغییر  های تعاملی را آگاهانه و یا تحت گرفته و فرایند اثر هنری و پروژه

 کند.  کرده، نتایج جدیدی را تجربه می

وگومندی و چندصدایی نیز که در اوایل قرن بیستم توسط میخائیل باختین،  مباحث گفت

مقالۀ  ویکم کشف و شناخته شد. روسی مطرح گردید، در ایران از اوایل قرن بیست پرداز نظریه

نوشتۀ مریم « شناسی عرفانی شناسی باختین و انسان در انسان« دیگربودگی»و « دیگری»مفهوم »

نیا و حسینعلی قبادی با هدف کاوش و تطبیق مفهوم و جایگاه دیگری و دیگربودگی در  رامین

دهد که مکتب عرفان با  شناسی عرفانی صورت گرفته و نشان می ن و انسانشناسی باختی انسان

شناسانه و اجتماعی بر درک و تبیین بایستگی  گرایانه و باختین با رویکرد معرفت رویکرد اخالق

 اند. تاباند، در حیات انسانی تأکید کرده وجود و ترجیح دیگری که بسان آینه من را در خود بازمی
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های نوین و  امبرده، به جایگاه مخاطب هنر تعاملی متأثر از رسانههای ن در پژوهش

شناسانه  های تکنولوژیک، همچنین تنها مفهوم دیگری و دیگربودگی باختین با نگاه انسان فناوری

رو اما با هدف تبیین و تأکید بر نقش و جایگاه مخاطب در  در پژوهش پیش پرداخته شده است.

های دیگری )دیگربودگی(، چندصدایی  آن را واجد ویژگی گیری اثر هنری تعاملی، شکل

های میخائیل باختین  وگومندی )دیالوژیسم( دانسته و با استناد به این اندیشهفونی( و گفت )پلی

ها در نقد و آفرینش هنری  ها و بسیاری از دگرگونی گیری رویکردها، پارادایم ساز شکل که زمینه

زمان با فراگیری  پردازد که هم ه مطالعه و ارزیابی هنر تعاملی میقرن بیستم و پس از آن گردید، ب

آنکه به اثر هنری تعاملی خاصی اشاره شود،  در این پژوهش بی های باختین پدیدار گشت. اندیشه

اساس و بنیان آن مورد توجه قرار گرفته و به آنچه ماهیت هنر تعاملی و مشترک میان تمامی 

 گردد.  ره میهای آثار آن است، اشا گونه

 مبانی نظري

پردازان  ( از بزرگترین اندیشمندان فلسفه و نظریه1895-1975میخائیل میخائیلویچ باختین )

های بزرگ ادبی و هنری چون فرمالیسم  های او از جریان ادبیات در قرن بیستم است که اندیشه

جتماعی روسیه متأثر آن و تحوالت فکری و ا 18و نئوکانتی 17ویژه کانتی روسی، فلسفۀ آلمان به

به بعد در غرب و پس از آن در سایر نقاط جهان شناخته شد و  1960باختین از دهۀ  بود.

ویژه نقد ادبی و هنری تأثیر عمیقی بر مطالعات ادبی  های علوم انسانی به نظریات او در حوزه

 /دیگری های فرهنگی و هنری پس از خود داشت. های پایانی قرن بیستم و جریان دهه

منطق  وگومندی/گفت وگویی/گفت منطق فونی، پلی چندآوایی/ چندصدایی/ دیگربودگی،

 آیند. شمار می دیالوژیسم از مفاهیم بنیادی در اندیشۀ باختین به ای/ مکالمه

وگو میان افراد جهت مسلماً باختین اولین و آخرین اندیشمندی نیست که بر اهمیت گفت

ا این اصطالح از دیگاه باختین معنا و مفهومی متفاوت به خود ام برقراری ارتباط تأکید دارد.

فرهنگی است که -وگومندی( برای باختین به منزلۀ بافت اجتماعی دیالوژیسم )گفت گرفته است.

بر معناساز و معناپرداز، محیط و شیوۀ  در اینجا عالوه دهد. وگو بین دو نفر در آن رخ می گفت
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گرا و  شناسی نقش برگرفته از زبان« شیوۀ بیان»واژه  ابد.ی برقراری مکالمه نیز اهمیت می

آید و اشاره به این  دست می گی نیز از همین واژه به چندشیوه شناسی اجتماعی است. نشانه

ها و انواع  ای هستند که اجازۀ تحقق همزمان گفتمان ها، منابعی نشانه موضوع دارد که شیوه

اگرچه زبان ابزاری قدرتمند »می گوید  19هولکوئیست در همین رابطه دهند. ها را می بیناکنش

هایی است که در آن روابط گفتمانی نمود، و  وگو است اما این تنها یکی از شیوه برای گفت

مفهوم محوری نظریۀ زبانی باختین  (.42 : 2002)هولکوئیست، « یابد رخداد کالمی وقوع می

باختین واحد  ب بین دو فرد شکل بگیرد.تواند به صورت شفاهی یا مکتو است، که می« گفتار»

 (. 67:  1986داند )باختین،  اصلی ارتباط کالمی را، گفتار می

تواند  باختین اعتقاد دارد معناپرداز یا شنونده نیز با ارائه پاسخ مناسب به معناساز یا گوینده می

گو است که شکل و به اعتقاد او معنا تنها در گفت گیری مکالمه مشارکت داشته باشد. در شکل

بنابراین در  با این توصیف زبان چیزی فراتر از ردیفی از ساختارها و واژگان است. گیرد. می

کنندگان در  بر عوامل زبانی )کالمی( عوامل فرازبانی )غیرکالمی( نیز بین شرکت وگو عالوه گفت

لت است که باختین به همین ع گذارد. دهد و در تفسیر و تحلیل گفتمان نیز اثر می مکالمه رخ می

اعتقاد دارد در معنای نهایی مکالمه نیمی ما هستیم و نیمی دیگر معنا، محدود و پایان بسته 

گیری معنا  های جدیدی را در شکل نیست، برعکس، پایان باز است؛ و قادر است هر لحظه شیوه

ای یک  هر نشانهدر این دیدگاه هر مقوله معنادار،  (.345-346 : 1981بازنمایی سازد )باختین، 

حال  درعین تواند یک قطعه موسیقی، فیلم یا تابلوی نقاشی باشد. شود این متن می متن تصور می

توانند با بیرون از خود ارتباط داشته باشند و  ها ساختاری بینامتنی دارند چرا که می بعضی از متن

 یابد.  ها همان است که در هنر تعاملی نمود می این نوع متن

 های مختلف بیان است. اد باختین، متن ماحصل برهم کنش چندصدایی و یا شیوهبه اعتق

کردند، باختین متن را  های روس که متن را مستقل و شخصی قلمداد می برخالف آراء فرمالیست

به نظر باختین، اجتماع با حضور و پدیداری شخص دوم آغاز  پنداشت. ای اجتماعی می پدیده

نهایت  گیری کالم به سوی مخاطب بی جهت ن دیدگاه جایی ندارد.شود و فردگرایی در ای می

این کنش همان اندازه که با خود کالم تعیین  در واقع کالم، یک کنش دوسویه است. مهم است.
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گردد و در قالب کالم، اصل رابطۀ متقابل میان  شود، با توجه به طرف مخاطب معین می می

 خاطب است. کننده و م گوینده و شنونده، میان خطاب

گر نیز تولیدکننده معنا و معناساز است و در فرایند معناپردازی مشارکت فعال دارد و  خوانش

شود؛ چه  بنابراین در فرایند معناپردازی، همزمان معنا تولید و خوانده می صرفاً معناخوان نیست.

ت متن تمام پس معنای متن صرفاً با ساخ با حضور و چه در غیاب سازنده یا سازندگان متن.

 (. 226: 1389شود )ساسانی،  شود، بلکه در هربار خوانش، تازه متولد می  نمی

 روش پژوهش

تطبیقی صورت گرفته، نخست تعامل و -در این پژوهش که با هدف بنیادی و روش تحلیلی

مشارکت مخاطب با هنرمند، اثر هنری و دیگر مخاطبان در اثر تعاملی مورد تحلیل و ارزیابی 

ای و  ها، کتابخانه گردآوری داده شود. های باختین تطبیق داده می رفته و سپس با اندیشهقرار گ

 ها نیز به روش کیفی است. برداری است، همچنین تجزیه و تحلیل داده فیش

 هنر تعاملی و نقش معنا پرداز

فارغ  است که شاید بتوان شده   های هنر جدید به موارد متعددی اشاره در تعریف و بیان ویژگی

ویژه در هنر تعاملی دگرگونی نقش  کنندۀ آن را به ترین ویژگی و پارامتر تعیین از نقش رسانه، مهم

این امر که مرز تمایز هنر جدید از هنر سنتی  و جایگاه مخاطب در فرایند تولید هنری دانست.

نا که در این مع بدین است. آید، پیامدهای چندی در چگونگی آفرینش هنری داشته شمار می نیز به

کننده از جایگاه مجهول و منفعل خود در هنر سنتی خارج شده و  هنر، مخاطب و دریافت

براساس ذهنیت و دریافت خود، خالقانه و فعاالنه در روند تولید هنری مداخله و اعمال نظر 

در وضعیت  رو آفرینش و حیات اثر هنری بسته به تعامل و مشارکت اوست. از این کند. می

ماند و وجود  ، اگر مخاطب اثر، چون گذشته مجهول و منفعل باقی بماند، اثر زنده نمیجدید

گری مجهول و عضوی مختص  چرا که تماشاگر در اثر تعاملی، تنها دریافت نخواهد داشت.

شنیدن نیست؛ بلکه در فرایند ساخت اثر هنری با جسم، ذهن، حواس و حرکت خود، -دیدن
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از سوی دیگر این دگرگونی منجر به  (.228  : 1394رنیا و مصدری، همیاری و مشارکت دارد )رهب

است، چرا که در هنر  چرخش و دگرگونی در جایگاه و نقش پدیدآورندۀ اثر هنری نیز شده

ویژه هنر تعاملی، هنرمند خود تبدیل به مخاطب اثر هنری شده و همچون دیگر  جدید و به

توانند در روند  او به همان اندازه که سایر مخاطبان می نشیند. کنندگان، به مشاهدۀ اثر می دریافت

تواند نقش  باشند، می ساخت اثر هنری اعمال سلیقه و نظر کرده و با آن مشارکت و تعامل داشته

رو اثر هنری تنها تجسم ایده و  از این باشد.  داشته و همچون سایرین حقی برابر با آنها داشته

در  است. از مالکیت فردی و انحصاری هنرمند خارج گردیدهاندیشۀ پدیدآورندۀ آن نبوده و 

عنوان مؤلف وجود داشت، مورد تردید قرار گرفته و هر اثر هنری  ای که پیش از این به نتیجه ایده

واسطۀ مخاطبان اثر است که در سازندگی یک اثر جدید شریک  یابد، به گرا اگر معنایی می تعامل

های رمزگانی متعددی ساخته و بدان  ر مقام آفرینندگی، نظامشده، آن را تفسیر کرده و خود د

 (.94و104  : 1392. رهبرنیا و خیری، 60  : 1392اند )مرادخانی،  بخشیده معنا 

وگویی  این ویژگی هنر تعاملی همچنین سبب شده تا مخاطب و اثر در یک فضای گفت

عامل، تصویری متفاوت را و هر مخاطب براساس کیفیت این ت  نسبت به یکدیگر قرار داشته

به همین جهت، معنای اثر هنری نیز بنا به تصویری که هر مخاطب از آن دریافت  مشاهده کند.

رو یک  از این باشد. ها و معناهای متفاوتی دربر داشته  تواند خوانش کند، متفاوت بوده و می می

ک نتیجه مشخص و از اثر هنری تعاملی که تنها حاصل تفکر پدیدآورندۀ آن نیست هیچگاه ی

وگو با مخاطبان و  بلکه حاصل گفت پیش تعیین شده از سوی او را به دنبال ندارد.

بر  کنند. کنندگانی است که با اثر تعامل داشته و در روند ساخت و تولید آن مشارکت می دریافت

ایی در ه های مختلف جامعه بوده و تفاوت کنندگان از الیه دلیل اینکه دریافت همین اساس به

ای را در  تعین نشده سلیقه و نظر آنان وجود دارد، اثر هنری نیز نتایج گوناگون و متنوع و از پیش

 آورد. پی خواهد داشت که هنر تعاملی این تمایزات را نشان داده یا زمینۀ بروز آنها را فراهم می

معی را به جای کند یعنی سالیق ج در واقع هنر تعاملی خرد جمعی را جایگزین تحکم فردی می

ها و پیشنهادهای از پیش معین  این گزینه دهد. های از پیش گزیده و تعیین شده قرار می گزینه

شوند، منجر به تنوع و ابداع در اثر هنری  کنندگان همراه می چون با مشارکت و تعامل دریافت
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و هنرمند، وگو و ارتباط بین مخاطب  بنابراین هنر تعاملی بستری است برای گفت شوند. می

ها و نظرهای مختلف با همدیگر و درنهایت ترکیب آنها در  ها، سلیقه مخاطبان با یکدیگر، فرهنگ

عین تمایز آنها و البته مشارکت فعاالنۀ همۀ آنها در تولید اثر هنری تعاملی در کنار سیالیتی که 

مه برآیند شرایطی این ه (.60-61  : 1393شود )مرادخانی،  هنر دارد و در یک نقطه متوقف نمی

نماید، یعنی  است که هنر تعاملی براساس ماهیت تعاملی و ارتباطی خود زمینۀ آن را فراهم می

های بیشتر و نیز  وگو و تبادل نظر در بستر اثر هنری که منجر به تنوع و بروز خالقیت امکان گفت

 گردد.  تر شدن اثر هنری می اجتماعی

ی برای ایجاد ارتباط بین افراد مختلف با پیشینۀ توان سه ویژگی اساس طورکلی می به

اولین ویژگی، خودخواسته  های ذهنی گوناگون برشمرد.اجتماعی متفاوت و طرحواره-فرهنگی

بایست بین فرستنده و گیرندۀ پیام کامالً  این فعالیت ارتباطی می بودن این کنش ارتباطی است.

در  کنندگان در این فعالیت ارتباطی است. ارکتدومین ویژگی، ناشناس بودن مش داوطلبانه باشد.

این به نوبۀ  سازند. های خاصی از وجود و هویت خود را آشکار می این شرایط افراد تنها جنبه

های  خود منجر خواهد شد که افراد، فارغ از نژاد و جنسیت و هرگونه تبعیض دیگری به جنبه

به  کنندگان است. سطح بودن مشارکت ویژگی سوم، هم انسانی یکدیگر تمرکز داشته باشند.

از طرفی برای پاسخ دادن نیز  یک از طرفین ملزم نیست آغازگر کنش ارتباطی باشد. عبارتی هیچ

 (. 3: 2016گونه اجباری نیست )شی،  تحت هیچ

کند تا هنرمند تنها گویندۀ سخن نباشد و  حاصل سخن آنکه، هنر تعاملی شرایطی را ایجاد می

خن گفتن را به طرف مقابل یعنی مخاطب هم بدهد که البته این اتفاق به امکان پرسش و س

ای  بنابراین هنر رسانه گیرد. شکل اجتماعی و جمعی در فضای تعاملی با دیگران صورت می

جدید، هنری بر پایۀ تعامالت اجتماعی مخاطبین است که توانایی تعاملی شدن خود را در ابعاد 

. رهبرنیا و مصدری، 60است )همان:  تر یافته تر و کاربردی جتماعیوسیع گسترش داده و ماهیتی ا

کننده با اثر هنری تعاملی بیان  برپایۀ آنچه تاکنون دربارۀ نسبت و جایگاه دریافت (.231  : 1394

وگوی مخاطبان با هنرمند و  های چندی همچون تعامل و گفت گردید، هنر تعاملی واجد ویژگی

کنندگان در تولید اثر  طبان، مشارکت و اعمال سلیقه و نظر دریافتاثر هنری و نیز دیگر مخا
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و نظر آنها، خارج گشتن اثر هنری از مالکیت فکری و   هنری، تنوع و گوناگونی در سلیقه

انحصاری پدیدآورنده، نامعین بودن نتیجه از پیش، حاصل خرد جمعی بودن اثر هنری و نیز 

های هنر تعاملی قابل ارزیابی  از آنجا که این ویژگی اشد.ب داشتن ماهیت اجتماعی و کاربردی، می

وگومندی و چندصدایی است، در ادامه به  های میخائیل باختین چون دیگربودگی، گفت با اندیشه

 شود. آنها پرداخته می

 دیگري/دیگربودگی

اخت عنوان سویۀ اصلی شنشناسی فلسفی بر دیگربودگی انسان به باختین در عقاید خود در انسان

شناسی و  کوشد تا نظریه منسجمی در زیبایی گاه که می او از همان آغاز، آن شود. متمرکز می

رو به ناچار  از این شود. توصیف آفرینش هنری تدوین کند با پرسش دیگربودگی مواجه می

نهد که دیگری )غیر( در آن نقشی اساسی داشته و بر  مفهومی عام از هستی انسانی را پیش می

ممکن نیست بتوان موجودی را جدای از مناسباتی که آن را با »ل بنیادی استوار است که این اص

ما همواره در زندگی، خود را از چشم دیگران مورد تمجید قرار  دهند، متصور شد. غیر پیوند می

، 20)تودوروف« فردی خود احاطه یابیم کنیم تا از رهگذر غیر بر لحظات بین دهیم و تالش می می

طور  یابی به مفهومی از خویشتن، حتی به منظور دست باختین وجود غیر را به (.180   :1377

طرح مفهوم دیگری و دیگربودگی که بیانگر توجه باختین به  داند )همان(. موقت، ضروری می

های  روابط انسانی و زندگی اجتماعی بوده و بر رابطۀ دوسویۀ من و دیگری استوار است، افق

ای انسانی و مناسبات آنها در برقراری روابط دوسویه، همدالنه و برابر، در عصر نوینی در پیونده

از نظر باختین انسان، نخستین تأثیراتی که با نامیدن  (.63 : 1392نیا و قبادی،  معاصر گشود )رامین

شود را با جاری شدن بر زبان دیگران یعنی از طریق سخن و آهنگ عاطفی آن و  او آغاز می

شود و در ابتدا انسان  بیان شده در آن، دریافت کرده و به جزئی از آگاهی او تبدیل میهای  ارزش

های زبانی، آهنگ و نواخت  دیگران کلمات، قالب شود. تنها از طریق دیگران، از خود آگاه می

 در واقع فرد با نهند. دهند و به این ترتیب اولین تصور او از خویش را بنیان می ها را به او می آن

ها که بنیان  ها، آن ترین کنش مهم یابد. آشکارنمودن خود بر دیگری، به خودآگاهی دست می
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بریدن از  پذیرند. دهند، تنها در رابطه با خودآگاهی دیگری، تعین می خودآگاهی ما را تشکیل می

ها علل اساسی از دست دادن خویشتن خود  دیگران، جدا کردن خود و حبس کردن خود، این

تیجه هر تجربۀ درونی بر مرز بین خود و دیگری استوار بوده و در این مواجهه با درن است.

بر همین اساس موجودیت انسان در گرو  پذیرد. دیگری که ذاتی تجربۀ درونی است، تحقق می

در انسان قلمرو درونی خودمختاری وجود ندارد، چرا که انسان  برقراری ارتباط ژرف است.

دهد، او برای نگاه کردن به  رزی واقع است که وی را با دیگری پیوند میهمواره و به تمامی بر م

توان از دیگری صرف نمی نگرد. نگرد و از چشم او به خود می خود به چشمان شخص دیگر می

بلکه باید به خود در دیگری و نیز با یافتن دیگری در  نظر کرد و بدون وی به خود دست یافت.

  (.183-4  : 1377یافت و ارتباط متقابل، دست یافت )تودوروف، خود، در جریان بازتاب و در

 فونی چندصدایی/چندآوایی /پلی

جا، آواها( بوده، از مفاهیم  چندآوایی که در لفظ به معنی آمیزش همزمان اجزا یا عناصر )در این

ایی یا صد این اصطالح که در مقابل تک (.40 : 1392،  13های باختین است )آلن بنیادی در اندیشه

ای از موسیقی اشاره  گونه و به  گیرد، پیش از باختین در موسیقی کاربرد داشته مونوفونی قرار می

طور همزمان در یک اجرا حضور دارند و دارای دو گونه رابطۀ  دارد که در آن چندین صدا به

رت بدین معنا که در این نوع موسیقی، چندین صدا با یکدیگر و به صو صدایی هستند. میان

مستقل حضور دارند و براساس قانون هارمونی به یکدیگر مرتبط شده و یک واحد موسیقایی را 

کند  فونیک هر صدا هویت خود را حفظ می در موسیقی پلی (.7-8 : 1390سازند )نامورمطلق،  می

های متن احساس مسئولیت و توان  حال به کلیت اثر وفادار بوده و به دیگر ملودیو درعین

یک از صداها بر صداهای دیگر خبری نیست  در این چندصدایی از تسلط هیچ یی دارد.پاسخگو

طور همزمان هستند نیز  همچنین به سازهایی که قادر به تولید چندصدا به (.29  : 1390)نجومیان، 

باختین چندصدایی را تکثر صداهای  (.8  : 1390شود )نامورمطلق،  سازهای چندصدایی گفته می

بنابراین چندصدایی به معنای توزیع مساوی  (.77  : 1394داند )همان،  اخل یک اثر میمستقل در د

طور همزمان سخن بگویند و تمامی آنها حق  ای که چند صدا به گونه صداها در یک متن است، به
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حضور داشته باشند، بدون آنکه یکی از میان آنها برتر بوده و بر دیگران مسلط باشد و دیگران را 

ها و  وگو افراد دارای اندیشه به بیان دیگر، هرگاه در یک گفت (.68-9  کند )همان:  داوری

 .ویژه مستقل هستند، چندصدایی صورت گرفته است صداهای مختلف و به

ویژه روابط فرهنگی و  اساس تفکر باختین مبنی بر نقش و تأثیر روابط فرازبانی، به

چنانکه در  قیم با چندصدایی شدن این آثار دارد.اجتماعی در آثار ادبی و هنری، ارتباطی مست

نویسد:  ستود، می مقدمۀ مسائل داستایفسکی که او را بنا به ویژگی چندصدایی آثارش می

ای اجتماعی  اساس این مطالعه بر این حکم واقع است که هر اثر ادبی در بطن خود پدیده»

ادبیات در صورت ارتباط با واقعیت  بدین معنا که زبان، هنر و (.73  : 1377)تودوروف،  «است

تری برخوردارند، اما اگر از آن دور بمانند، به  اجتماعی و فرهنگی از غنای بیشتر و واقعی

آثاری که روابط  حوزه انتزاع و ذهنیت صرف کشیده شده و از غنای آنها کاسته خواهد شد.

اند و  ک آوایی تبدیل شدهتری دارد، به ت فرازبانی اجتماعی و فرهنگی در آنها حضور کمرنگ

توان در آنها آواهای  در مقابل آثاری که در آنها از این روابط استفادۀ بیشتری شده و می

گوناگون را دریافت، غنا و تعامل عناصر اثر و نیز تعامل اثر با عناصر فرا اثر را در پی 

برای ساختن یک دنیای »رو باختین عقیده دارد، از این (.66-7  : 1394است )نامورمطلق،  داشته

جز نزدیک کردن اثر ادبی به زندگی روزمره و عادی وجود ندارد، زیرا  ادبی چندصدایی، راهی 

 (.73)همان: « این زندگی واقعی و اجتماعی است که دارای چندصدایی واقعی و اصیل است

را باید  واقعیت»برهمین اساس سویۀ چند آوایی رمانهای داستایفسکی نتیجۀ مهمی دربردارد: 

در این باره  21همچنین کریستوا (.103 :1392)احمدی، « در مناسبات میان افراد جست

  )همان(.« های مهم چندآوایی ریشه در سخن مردمی دارند تمامی رمان»نویسد:  می

 اي/ دیالوژیسم وگومندي/ منطق مکالمه وگویی/گفت منطق گفت

ترین مفاهیم طرح شده در اندیشۀ  از مهم گیرد، گویی قرار می وگومندی که در مقابل تک گفت

به نظر او هر گفتاری همواره با گفتارهای دیگر مرتبط است و این  آید. شمار می باختین به

باختین برای اشاره به رابطۀ هر گفتار با گفتارهای دیگر از اصطالح منطق  حقیقتی اساسی است.
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گفتار در مناسبت با گفتارهای گذشته که » (.121  : 1377کند )تودوروف،  وگویی استفاده می گفت

ها را پیشاپیش  اند و نیز در مناسبت با گفتارهای آینده )که آن از موضوع مشابه برخوردار بوده

 (. 108)همان: « گیرد کند( قرار می همچون پاسخ فرض می

دو مفهوم دیگربودگی و چندصدایی باختینی نیز که براساس زندگی و روابط اجتماعی شکل 

بدین معنا که درک دیگربودگی بیانگر  وگومندی دارند. ای مستقیم با گفت اند، رابطه رفتهگ

« من »اش با  و رابطۀ دوسویه« دیگری»وگویی بر زمینۀ مفهوم  گرایی است و منطق گفت مکالمه

دیگری،  است.« دیگری»در آیینه وجود « من»در نگاه باختین رشد و شکوفایی  است. طرح شده

بر تداوم زیست « من»رساند و در پرتو حضور اوست که  ه شناخت از خود میرا ب« من»

دهد، شناخته شده نباشد،  اگر مناسبتی که من را به دیگری پیوند می شود. اجتماعی خود توانا می

شناسد و لحظات  من، خود را از چشم دیگری می آنگاه نخواهد توانست خود را بشناسد.

در یک کالم، بازتاب زندگی  یابد. را در مناسبت با دیگری بازمی دگرگونی و تبدیل اندیشۀ خود

توان گفت که گسترۀ اندیشگانی  اساس، می براین کند. خویش را در آگاهی افراد دیگر درک می

شناسی وی بر روابط و  باختین در مورد دیگری و تأکید بر بایستگی وجود دیگری در انسان

چنانکه خود نیز در  وگومدار این جهانی، استوار است. فتپیوندهای انسانی و زندگی اجتماعی گ

این رابطه، هم خویشتن را   و چگونه دوسویه پاسخ به اینکه، راه ارتباط با دیگران چیست؟

نیا و قبادی،  . رامین102  : 1392دارد، از راه مکالمه )احمدی،  بیان می شناسد و هم دیگری را؟ می

وگومندی و چندصدایی وجود دارد،  ای تنگاتنگی که میان گفت از سوی دیگر رابطه (.73  : 1392

در این خصوص  22ساموئل وگومندی محسوب گردد. سبب شده تا چندصدایی ویژگی گفت

شوند، موجب  ای مساوی بازتابانده می این چندصدایی که در آن همۀ صداها به شیوه» نویسد: می

وگومندی را  توان گفت اساس میهمین بر (.68  : 1394)نامورمطلق، « گردد وگومندی می گفت

 باختینی دانست. برآیند درک مفاهیم دیگری و چندصدایی

 وگویی است. زندگی در گوهر خود گفت» داند. باختین، اساس زندگی را مکالمه بنیاد می

وگو، یعنی پرسیدن، گوش دادن، پاسخ دادن، موافقت کردن  زیستن یعنی شرکت کردن در گفت

از نظر او منطق مکالمه در تمامی اشکال سخن نهفته است و  (.184  : 1377ف، )تودورو« و...
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 (.110آنچه ارزشمند است کنش متقابل درونی استوار به منطق مکالمه در سخن است )همان: 

فکری باختین بر محور یک اندیشۀ مرکزی با یکدیگر   اساس تمامی مباحث چهار دورهبراین

توان ساخت؛ و معنا در مکالمه ایجاد  فقط در مناسبت میان افراد میمعنا را »اند:  پیوند یافته

طور تلویحی بر  رو معنا )ارتباط( در نظر باختین، به از این (.98  : 1392)احمدی، « شود می

عنوان مخاطب  طور مشخص هرکس همواره فرد دیگری را به اجتماعی از افراد داللت داشته و به

او به کند. آید، این فرد تنها نقشی منفعل ایفا نمی ز لفظ گیرنده برمیبرخالف آنچه ا در نظر دارد.

گونه که عناصر دیگر زمینۀ  سخن، در شکل دادن به معنای گفتار دخیل است؛ همان عنوان هم

سان از کیفیتی اجتماعی برخوردارند، در شکل دادن به معنای گفتار نقش  گفتار که به همین

توان تنها به گوینده نسبت داد؛ زیرا گفته حاصل کنش  جموعه نمیای را در م دارند: هیچ گفته

ای  تر، گفته برآیند کل واقعیت اجتماعی پیچیده در مفهوم وسیع سخن است. متقابل بین افراد هم

ای هر  چرا که در یک اثر مکالمه (.66  : 1377است )تودوروف،  است که آن را احاطه کرده

  این ویژگی و از برخی جهات ویژه، برخوردار است. های فردی خاص، شخصیتی از ویژگی

بینی شخصیت، اسلوب گفتار او، و موضع اجتماعی و ایدئولوژیک او بوده  شخصی بیانگر جهان

بنابر آنچه از سخنان و  (.41  : 1392، 23آیند )آلن و این همه از راه سخنان شخصیت به بیان درمی

وگومندی وجود دارد؛ یکی رابطۀ  طۀ گفتآید، دو گونه راب های باختین برمی اندیشه

متنی که در داخل متن دیالوگ دارد و دیگری رابطۀ  وگومندی داخلی و درون گفت

وگومندی دارد،  متنی که با شرایط اجتماعی و بیرونی خود گفت وگومندی خارجی و برون گفت

 (. 1393یعنی بین متن و جامعه )فرجی، 

وگویی باختین، اهمیت نقش و جایگاه مخاطب در آن  نکته مهم و قابل توجه در منطق گفت

در واقع، کالم یک کنش  نهایت حائز اهمیت است. گیری کالم به سوی مخاطب بی جهت است.

به طرف خطاب معین  توجه شود با این کنش همان اندازه که با خود کالم تعیین می دوسویه است.

ۀ متقابل میان گوینده و شنونده و همچنین این کنش در قالب کالم، دقیقاً حاصل رابط گردد. می

 اند.«دیگری»در رابطه با « یکی»ها بیانگر  همۀ کالم شونده، است. کننده و مخاطب میان مخاطب

من قالب کالمی خود را از دیدگاه دیگری، نهایتاً، از دیدگاه اجتماعی که به آن تعلق دارم اخذ 
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اگر یک سر این پل به من متکی است،  شود. میکالم پلی است که بین من و دیگری زده  کنم. می

کننده و هم  کالم قلمرویی است که هم مخاطب من اتکا دارد.  سر دیگر آن به مخاطب

او  (.37 : 1385شونده، هم گوینده و هم طرف سخنش، در آن سهیم هستند )آلن،  مخاطب

ۀ باختین گفتار بنا به به عقید همچنین، پیوسته بر زمینه و خصلت اجتماعی گفتار تأکید دارد.

خصلت اجتماعی گفتار نیز  شود. ضرورت در زمینۀ مشخصی که همواره اجتماعی است تولید می

شود، و دیگر آنکه گوینده  شود؛ نخست اینکه گفتار خطاب به کسی ادا می از دو چیز ناشی می

 (. 90  : 1377خود موجودی اجتماعی است )تودوروف، 

 باختيننسبت هنر تعاملی با آراء 

 است. عنوان یک رسانۀ ارتباطی یاد شده  اساس هنر بر ارتباط بنیان نهاده شده و همواره از آن به

این ارتباط با تغییراتی که در نقش و جایگاه مخاطب در قرن بیستم صورت گرفت و از حالت 

گیری  این نکته در هنر تعاملی که اساس شکل تری یافت. انفعال به فعال بدل گردید، شکل جدی

 است. کنندگان است، بیش از هر هنر دیگری نمایان گردیده آن ارتباط، تعامل و مشارکت دریافت

واسطۀ اثر هنری میان مخاطب با  ای به  تعامل کنشی دوسویه است و طی آن روابط دوسویه

گیری این روابط دوسویه  لزوم شکل گیرد. هنرمند و نیز مخاطب با دیگر مخاطبان شکل می

هریک از طرفین این روابط دوسویه  گوید، درک وجود دیگری)غیر( است. که باختین میآنچنان 

یابد و از طریق این شناخت  برمبنای درک وجود دیگری به شناخت خود و دیگری دست می

در هنر تعاملی نیز هریک از طرفین تعامل چه در جایگاه پدیدآورنده و چه  گردد. معنا تولید می

پردازد که به  ننده، بنا به درک وجود دیگری به تعامل و برقراری ارتباط میک در جایگاه دریافت

اثر هنری تعاملی معنای خود را از رهگذر این تعامالت و  انجامد. تولید و خلق اثر هنری می

در حقیقت در هنر تعاملی برقراری ارتباط و  یابد. روابط دوسویه میان هنرمند و مخاطبان می

تنهایی قادر به خلق اثر  یگری است و برخالف هنر سنتی، پدیدآورنده به تعامل معلول وجود د

کننده به طرح اثر همچون یک پرسش  او با درک وجود دیگری در جایگاه دریافت تعاملی نیست.

کننده  نماید و دریافت گویی می کننده را دعوت به کنش و پاسخ پردازد و از این طریق دریافت می
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هر کنش، نظر و سلیقه از سوی  دهد. و تعامل خود به این دعوت پاسخ مییا معناپرداز با کنش 

رو ارتباطی میان  از این کننده، پاسخی به پرسش طرح شده از سوی پدیدآورنده است. دریافت

گونه که باختین عقیده دارد همان گردد. گیرد که به خلق اثر و تولید معنا منتهی می آنها شکل می

یابی به شناخت، مکالمه و راه تداوم مکالمه، پرسش و  ا دیگری و دستراه برقراری ارتباط ب

 شود.  می پاسخ است و معنا در مناسبت میان افراد ساخته

بازتاب حضور و مشارکت هنرمند و مخاطبان مختلف در آفرینش یک اثر تعاملی که هریک 

های گوناگون آنها  سلیقهای برخوردارند، با اعمال نظرها و  های فردی و اجتماعی ویژه از ویژگی

تواند در گروه و طبقۀ اجتماعی، بافت فرهنگی،  هریک از این افراد می گردد. نمایان می

بازتاب این تفاوت و  گرایان با اثر باشد. ، سن، جنس و... متمایز از دیگر تعامل ایدئولوژی

د تولید اثر تعاملی گرایان به واسطۀ کنش، نظر و سلیقۀ آنان در چگونگی فراین تمایزهای تعامل

چرا که  توان گفت اثر تعاملی واجد ویژگی چندصدایی است. اساس می گردد که براین نمایان می

های شخصیتی خود، همچنین خوانش و دریافتی که از اثر  گرایان بنا به ویژگی هریک از تعامل

 است. نظر نموده  داشته با کنش خود، به تعامل و برقراری ارتباط پرداخته و در ساخت آن اعمال

یک از این صداها بر  هیچ رو در چنین اثری نظرها و صداهایی گوناگونی حضور دارند. از این

پردازد، بلکه جملگی  عنوان یک صدای مسلط به داوری سایرین نمی دیگران برتری نداشته و به

به همان میزان کنندگان و  حتی آفرینندۀ اثر نیز خود همچون دریافت از حقی برابر برخوردارند.

بنابراین اثر  در فرایند خلق اثر به تعامل و مشارکت با سایرین پرداخته و حقی بیش از آنها ندارد.

هنری تعاملی، اثری چندصداست که از انحصار پدیدآورنده خارج شده و تنها حاصل ایده و نظر 

این امر با  ثر است.گرایان با ا عنوان آفریننده نیست، بلکه حاصل خرد جمعی تعامل یک فرد به

عنوان یک آوای مؤلف هنوز در پس رمان خود ایستاده، اما به»که  نظر باختین مبنی بر این

حضور آواها و صداهای  (، قابل انطباق است.43  : 1392)آلن، « شود بر وارد اثر نمی مقتدرانه راه

هنگی و اجتماعی را گوناگون در هنر تعاملی همچنین، زمینۀ حضور عناصر فرا اثر و روابط فر

منظور برقراری ارتباط با واقعیت اجتماعی و فرهنگی و بنا به سخن باختین، به نماید. فراهم می

بایست اثر هنری را به زندگی روزمره و سخن مردمی نزدیک  یابی به چندصدایی اصیل، می دست
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کنندگان  هریک از دریافت در هنر تعاملی نیز نمود که غنا، تنوع و تعامل بیشتر را نیز در پی دارد.

های مختلف جامعه هستند که در مناسبت با آنان روابط فرهنگی و  در حکم نمایندگان گروه

 است. اجتماعی به درون اثر تعاملی راه یافته و اثر با زندگی روزمره و سخن مردمی پیوند یافته

ه نتیجه و پایان اثر تعاملی را ای ک گونه غنا و تنوع ناشی از آن در نتایج اثر تعاملی مشهود است به

های از پیش تعیین شده، دانست، بلکه پیوسته در روند تولید اثر بنا به  توان براساس گزینه نمی

 گردد. گرایان با آن، دچار دگرگونی و تغییر می کنش، نظر و سلیقۀ هریک از تعامل

پدیدآورنده و اثر، او با  کننده با چنانکه گفته شد در هنر تعاملی افزون بر ارتباط هر دریافت

ای میان او و  پردازد که براساس آن رابطۀ دوسویه کنندگان نیز به ارتباط و تعامل می دیگر دریافت

واسطۀ کنش، نظر و سلیقۀ هر مخاطب نسبت به دیگر این رابطه به گیرد. سایر مخاطبان شکل می

کننده  ای که از سوی یک دریافت بدین معنا که هر کنش، نظر و سلیقه گردد. مخاطبان برقرار می

های اعمال شده از  ها، نظرها و سلیقه گردد در حکم پاسخی است به کنش اثر تعاملی اعمال می

سوی مخاطبان پیش از خود و نیز پرسشی است برای مخاطبان پس از خود تا با کنش، نظر و 

کند و از نظر او  ومندی میوگ باختین از این ارتباط تعبیر به گفت سلیقۀ خود بدان پاسخ گویند.

پرسیدن، گوش دادن، پاسخ دادن، موافقت کردن و....، جملگی اشکال مختلف سخن و دارای 

 کنش متقابل استوار به منطق مکالمه هستند.

ساز منطق  ها و زمینه درک دیگربودگی و چندصدایی که در نظر باختین از ویژگی

چرا که در هنر  باشند. وگومندی می از ایجاد گفتس وگویی هستند، در هنر تعاملی نیز زمینه گفت

تعاملی کنش تعامل خواه میان هنرمند و مخاطب، خواه میان مخاطب با دیگر مخاطبان، رابطۀ 

همچنین هریک از افراد  گیرد. ای است که براساس درک وجود دیگری شکل می متقابل دوسویه

بینی و موضع اجتماعی و  ه از جهانگرا با اثر نیز دارای صدا و نظر مستقل برگرفت تعامل

یابد و در اثر تعاملی ایجاد  ایدئولوژیک خویش است که از راه کنش و سلیقۀ او به اثر راه می

گرایان اثر تعاملی  وگو میان تعامل درنتیجۀ این دو، حالتی از مکالمه و گفت کند. چندصدایی می

بدیهی است که ایجاد  ت.وگومندی مورد نظر باختین اس گیرد که همان گفت شکل می

پذیر است، آنچنان که یک اثر هنری  وگومندی و مکالمه تنها در یک بستر اجتماعی امکان گفت
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کنندگان آن واجد این ویژگی است،  واسطۀ تعامل و مشارکت پدیدآورنده و دریافت تعاملی نیز به

میان پدیدآورنده و ای که تعامل هریک از آنان همچون گفتار، حاصل ارتباط متقابل  گونه به

مخاطب یا یک مخاطب با دیگر مخاطبان است که در هر دو حالت، تعامل او خطاب به کسی ادا 

عنوان مخاطب غایب در  باشد و به شونده حضور فیزیکی نداشته شده، حتی اگر شخص خطاب

یز اساس هنر تعاملی ن همین بر گر خود موجودی اجتماعی است. شود، همچنین تعامل نظر گرفته

 بر پایۀ روابط اجتماعی و فرهنگی استوار است. 

های هنر تعاملی که با آراء باختین قابل انطباق و ارزیابی است،  از دیگر ویژگی

که در یک اثر تعاملی هر دو گونۀ  چنان متن است. متن و برون وگومندی درون گفت

ند و نیز هر مخاطب با وگو و تعامل مخاطبان با هنرم واسطۀ گفت متن، به وگومندی درون گفت

وگوی پدیدآورنده و  واسطۀ تعامل و گفتمتن به دیگر مخاطبان در درون اثر تعاملی؛ و برون

 کنندگان با زمینه و بافت اجتماعی خود در خارج از اثر وجو دارد.  دریافت

 گيري نتيجه

ل آفریننده، اثر هنری اگرچه در فرایند تولید اثر هنری، بنا به ماهیت ارتباطی آن همواره از سه عام

کنندۀ  های نخست قرن بیستم بود که مخاطب و دریافت کننده نام برده شده، اما از دهه و دریافت

به این معنا  عنوان نقطۀ اتکا در فرایند آفرینش و تولید هنری موردتوجه قرار گرفت.  اثر هنری به

شگر و فعال تغییر یافته و در کننده اثر هنری از حالت منفعل به حالت کن که مخاطب و دریافت

کننده  در گذشته تمرکز چندانی بر نقش دریافت پی آن روند آفرینش هنری نیز دگرگون گردید.

نبود و حتی گاه نیز چون دوران مدرنیسم که هنرمند نابغه آفریننده اثر هنری و خالق معنا بود، 

ین دگرگونی که حاصل ظهور بازتاب ا شد. کننده و مخاطب نادیده گرفته و انکار می دریافت

های ارتباط جمعی و سبک نوین زندگی بود، بیش از همه در هنرهایی چون هنر تعاملی  رسانه

طور کامل بسته به حضور، مشارکت و تعامل   چرا که خلق این گونه آثار به نمایان گشت.

ر تعاملی کننده هن رو مشارکت و حضور دریافت از این باشد. کنندۀ آن می مخاطب و دریافت

هایی به فرایند  های سنتی هنر تنها رویدادی ذهنی نیست، بلکه او با ایجاد راه همانند شکل
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گرایی در این گونۀ  تعامل گذارد. آفرینش هنری ورود کرده و بر خروجی و برآیند آن اثر می

و کننده ممکن  کردن، ایجاد کردن و همکاری در اثر هنری را برای دریافت جدید هنری جستجو

این شکل از تولید هنری،  تر و فراتر از رویدادی تنها ذهنی است. سازد که بسیار گسترده میسر می

شود و در هر آفرینشی، متفاوت از  کنندگان از نو آفریده می با هر بار کنش مخاطبان و دریافت

رگونی سو دگ هنر تعاملی از یک های پیش و پس از خود است. آنچه هنرمند آفریده و نیز آفرینش

در روابط مخاطب با هنرمند و دیگر مخاطبان در آفرینش هنری را در پی داشته و از سوی دیگر 

 درپی همراه است.  های پی بینی نشده و با آفرینش پیش

های دیگربودگی، چندصدایی و منطق  های هنر تعاملی با اندیشه اساس ویژگی همین بر

به نقش و تأثیر مخاطب در آفرینش ادبی و هنری ای  وگویی میخائیل باختین که توجه ویژه گفت

گوید آفرینش هنری،  در هنر تعاملی نیز آنچنان که باختین در دیگربودگی می دارد، مطابقت دارد.

ارتباط و کنشی دوسویه است که در آن مشارکت هنرمند به تنهایی و بدون تعامل مخاطب 

برابر با چندصدایی باختینی در هنر  انجامد. نافرجام مانده و به خلق اثر هنری و تولید معنا نمی

های اجتماعی و ایدئولوژیک گوناگون به  ها و دیدگاه تعاملی نیز هنرمند و مخاطب از گفتمان

 شکلی یکسان و برابر، بدون برتری یکی بر دیگری و یا داوری آنها حضور و تعامل دارند.

فرهنگی -ست که در یک بافت اجتماعیبنابراین برهم کنش تفکر معناساز و ذهنیت معناپرداز ا

دارد، در هنر  وگویی بیان می رو آنچنان که باختین در منطق گفت از این دهد. معنا را شکل می

های پیش و پس از خود است که  ها و تعامل تعاملی نیز هر کنش، در مناسبت با دیگر کنش

واسطۀ مشارکت و  ن بهمت وگومندی درون موضوع مشابه دارند. همچنین هنر تعاملی از گفت

واسطۀ تعامل هنرمند و مخاطبان با  متن به تعامل هنرمند و مخاطبان در چارچوب اثر؛ و برون

عنوان  در هنرتعاملی، هنرمند و مخاطب به زمینه و بافت اجتماعی گوناگون برخوردار است.

ز ارتباط را بخشی از جامعۀ انسانی هریک با دیگری، اثر هنری و دیگر مخاطبان شکل نوینی ا

ای روابط انسانی و  گونه پذیری بوده و به کنند که همراه با پویایی و حس مسئولیت تجربه می

در هنر تعاملی بدان جهت دارای   این ویژگی سازد. مناسبات اجتماعی میان آنها را دگرگون می

اطی در های ارتب تواند در بهبود روابط انسانی و مهارت کارگیری آن می اهمیت است که به
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پذیری اجتماعی در برابر  پذیری و کنش مناسبات اجتماعی، همچنین باالبردن سطح مسئولیت

 های اجتماعی و حل مشکالت این حوزه بسیار ارزشمند و راهگشا واقع گردد. آسیب
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 ( بینامتنیت، ترجمۀ پیام یزدانجو، نشر مرکز: تهران.1385آلن، گراهام ،) 

 ( 1392احمدی، بابک ،).ساختار و تأویل متن، نشر مرکز: تهران 
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 تهران.
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 .63-88، 40، شماره10های ادبی، سال شناسی عرفانی، فصلنامۀ پژوهش و انسان

 ( تأثیر رسانه1394رهبرنیا، زهرا و مصدری، فاطمه ،)  های نوین بر تعاملی شدن هنر جدید با

نسخۀ فارسی، دوره -کانیکی، مجلۀ جهانی رسانهرویکردی به نظریه هنر در عصر بازتولیدپذیری م

 .221-235، 2، شماره10

 ( هنر تعاملی به1392خیری، مریم ،)  مثابه یک متن با اشاره به یکی از آثار به نمایش درآمده در بینال
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 در هنرهای « بازی»(، استحالۀ مفهوم سوبژکتیو 1399وحیدی، فاطمه و یاقوتی، سپیده )مرسلی ت

به اجرا درآمده در  onde-Pixelتعاملی با تکیه بر آراء گادامر )پیکره مطالعاتی: چیدمان تعاملی 

 .13-22، 2، شماره 25هنرهای تجسمی، دوره -پاویلیون یونی کردیت میالن(، هنرهای زیبا

 شناسی اجتماعی، نشرعلم: تهران. (، معناکاوی: به سوی نشانه1389هاد )ساسانی، فر 

 ( بررسی نقش و جایگاه مخاطب در هنرهای تعاملی،1393عباسی، فرود ،) نامه کارشناسی  پایان

گرافیک، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران -ارشد، رشتۀ ارتباط تصویری

 مرکزی. 

 ( گفت1393فرجی، سارا ،)  وگو با بهمن نامورمطلق؛ چندصدایی از منظر باختین، فرهنگ امروز

     قابل بازیابی در آدرس اینترنتی: ،8/9/1393رسانی فرهنگ و علوم انسانی،  پایگاه تحلیل و اطالع
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 ( خوانش پلی1390نجومیان، امیرعلی ،) نش زایشی واساز، فونیک، خوانش کونترپوان و خوا

هنری، به کوشش بهمن نامورمطلق -وگومندی در ادبیات و هنر مجموعه مقاالت نقدهای ادبی گفت

 .و منیژه کنگرانی، سخن: تهران
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