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هنر رسانهای جدید ،1سنجش سطح تعامل و مشارکت آثار سومین
نمایشگاه هنر دیجیتال تهران
معصومه

تقیزادگان2

رسانه هما پیام است ،ةیرا رسانه میزا و
شکل کنش و تعامل انسانی را کنتر
میکنن و شکل میدهن.
مک لوها

چکیده
تحوالت تکنولوژیک و ظهور و گسترش رسانهها عامل نزدیککشکن دو حکوة تولیکن و مصکر
رسانهای است و سرانجام موجب شکلگیری فرهنگ مشارکتی شنه است .عرصة هنر مکیتوانکن
ةمینه و بستر مناسبی برای درک این تغییرات باشکن .اة ایکن رو ،در مطالعکة حاضکر بکر اسکا
مقوالتی نظیر «محیط رابکط ککاربری»« ،عناصکر طراحکی»« ،نکو مواجهکه» و «گکام تعکامیی»
مقیاسی برای مطالعة سطوح تعامل و مشارکت آثار هنر رسکانهای ارائکه شکنه اسکت .سکس ،،بکا
استفاده اة مقیا طراحیشنه و روش مشاهن مشارکتی ،آثار سومین نمایشگاه هنکر دیجیتکا
تهرا (تاداک )،در سا  2931تحییل شنه و به ارةیکابی وضکعیت مخاطکب در هنکر رسکانهای
ایرا پرداخته شنه است .هن اة این مطالعه پاسخ به این پرسش است که این آثار اة چه سطح
تعامیی و مشارکتیای برخوردارنن؟ پاسخ به این پرسش فقط به منظور نقن و ارةیابی آثار هنکری
نیست ،بیکه راهی است برای مطالعکة فرهنکگ رسکانهای مشکارکتی در ایکرا  .نتکای مطالعکه و
ارةیابی آثار نشا داد که سطوح تعامل اثر و سطح مشکارکت مخاطکب در هنکر رسکانهای ایکرا
محنود است و اگرچه مخاطب اة موقعیت بینننه به وضعیت کاربر درآمنه ،هنوة در اغیب مکوارد
مشارکتکنننه در خیق اثر نیست.
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بیان مسئله
تحککوالت تکنولوژیککک و ظهککور و گسککترش رسککانههککا تجربککة انسککا را در جهککا تغییککر داده و
محیطهای تکنولوژیک جنین عرصههای ةننگی انسا را متأثر ساخته است؛ تأثیری که خکود را
در شکلگیری و گسترش واژههایی همچو «فرهنکگ دیجیتکا » و «تعامکل انسکا  -رایانکه»2
نشا میدهن .هنر رسانهای یکی اة نخستین و پُررنگترین مینا های بروة و ظهور ایکن تعامکل
است و مطالعة آ میتوانن ةمینه و بستر مناسبی برای درک تغییرات کنونی فراهم آورد.
هنگامی که اة هنر رسانهای سخن به میا میآین ارائکة دسکتهبنکنیای مکورد توافکق اة آ
مشکل است .در این پژوهش به مطالعة چینما تعامیی ،به منزلة یککی اة انکوا هنکر رسکانهای،
پرداخته شنه است؛ هنری که جزو تجربههای اولیه در ةمینة واقعیت مجاةی بکهشکمار مکیرود.
مایکل راش ،نویسنن کتاب رسانههای نوین در هنکر قکر بیسکتم ،نیکز مطالعکة هنکر چیکنما
تعامیی و هنر در شبکة جهانی وب را دو حوة مطالعاتی ارةشمنن در پایا قر بیستم مکیدانکن
(راش 192 :2913 ،ک .)191
اة دهة  ،2332مباحثه در باب هنر و تکنولوژی بکه مباحثکه در ةمینکة هنکر و رسکانه تغییکر
جهت داد 1،ةیرا پیشرفتهای فراوا دیجیتالی و حضور اینترنت امکانات تاةهای برای هنرمنکنا
و مخاطبا آثار هنری فراهم آورد و هنرمننا خالق چینما تعامیی نیکز ابزارهکا و رسکانههکای
جنین را برای عینیتبخشین به این خود در اختیار داشتنن .هرچنن چیکنما  ،بکه منزلکة فکرم
هنری مستقل ،پیش اة این دهه نیز در عرصة هنر حضور داشت ،تکنولوژی جنین به هنرمنکنا
امکا داد تا در خیق چینما تعامیی محنودیتهای سابق را نناشته باشنن.
در مطالعة هنر رسانهای جنین توجه به تعامل و مشارکت و ایجاد تمایز مفهومی میا آ هکا
کیینی است .تعامل برخاسته اة ویژگیهای اثر است ،در حالی که مشارکت بکه تجربکة مخاطکب
در ساخت اثر اشاره میکنن .مشارکت سبب انتقا قنرت اة «مؤلف و هنرمنکن» بکه «مخاطکب»
شنه است .بر اسا نو رابطه و تعامل مخاطب با اثر سطح مشکارکت وی در شککل نهکایی اثکر
تعیین میشود .به قو مایکل راش ( ،)122 :2913این شکرایط حاصکل راه دراةی اسکت ککه اة
تماشای با فاصیه و منفعالنة مونالیزا در پشت حفکا شیشکهای پیمکوده شکنه اسکت .مخاطبکا
کنونی فقط تماشاگر نیستنن ،بیکه عناصری فعا و اصییانن؛ عناصری که هرچنن مارسل دوشا
تکمیل کار هنری را وابسته به آ ها میدانست ،هرگز تصور نمیکرد در پایا قر بیستم برخی
اة آثار هنری به معنای واقعی کیمه به تماشاگر وابسته میشونن و نهتنها برای کاملکرد  ،بیککه

)1. Human-computer interaction (HCI
2. new media art
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برای آغاةکرد و محتوابخشین به اثر( 2راش .)234 :2913 ،تعامکل و مشکارکت هکن اغیکب
هنرهای رای کنونی نظیر هنر فرایننی ،1هنر مفهومی ،فالکسو  ،هسنینگ ،هنر جنبشی ،هنکر
سایبرنتیک و چینما های وینئویی است که هرچنن ممکن است به ظاهر ناهمگو باشنن ،همکه
بخشی اة رونن درگیری و مشارکت مخاطب در اثر هنریانن و اة ایکن رو در رابطکة میکا هنکر و
مخاطب هنر تأثیر عمیقی بر جای میگذارنن.
ویژگی مشترک آثار دیجیتالی این است که در آ ها تماشاگر نقش فعالی ایفا میکنکن و اثکر
بنو او راهانناةی و کامل نمیشود .اما ،آنچه آثکار هنکر رسکانهای را ،بکه لحکا تجربکة هنکری،
پیچینهتر میکنن تفاوت در سطوح تعامیی آ هاست .در مطالعة حاضر بر اسا مقکوالتی نظیکر
«محیط رابط کاربری»« ،عناصر طراحی»« ،نو مواجهه» و «گام تعامیی» برای مطالعکة سکطوح
تعامل و مشارکت آثار هنر رسانهای مقیاسی ارائه شنه است .سس ،،بر اسا ایکن مقیکا  ،بکه
مطالعة آثار ایرانی ارائه شنه در سومین نمایشگاه هنر دیجیتا تهرا (تاداک )،در سکا 2931
پرداخته شنه است تکا بکه ایکن پرسکش پاسکخ داده شکود ککه ایکن آثکار اة چکه سکطح تعکامیی
برخوردارنن؟
پاسخ به این پرسش فقط به منظور نقن و ارةیابی آثار هنری نیست ،بیکه راهکی اسکت بکرای
مطالعة فرهنگ رسکانهای مشکارکتی در هنکر ایکرا  .آیکا هنرمنکنا خودمنارانکه بکه سکاخت و
شکلداد به معنا میپرداةنن یا بکا پتانسکیلهکای تکاة تکنولوژیکک و ،بکه تعبیکر جنکینکز ،9بکا
همگرایی رسانهای جنین امکا مشارکت در خیق معنای اثر را به مخاطب میدهنکن؟ همگرایکی
رسانهای 4و فرهنگ مشارکتیِ جنین ةمینه را برای فراینن دموکراتیکترشکن خیکق هنکر پنیکن
آورده است .اما ،آیا این قابییت در هنر جنین ایرا مشاهنهشننی و تجربهکردنکی اسکت؟ میکزا
دموکراتیکبود در عرصة هنر شاخصی برای میزا دموکراتیکبود و مشکارکتیبکود جامعکه
است و همگرایی رسانهای و فرهنگ مشارکتی جنین ةمینه را برای فراینکن دموکراتیککترشکن
خیق هنر پنین آورده است .اما ،آیا این قابییت در هنر جنین ایرا مشاهنهشننی و تجربهکردنکی
است؟
 .2البته ،باین این را در نظر داشت که تأکین بر برجسته و پُررنگشن نقش مخاطب در هنرهای جنین به معنای
حذ هنرمنن نیست؛ هما طور که دینکال بهدرستی توضیح میدهن« :هسنینگها نشا دادنن که هیچ یک اة
نقشهای معتبر و قنرتمنن هنرمنن و مفهوم کار کامالَ کنار گذاشته نشنهانن ،این مفاهیم همچنا به عنوا
اصو هنر تعامیی باقی خواهنن مانن .قنرت و وظیفة آ ها به برنامه و خودکاری سسرده شنه است .ماد
هنرمننانه در هنر تعامیی دیالوگ خودکار بین برنامه و کاربر است» (دینکال.)113 :2336 ،
2. process art
3. Henry Jenkins
4. media convergence
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همگرایی رسانهای در هنر :ارزیابی سطوح تعاملل و مشلارکت در هنلر
رسانهای
تحوالت تکنولوژیک و ظهور و گسترش رسانههای جنین سبب نزدیککشکن دو حکوة تولیکن و
مصر رسانهای و مبهمشن هرچه بیشتر مرةهای درکشنه و پذیرفتهشنه میا تولینکنننه و
مصر کنننه شنه است .در چنین شرایطی ،نیاةمنن ابزارهای تحیییی و مفکاهیم نظکری تکاةهای
هستیم تا شرایط کنونی را تحییل کنیم .هنکری جنکینکز (1224؛ 1226؛  )1221تکالش ککرده
است تا با وضع مجموعهمفاهیمی حو مفهوم اصیی همگرایی رسانهای توضیح و تبیینی کارآمن
اة تغییر رابطه میا تکنولوژیها ،صنایع ،باةارها ،مصر و مخاطب ارائه دهکن .وی بکر آ اسکت
که ،در پی تغییرات جنین ،منطق عمل رسانهها و مصر کننکنگا رسکانهای تغییکر مکیکنکن و
مفهوم همگرایی رسانهای تغییر شیو تعامل مردم با آ ها را روشن میساةد2.
هنگامی که اة همگرایکی رسکانهای سکخن بکه میکا مکیآیکن ،بیشکترِ مفهکومپکرداةیهکا و
تئوریپرداةیها به تغییرات تکنولوژیک رسانهای و تنو آ ها و ،در عین حا  ،یکیشکن آ هکا
در دستگاههایی نظیر موبایلهای هوشمنن کنونی پرداختهانن .اما ،جنکینز همگرایی رسکانهای را
چیزی بیش اة یک تغییر ساد تکنولوژیکی میدانکن و آ را بکه معنکای تغییکر در شکیو تولیکن
رسانهای و تغییکر در شکیو مصکر رسکانهای درک مکیکنکن .بنکابراین ،جنکینکز تعریکفهکای
تکنولوژیکی اة همگرایی را با ابعاد فرهنگیک که نقش اساسکی بکرای عامکل انسکانی در صکنایع و
شیوههای ارتباطاتی و رسانهای قائل استک گسکترش مکیدهکن (هکرکمن )971 :1221 ،و پکن
مفهوم تکمییی همگرایی تکنولوژیک ،همگرایی فرهنگی ،همگرایی اجتماعی ،همگرایی اقتصادی
و همگرایی جهانی را مطرح میساةد.
هنر رسانهای جنین 1را نمیتوا با مفاهیم و ابزارهای تحیییی هنرهکای پیشکین شکناخت و
تحییل کرد ،ةیرا این این دسته اة هنرها برای تحققیافتن نیاةمنن یک رسانه اسکت و بکنو آ
عینیت نخواهن یافت .اة این رو ،ویژگیهای رسانهای آ به الیهای تأثیرگذار در فراینن خیکق آ
تبنیل شنه اسکت 9.اة دیگکر ویژگکیهکای رسکانهای ایکن دسکته اة هنرهکا بکه اهمیکتیکافتن و
 .2جنکینز نُه ةمینة گفتوگوی مهم میا تولینکنننگا و مصر کنننگا را برمیشمارد .2 :باةنگری در سنجش
مخاطب؛  .1کنتر محتوای رسانهای؛  .9طراحی مجند اقتصاد دیجیتا ؛  .4محنودیت مالکیت رسانهای؛ .2
باةاننیشی ةیباییشناسی رسانه؛  .6تعریف مجند حقوق مالکیت معنوی؛  .7باةنگری دربار رابطة میا
تولینکنننگا و مصر کنننگا ؛  .1طرحریزی مجند جهانیشن ؛  .3باةنگری در تعامل شهروننا (جنکینز،
.)97 :1224

2. new media art

 .9ریشة این عقینه را میتوا در نظریات مکلوها جستوجو کرد.
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برجستهشن نقش مخاطب در آ ها میتوا اشاره کرد؛ به گونکهای ککه برخکی اة آثکار هنکری
جنین بنو مخاطب موجودیت نمییابنن 2.در نتیجه ،اثر هنر رسانهای جنین همةما تعکامیی و
مشارکتی است .ویژگیهای رسانهای یک اثر ساةنن بُعن تعامیی آ و نو رابطة مخاطکب بکا اثکر
توضیحدهنن بُعن مشارکتی آ است .باین این را در نظر داشت ککه تمکایزی ککه میکا ایکن دو
سطح قائییم در عمل تشخیصدادنی نیست ،ةیرا تجربة کاربر در تعامل با یک متافر (دسکتاپ)
تجربة واحنی است ،اما ،در سطح نظکری ،مکیتکوا اة دو مفهکوم تعکامیی 2و مشکارکتی 9بکرای
جناکرد این دو سطح بهره گرفت .بر اسا مفهوم همگرایی رسانهای ،فرهنگ معاصکر کنکونی
بیش اة هر چیز به عنوا فرهنگ مشارکتی باةشناسی و درک مکیشکود (دئکوة )467 :1223 ،و
جنکینز ( ،)3 :1223به جای تأکین بر تکنولوژِیهای تعامیی ،4بر فرهنگهای مشارکتی 2تأکیکن
میکنن و تعامییبود را متعیق به فناوری و مشارکتیبود را متعیق به فرهنگ میدانن.
هنگامی که بخواهیم تمایز میا دو مفهوم تعامل و مشارکت را عمییاتی ساةیم ،نخست بایکن
این را در نظر داشته باشیم که تعامل ویژگیای در خود رسانه است؛ دوم آنکه مشارکت متعیق و
برخاسته اة مخاطب است .بنابراین ،تحییل سطح تعامل یک متن بکر اسکا ویژگکیهکای الیکة
رسانه ماننن قابییت دستکاری و ةما بننی 6امکا پکذیر مکیشکود؛ ویژگکیهکایی ککه ناشکی اة
مشخصات فنی و تکنولوژیک است و به دادهها ،رمزگذاری دیجیتا متنهکا ،تصکاویر و صکناها و
همچنین سختافزارهای مورد استفاده باةمیگردد .تحییل سطح مشکارکت نیکز بکا تحییکل نکو
مواجهه و درگیری کاربر با متن یا اثر رسانهای امکا پذیر است.
رابطهای متقابل و همجهت میا این دو وجود دارد؛ به این صورت که هر چه سکطح تعامکل
متن رسکانهای جنیکن بکاالتر مکیرود ،سکطح مشکارکت مخاطکب نیکز در آ افکزایش مکییابکن.
ویژگیهای اثر رسانهای جنین موجب میشود که کاربر بکه مشکارکتکننکنه تبکنیل شکود و دو
فراینن تولین و مصر را همةما تجربه کنن؛ اینگونه است که هنر تعامیی سیسیهمراتکب میکا
 .2هنرمنن ،در مقام خالق اثر ،نخست ین کسی است که اة آةادی بیا و دخالت در کارش نمیهراسن و آةادانه اثرش
را در معرض تعامل و دستکاری مخاطبا برای دستیابی به اثری جنین قرار میدهن.
2. interactivity
3. participatory
4. interactive technologies
5. participatory cultures

« .6پ ،اة نیم قر  ،آ ماری دوگه ،منتقن و منیر موةه ،گفت‘ :ةما نهتنها به عنوا مضمونی مکرر ،بیکه به
عنوا عنصری ساةنن ذات اثر هنری پنینار شنه است ’.با ظهور اجراها ،روینادها ،حوادث ،چینما ها و
سرانجام وینیو موقتیبود فرم هنری مسئیة اصیی شن .در حا حاضر ،هنر کامسیوترمحور نیاةمنن و مستیزم
تعییق ةمانی است که به عنوا بینننه در مناسبات با ماشینی وارد میشود که کنش هنری را موجب شنه و
دنبا میکنن» (راش 22 :2913 ،ک .)21
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خالق و مخاطب را اة میا میبرد و موقعیتی را خیق میکنن که در آ کاربر به مشارکتکننکنه
در خیق هنر رسانهای تبنیل میشود.
شناخت ،طبقهبننی و ارائة معیار برای ارةیابی تعامل انسا  -رایانه ،بهویکژه در دهکة پایکانی
قر بیستم ،دغنغة بسیاری اة محققا حوة رسانه و ارتباطات بکوده اسکت (هکافمن و نکواک،2
2336؛ کریستف و ساترا 2332 ،1؛ برگرو  ،)2333 ،اما بیشتر این تالشها در راستای تحییکل
باةیها و ارةیابی سایتهای اینترنتی ارائه شنه است .پارک ( )1227اة جمیة نخستین محققانی
است که برای سطوح تعامل در هنر اینترنتی مقیاسی به دست میدهن و مخاطبا هنر اینترنتی
را بر اسا سطوح تعامییِ کم ،متوسط و ةیاد به سه دسته تقسیم مکیکنکن :مخاطکب ،ککاربر و
مشارکتکننن رسانههای جنین .در مطالعة حاضر ،با گسترش الگوی ارائکهشکنه توسکط پکارک،
مبنایی برای تحییل سطح تعامل و مشارکت آثار هنر رسانهای ارائه مکیشکود (جکنو  .)2نیمکة
باالیی جنو دربرگیرنن معیارهای ارةیابی عناصر و سطح تعامل اثر و نیمة پکایینی دربرگیرنکن
معیارهای ارةیابی عناصر و سطح مشارکت مخاطکب اسکت .بکر ایکن اسکا  ،هکر چکه اثکر بکرای
تحققیافتن به حضور کاربر بیشتر نیاة داشته باشن آ اثر در سطح تعامیی باالتری قرار میگیرد.
ویژگیهای ساةنن سطح تعامیی اثر وابسته به الیة رسانة (فنی) اثر است .هنگامی که اة این
ویژگیها صحبت میکنیم ،به طور خاص ،دربار رابط کاربری 9سخن میگوییم 4.رابط کاربری
یک میانجی بین انسا و ماشین و بخش دیننی و قابل لم ،یک ابزار است که کاربر مستقیماً
با آ سروکار دارد .تحییل رابط کاربر گرافیکی 2شامل تحییل دو جنبة «طراحی» و «طراحی
تعامل» 6آ است .به طور مشخص ،هنگامی که اة طراحی رابط کاربری صحبت میکنیم ،منظور
شناخت عناصر و جنبههای طراحی رابط کاربری ماننن رنگها ،شکلها ،الیهها 7و مواردی
اینچنینی است و میتوا برای آ ها مقوالت «اصل طراحی»« ،عناصر طراحی» و «ویژگیهای
طراحی» در نظر گرفت .شناخت عناصر و جنبههای طراحی تعامل نیز به طور خاص به
نرمافزارهایی اشاره میکنن که دادههای کاربرا را دریافت میکننن و به آ ها پاسخ میدهنن1.
1. Hoffman & Novak
2. Kristof & Satran
3. user interface

 .4اصطالح رابط کاربری را میانای کاربر ،میانجی کاربر و واسط کاربر هم ترجمه کردهانن.

5. graphical user Interface

 .6واژ طراحی تعامل را نخستین بار بیل ماگرج و بیل ورپالنک در میانة دهة  2312نامگذاری کردنن .طراحی
تعامل را «طراحی فضاهایی برای تعامالت و ارتباطات انسانی» و «چیستی و چگونگی تعامالت روةانة ما با
رایانهها» تعریف کردهانن.

7. lyout
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Interactivity#Human_to_artifact_communication
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برای تحییل جنبههای طراحی تعامل میتوا «محیط رابط کاربری» و نو «درو داد رابط
کاربری» را مطالعه کرد .بر اسا مجمو مقوالتی که ذکر شن ،میتوا سطح تعامیی اثر را در
سه سطح پایین ،متوسط و باال تعیین کرد.
جنو  .2جنو ارةیابی سطح تعامل و مشارکت در هنر رسانهای

عناصر و
سطح
تعامل
اثر

اصل
طراحی
عناصر
طراحی
رابط
کاربری
محیط رابط
کاربری
سطح
تعامل
شعار اثر

عناصر و
سطح
مشارکت
مخاطب

سطح
مشارکت
تجربة
کاربر
نوع مواجهه
جنبة
حضور
گام تعاملی

ارتباط بصری

ارتباط بصری و طراحی
2
کاربردی

طراحی تجربه

عناصر گرافیکی متحرک

عناصر گرافیکی انتخابی
و قابل تغییر

عناصر گرافیکی تصادفی

سختافزاری

سختافزاری و
نرمافزاری

لمسی /حرکتی

خط -فرما  /گزینشی

گرافیکی

هوشمنن

کم

متوسط

زیاد

See me

Touch me

Create me

مخاطب

کاربر

مشارکتکنندة
رسانههای جدید

دین

دستکاریکرد

9

1

خیقکرد

منفعل

نیمة منفعل

فعا

خنثی :تناوم موجودیت
بنو حضور مخاطب

تغییر شکل با حضور
مخاطب

فقنا بنو حضور
مخاطب

مشاهنه و ارةیابی

دخل و تصر

شکلدهی و خیق

4

سطح مشارکت مخاطب هنر رسانهای را نیز بر اسا نکو رابطکه و مواجهکة وی بکا اثکر بکر
اسا چهار مقولهک «گام تعامیی»« ،جنبة حضور»« ،نو مواجهه» و «تجربة کاربر» ک مکیتکوا
توضیحپذیر ساخت .در این مطالعه ،سه سطح تعامل (پایین ،متوسکط و بکاال) و سکطوح کنتکر
کاربر (مخاطب ،کاربر و مشارکتکننن رسانههای جنین) در تناظر با یکنیگر قرار داده شنهانن.
1. functional design
2. experience design
3. manipulation
4. co-creation
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روش تحقیق
این تحقیق مبتنی بر مشاهن دقیق آثار و تجربة توأم با مشارکت محقق در تعامل با آثار هنکری
است .مشاهنه به منظور توصیف دقیق مینا و طبقهبننی مقوالت مشاهنهشنه است .مشکاهنه
همراه با مشارکت عبارت است اة :استراتژی برای مطالعة مینا تحقیق که ،همةمکا بکا تحییکل
اسناد و منارک ،مصاحبه با پاسخگویا و افراد مطیع ،مشارکت و مشاهن مستقیم و درو نگکری
را با یکنیگر تیفیق میکنن (فییک.)144 :2917 ،
به فراینن مشاهنه همراه با مشارکت باین اة دو جنبه نظر کرد :نخست آنکه محقکق بایکن بکه
شکل فزایننهای به یک شرکتکنننه بن شود و به میکنا تحقیکق و اشکخاص دخیکل در امکر
دسترسی یابن؛ دوم ،عمل مشاهنه نیز باین طی فراینن فزایننهای بر جنبههایی که برای پرسکش
تحقیق حیاتیانن متمرکز شود و رویکرد انضمامیتری به آ ها پینا کنن .بر این اسا  ،اسسردلی
مراحل سهگانة مشاهنه همراه با مشارکت را اة یکنیگر متمایز میکنن .2 :مشکاهن توصکیفی در
آغاة این فراینن قرار دارد و محقق را با مینا مورد مطالعکه آشکنا مکیکنکن .مشکاهن توصکیفی
شرحی کیی اة مینا به دست میدهن و تا سرحن امکا پیچینگیهای آ را نشا مکیدهکن و،
در عین حا  ،به طرح پرسشهای پژوهشی و ارائکة حکن هکایی دقیکقتکر کمکک مکیکنکن؛ .1
مشاهن متمرکز نگاه شما را بر فرایننها و مشکالتی متمرککز مکیکنکن ککه بکرای پرسکشهکای
تحقیق شما اهمیت بسیاری دارد؛  .9مشاهن گزینشیک که در مراحل پایکانی گکردآوری دادههکا
انجام میشودک به دنبا یافتن شواهن و مثا های بیشتری برای انوا اعما و فرایننهایی اسکت
که در مرحیة دوم پینا نشنهانن (فییک.)146 :2917 ،
در تحقیق حاضر ،برای گردآوری اطالعات دقیقتکری اة جزئیکات بکا هنرمنکنا خکالق اثکر،
کارشناسا نمایشگاه و برخی مخاطبا مصاحبه شن .همچنین ،در مرحیکة مشکاهن متمرککز و
گزینشی بر اسا مقیا طراحیشنه برای سنجش سطوح تعامیی آثار به ارةیابی آثار پرداختکه
شن .این کار با تجربة مستقیم تعامل با اثر و مصاحبه با مخاطبا در باةگویی تجربکهشکا اة اثکر
انجام گرفت .در ادامة مقاله ،پ ،اة به دسکت داد ِ توصکیفی اة هکر یکک اة آثکار ارائکهشکنه در
نمایشگاه ،بر مبنای من نظری ارائهشنه برای سطوح تعامیی و مشارکتی تکالش مکیشکود آثکار
ایرانی ارائهشنه در نمایشگاه تاداک ،تحییل شود.

هنر تعاملی در ایران :مطالعة نمایشگاه تاداکس تهران
هنرمننا ایرا هنر تعامیی را کمتر دنبا میکننن؛ این عرصه هنوة هنرمنن شاخصکی نیافتکه و
نمایشگاه مستقل ،دوساالنه و جایزهای به آ تعیق نیافته است .اما ،در دهکة اخیکر ،بکا پیوسکتن
تکنولوژیهای جنین ،ماننن نرمافزارهای دیجیتالی و امکانات فضکای مجکاةی ،بکرای خیکق هنکر
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تعامیی و اقبا به این هنرها در میا مخاطبکا فرصکت بیشکتری مهیکا شکنه اسکت .موسکیقی
دیجیتا مصناق همگرایی میا هنر و تکنولوژی است و امروةه نقاشی دیجیتا و چینما هکای
تعامیی مصناق تاةهای اة این گفتوگومننی است .طی سا هکای اخیکر ،نمایشکگاه سکاالنة هنکر
دیجیتا ایرا  ،که با نام تاداک 2،شناخته میشود ،اة معنود فضاهای رشن و توسعة هنر تعامیی
بوده است که در آ هنرمننا و مهننسا به خیق آثار تاةهای پرداختهانکن .در مطالعکة حاضکر،
میزا موفقیت این تجربهها بر اسا سطوح تعامییبود آثار ارةیابی خواهن شن.
«نخستین نمایشگاه ساالنة هنر دیجیتا » سا  2932در گالری محسن و با حمایت شرکت
سامسونگ برگزار شن .این نمایشگاه به هنر وینئو و آثکار چننرسکانهای ،تعکامیی و بکینرشکتهای
دیجیتا اختصاص داشت .در دور این نمایشگاه وینئوهایی اة هنرمننانی چو بهنکام ککامرانی،
رامین اعتمادی بزرگ ،مهرداد افسری و سمیرا اسکننرفر 1به نمایشگاهگردانی سکهراب کاشکانی
به نمایش درآمن .همچنین ،در بخش آثار چننرسانهای ،تعامیی و بکینرشکتهای دیجیتکا  ،ایکن
نمایشگاه با نمایشگاهگردانی آرش صالحی برگزار شن« 9.دومین نمایشگاه ساالنة هنر دیجیتکا »
اة  26تا  11تیرماه  2932برگزار شن .هان ،لئوپولن اِدر ،4بانی و مبتککر آر الکترونیککا ،2و
هنرمنن رسانهای ،اتریش پولیا پاالتش ،6اثری با عنکوا الگکوریتم بکه دنبکا عشکق بکه همکراه
هنرمننی اة ترکیه 7و آلما  1در این نمایشگاه شرکت داشتنن« .سومین نمایشکگاه سکاالنة هنکر
دیجیتا » مهرماه  2931برپا شن و نُه اثر در آ به نمایش درآمن که سه اثر متعیق به هنرمننا
خارجی 3و شش اثر متعیق به هنرمننا ایرانی بود .شش اثر ایرانی این نمایشگاه در این مطالعه
تحییل میشود22.
1. Tehran Annual Digital Art Exhibition

 .1همچنین ،فرین جعفری سمرقننی ،حامن صحیحی و سیمین کرامتی به همراه هنرمننا جوانی چو آنیتا
اسفننیاری ،امیر باستا  ،مرضیه باقری ،فرشاد تفرجی ،سیاوش تصاعنیا  ،سینا سیفی ،پریسا فروتن ،عییرضا
لبشکا و مژگا مالحسینی.
 .9در این بخش آثاری اة عیی پناهی ،معصومه جاللیه ،سینا شعاعی ،آرش صالحی ،مهتاب عییزاده ،امیرعیی قاسمی
و سهراب معتبر در معرض دین قرار گرفت.

4. Leopoldseder
5. ARS Electronica
6. Julian Palacz
7. Korhan Erel
8. Nicholas Wiese

 .3تاچ می اة مجموعة بیننین ( )Blendidکه دیوین کوة میکر و تیم اولن اة هینن آ را منیریت میکننن؛ سکه و
تی دو اثر  Jochen Zeirzerاة استرالیا و ساخت جریانی اثر  Sunghyun Choاة کر جنوبی اثر خارجی
بهنمایشدرآمنه در سومین نمایشگاه ساالنة هنر دیجیتا تهرا بودنن.
 .22چهارمین و پنجمین دور نمایشگاه هنر دیجیتا تهرا نیز پ ،اة نگارش این مقاله در سا های  2939و
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اثر شمار  ،2اثر سینا شعاعی ،با عنوا خاستگاه باةنمایی ،نخستین اثر نمایشگاه ،در راهپیکة
ورودی نصب شنه است و مخاطب پیش اة ورود به سالن اصیی با آ روبهرو میشود .این اثکر دو
قاب مستطیییشکل در ابعاد حنود سی در هفتکاد دارد ککه خطکوط افقکی رنگکیای را نمکایش
میدهن و هرچه مخاطب بیشتر به اثر نزدیک شود خطکوط ضکخیمتکر و رنکگ لبکا مخاطکب
باةنمایی میشود .سینا شعاعی مکیگویکن ککه در پایکا بکر اسکا تجزیکه و تحییکل اطالعکات
ذخیرهشنه در اثر میتوا اة سییقة رنگی مخاطبا نمایشگاه جمعبننیای ارائه کرد.

شکل  .2خاستگاه باةنمایی

2

در تحییل عناصر و سطح تعامل اثر سینا شعاعی میتوا گفت که این اثر اة ویژگی طراحکی
کاربردی بهره میگیرد و دارای عناصر گرافیکی متحرک است .اصکل طراحکی ایکن اثکر طراحکی
کارکردی است و کاربر با ماشین در محیطی مختیط تعامل دارد؛ اة این رو ،در مجمو مکیتکوا
گفت سطح تعامیی این اثر متوسط است .در بُعن مشارکت مخاطب نیز سطح مشارکت در سکطح
کاربر است؛ به این دلیل که اثر با حضور مخاطب تغییر شکل مییابن و حضور وی سبب دخل و
تصر در اثر میشود .رفتار مخاطب در هنگام رویارویی با این اثر نیمکهمنفعکل اسکت و وی بکه
نوعی مشارکتکنننه در اثر است (تطابق کامل میا سطح تعامل اثر و سطح مشارکت مخاطکب
در اثر سینا شعاعی دینه میشود).
1
دومین اثر نمایشگاه ،میییسکوننا  ،اثر عیی پناهی است .این اثر در انتهای اتاقی قرار دارد
 2934برگزار شنه است.
 .2همة تصاویر آثار اة کاتالوگ نمایشگاه برگرفته شنه است.
2. Millisecondus
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که پردهای سفین به مواةات دیوار انتهایی اتاق کشینه شنه است و مخاطب هنگامی که به پشت
پرده میرود و در جیوی اثر رفت و آمن میکنن تصاویر پرشیافتهای اة خکود را ثبکت
هنرمنن در توضیح اثرش فقط یک عبارت آورده است« :در چشم یک پرداةننه».

مکیکنکن2.

شکل  .1میییسکوننا

اصل طراحی این اثر کارکردی است و کاربر با ماشین تعامکل مکیکنکن و محکیط غیرخطکی
است .در نتیجه ،در مجمو  ،اثر دارای سطح تعامل متوسط است و اثر بنو مخاطب موجودیکت
ننارد و رفتار مخاطب در مقابل این اثر فعا است و به نوعی تالش میکنکن تکا تصکویری خیکق
کنن.
اثر شمار  9نمایشگاه فیش بالب ،اثر آرش اکبری ،تصویری متحکرک اة خطکوطی بکنفش و
صورتی است که همچو دستهای اة امواج در ةمینة مشکی در حرکتانن .اگر مخاطکب تصکمیم
بگیرد ،میتوانن با حرکتداد بن و دست با اثر وارد تعامل شود؛ به این صورت که هنگامی که
مخاطب روبهروی اثکر ایسکتاده و بکه سکمت راسکت حرککت مکیکنکن ممککن اسکت خکطهکای
تشکیلدهنن اثر به سمت راست حرکت کنن و بر مبنکای مکنت ةمکا تعامکل مخاطکب بکا اثکر
فییمهایی مبهم اة ةننگی انسا بر روی اثر به نمایش درمیآین .آرش اکبری دربار فیکش بالکب
در کاتالوگ نمایشگاه نوشته است:
 .2تالش نویسننه و عنهای دیگر اة مخاطبا نمایشگاه برای خیق تصویری که اة اثر در کاتالوگ چاپ شنه است
بینتیجه مانن.
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سیو ها در پاسخ به تغییرات موقکت محکیط پیرامکو خکود تغییکرات دائمکی رفتکار نشکا
میدهنن .تغییراتی که در واقع نوعی سیستم حافظة بیولوژیکی هستنن .اة سوی دیگر ،بر اسکا
فرضیة حافظة سیولی ،سیو های بن مستقل اة مغز خاطرات را ذخیره میکننن.

شکل  .9فیش بالب

فیش بالب عناصر گرافیکی متحرک و طراحی کارکردی دارد و طراحی تعامل آ بکر مبنکای
تعامل مخاطب با ماشین در محیطی مختیط است؛ مجمو این ویژگیها سبب مکیشکود اثکر در
سطح دوم تعامل (متوسط) قرار گیرد .رفتار مخاطب با اثر رفتاری نیمکهمنفعکل اسکت .مخاطکب
میتوانن در اثر دخل و تصر کنن و اثر با حضور وی تغییر شکل مکییابکن .اة ایکن رو ،مخاطکب
تجربة مشارکتکرد در ساخت اثر را دارد و میتوا وی را کاربر نامین.
چهارمین اثر نمایشگاه ،قنرت خودالتیامبخشی ،اثری اة گیناة بشیری است .این اثر در اتاقی
تاریک به نمایش درآمنه است و شامل عناصری ثابت ماننن چنن تابیو به همراه وینئو و هکنفونی
است که صنای پای اسب را پخش میکنن .هنرمنن در کاتالوگ نمایشگاه آورده است:
خودالتیامبخشی (خودشفایی) پروسهای باةیابی است .این یک فراینن است که در طی ةمکا
صورت میگیرد و ،بر اسا تکنیکهای درو نگری ،خکود فکرد بکر اسکا نیاةهکای فکردیاش
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طراحی میکنن .فراتر اة ظرفیت ترمیمی ذاتی بن  ،که در طی ةما به گونهای خودکار صکورت
میگیرد (باةساةی پوست بعن اة برینگی /خراش  ...ترمیم استخوا شکسته) ،فرد این مهکارت را
مییابن که اة طریق مکانیسمهای روانی و تمرینات تنفسی و  ...خود را باةتوانی کنن.

شکل  .4قنرت خودالتیامبخشی

این اثر طراحی بصری دارد و دارای عناصر گرافیکی ثابت است .مخاطب بکا مکتن در محکیط
خطی تعامل دارد و اصل طراحی اثر را میتوا ارتباط بصری دانست .اة کنار هم گذاشکتن ایکن
عناصر میتوا این نتیجه را گرفت که اثر در سطح او تعامل (تعامل ککم) قکرار دارد .اة سکوی
دیگر ،مخاطب فقط مجاة به مشاهنه و سرانجام ارةیابی است؛ به همین دلیل ،رفتکار منفعالنکه و
حضوری خنثی دارد و میتوا او را بینننه دانست.
پنجمین اثر ایرانی نمایشگاه چینما سروش قرهباغی ،با عنوا بی.ای.تی ،2است که فضکایی
سهبُعنی را جیوی دین مخاطب خکود ترسکیم مکیکنکن؛ فضکایی ککه فقکط بکا حضکور مخاطکب
موجودیت مییابن .سایهای اة نیمتنة مخاطب ،که با نقطه ساخته شنه است ،در حالت چرخشکی
در فضای سهبُعنی به نمایش درمیآین؛ در حالی ککه سکایة دیگکر اجسکام نزدیکک مخاطکب در
فضای واقعی نیز در این فضای دیجیتا حضور دارنن .البته ،با فاصیة نقطههای دورگیکری کمتکر
که سبب میشود تأکین بر مخاطب بیشتر شود .با آنککه مخاطکب در فضکای واقعکی بکیحرککت
است ،موجودیت سهبُعنی مخاطب حو ِ محور خود میچرخن و تصاویری اة مغز در باالی سرش
به نمایش درمیآین .تصاویر مغزها اة پایگاه دادهای اة اسکن مغز باةیکابی مکیشکود و بکر اسکا
تخمینی که اة ابعاد سر مخاطب به دست آمنه است مناسبترین اسکن در باالی سر موجودیت
سهبُعنی مخاطب به نمایش درمیآین1.
(ابزار استخراج ویژگیهای مغز انسا ) 1. B.E.T

 .1اثر سروش قره باغی در نمایشگاه به دلیل کمبود امکانات فنی به صورت کامل اجرا نشنه بود و برای همة
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شکل  .2بی.ای.تی

اثر سروش قرهباغی عناصر گرافیکی متحرک و طراحی کارکردی دارد و مخاطب بکا ماشکین
در تعامل است؛ تعامیی که در محیطی مختیط روی میدهکن .اة ایکن رو ،اثکر در سکطح تعکامیی
متوسط قرار میگیرد .سطح تعامل اثر کامالً با سطح مشارکت مخاطب تطابق دارد ،ةیکرا اثکر بکا
حضور مخاطب تغییر مییابن؛ حضوری نیمهمنفعل که با دخکل و تصکر در اثکر در سکاخت آ
مشارکت میکنن .اة این رو ،میتوا مخاطب این اثر را کاربر نامین.
ششمین اثر هنرمننا ایرانی در تاداک ،سا  2931عبارت است میخواستم برگکردم امکا
کنجکاوی مانعم شن  ،...اثر ننا صحت .قابی در ابعاد تیویزیو های  91اینچ کنونی ککه سکطح آ
اة آینه پوشینه شنه است ،در بعضکی اة بخکشهکای ایکن سکطحِ آینکهای لککههکایی اسکت ککه
وینئوهایی اة ةننگی روةمره در آ ها پخش میشود .مخاطب این اثر هرچه بیشتر کنجکاو باشکن
و تالش کنن که تصاویر متحرک را ببینن بیشتر به قاب اثر نزدیک میشود .نتیجة این عمل ایکن
است که تصویر درشتتر و واضحتری اة خود به نمایش گذاشکته اسکت .هنرمنکن دربکار ککارش
نوشته است:
تو در یک کیونی ةننگی میکنی /جزئی اة یک کل /محیط تو ،محیط دیگرا  /تو و دیگکرا
اة دور شبیه هم /کنجکاو هم /به کسی نزدیک میشوی /گکاهی نزدیککتکر /امکا /همیشکه بکرای
خودت بزرگترین و نزدیکترین تصویر هستی /به آ ها نگاه مکیکنکی /و تصکویر بکزرگ تکو بکه
خودت خیره میمانن.
مخاطبا یک مغز واحن به نمایش گذاشته میشن.
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شکل  .6میخواستم برگردم اما کنجکاوی مانعم شن ...

اثر دارای عناصر گرافیکی ثابت و طراحی بصری است .تعامل در محیطی خطی روی میدهن
و مخاطب با متنی ثابت تعامل دارد .در نتیجه ،میتوا گفت که سطح تعامکل اثکر ککم اسکت و
مخاطب نیز فقط میتوانن اثر را مشاهنه و ارةیابی کنن و رفتار ناگزیر منفعالنة او موجب میشود
تأثیری در موجودیت اثر نناشته باشن و سرانجام مخاطب صرفاً یک بینننه است.

جمعبندی و نتیجهگیری
تصویری که در پی میآین (شکل  )7همة شش اثر ایرانی ارائهشنه در سومین نمایشگاه تاداک،
را در طیفی نشا میدهن .این طیف بر اسا جنو ارائهشکنه در ایکن مطالعکه طراحکی شکنه
است و جایگاه تعامیی و مشارکتی هر یک اة آثار 2را نمایش میدهن .این طیف نشا میدهن که
سطوح تعامل اثر و سطح مشارکت مخاطب در هنر رسانهای ایرا در چهار اثر در سطح میانکه و
دو اثر در سطح ابتنایی است و هیچ یک اة آثار نتوانستهانن به سطح باالیی اة تعامل و مشکارکت
دست یابنن و در مجمو اگرچه مخاطب اة موقعیت بینننه به وضعیت ککاربر درآمکنه ،در اغیکب
موارد مشارکتکنننه در خیق اثر نیست.

 .2عند نمایشدادهشنه بر روی طیف منطبق با ترتیب تحییل آثار در مقاله است.
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تعامل کم

شمار اثر

❹

تعامل متوسط

❻ ❶

بینننه

تعامل ةیاد

❷❸❺

کاربر

مشارکتکنننه

شکل  .7طیف تعامل -مشارکت آثار سومین نمایشگاه تاداک،

هما طور که هن والتر بنیامین اة مطالعة هنر و تفکر در بکاب آ رسکین بکه تعریفکی اة
هنر نیست ،بیکه هن او درک ماهیت تجربة هنری در عصر خویش و ،به تبع آ  ،فهکم ةنکنگی
منر است ،هن اة این مطالعه نیز فهم فرهنگ رسانهای کنونی ایرا اة رهگذر نقکن و ارةیکابی
آثار هنری بوده است و اة تحییل آثار سومین تاداک ،میتوا نتیجه گرفت ککه هرچنکن فضکای
تعامل و فرهنگ رسانهای مشارکتی در ایرا شکل گرفته ،فرهنگ رسانهای مبتنکی بکر تعامکل و
مشارکت در ایرا در آغاة راه است .فضای تعامیی مطیوبی به مکند رسکانههکای جنیکن همچکو
موبایلهای هوشمنن و شبکههای اجتماعی مجاةی شککل گرفتکه اسکت ،امکا فرهنکگ رسکانهای
مشارکتی در ایرا راه دراةی در پیش دارد.
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