
  فناوري دیجیتال و هنر تعاملی
 1نویسنده: نگار زجاجی

 خارج ادعاي با اي و دیجیتال رسانه چند هنرهاي سایر و اجرا هنر شهري، هنر چیدمان، هنر همچون هنر معاصر از هایی شاخه
این هنرهاي مشارکتی یا تعاملی در موارد بسیاري  .دهند می ترتیب را خود صحنۀ مردم میان به آن آوردن و ها گالري از هنر کردن

گیرد اما ممکن است عواملی در میان باشد تا مانع ایجاد  هاي دیجیتال انجام می در فضاهاي عمومی و شهري و با استفاده از فناوري
  ارتباط مخاطب با این نوع هنر شود. 

اختیار بشر قرار داده ابزاري بسیار پویا دانست. در عین حال، توان به لحاظ امکانات گوناگونی که در  فناوري دیجیتال را می
اتخاذ می شود. چرا که همانند هر   گیري مفید از این ابزار جدید تا حد زیادي به رویکردي بستگی دارد که در استفاده از آن بهره

را در پی داشته باشد و یا خود به مانعی در  رسانه و ابزار دیگري، بسته به نحوة کاربست این ابزار، می تواند نتایج منفی یا مثبت
  ایجاد ارتباط بین هنرمند و مخاطب بدل شود.

اي است که روند ارتباطات و تعامالت را تسهیل  اش، مستلزم ابزار ارتباطی رونده زندگی در دنیاي جدید با سرعت روزافزون پیش
جا که هنر  ف ارتباطی از جمله در هنر تعاملی شده است. از آنهاي مختل کند. همین امر موجب اهمیت فزایندة تکنولوژي در عرصه

تواند در تسریع،  گیري از فناوري جدیدي همچون ابزار دیجیتال می تعاملی، هنري مبتنی بر رابطه و تأثیرگذاري دوسویه است، بهره
تیجۀ مطلوب از استفاده از فناوري تسهیل و نیز از میان برداشتن برخی موانع تأثیري بسزا داشته باشد. از سوي دیگر حصول ن

دیجیتال، مانند هر رسانۀ دیگر، منوط به بهره گیري صحیح از آن می باشد؛ چراکه چه بسا عدم آشنایی با راهکارهاي سود جستن 
ه بررسی از این ابزار، حتی در تعامالت مطلوب آثار هنر تعاملی ما نقش بازدارنده داشته باشند. در همین راستا مقالۀ حاضر به ب

  پردازد. مییتال در جهت تقویت هنرهاي مشارکتی و تعاملی بایدها و نبایدها و چگونگی کاربست مفید ابزار دیج

  مقدمه

آل خود، چه یک بازي کامپیوتري با تکنولوژي باال باشند و چه یک مباحثۀ سقراطی،  هاي تعاملی و دو سویه در فرم ایده سیستم
پاالید و تقویت  اي اطالعاتی باشند که ورودي (درونگذاشت) کاربر را می ي و فراهم آوردن پشتوانهتوانند ابزاري براي یادگیر می
هاي زیادي در نقل و  کند. بر همین اساس هنر تعاملی نیز با توجه به طیف اغلب گستردة مخاطبانش در فضاهاي عمومی قابلیت می

گیري از فناوري دیجیتال که خاصیت مشابهی دارد دو چندان  یت ها با بهرهانتقال اطالعات و تأثیرگذاري در محیط دارد که این قابل
اي است که در محیط یادگیري  تعامل ساختاري مفید در کمک به فهم ارتباطات پیچیده«می شود. در عرصۀ فناوریی دیجیتال، 

کند که حداقل به دو  قابلی تعریف میتعامل  را رویدادهاي متالن واگنر متخصص تکنولوژي آموزشی، دهد.  کامپیوتري شده رخ می
بنابراین در هنر تعاملی دیجیتال با توجه به متکی بودن هر یک از عوامل هنر و مخاطب بر یکدیگر  2»طرف و دو حرکت نیاز دارند.

الزم است اطمینان حاصل کنیم که دو طرف از تناسب کافی برخوردار هستند. براي تناسب ابزار ارتباطی در این زمینه، یا همان 
  احتمالی بازدارنده درخور توجه هستند. فناوري دیجیتال، مطالعۀ شرایط و نیازهاي ویژه، و عوامل

در نکاتی که هنگام استفاده از تکنولوژي دیجیتال در آثار هنر تعاملی باید در نظر گرفت، تکنولوژي گاه نقش مشکل و گاه راه حل 
  را دارد که در ادامه به تعدادي از آنها پرداخته می شود.



ل با سرعتی پیشرونده در حال تغییر و تکامل است، گاه وفق یافتن و : از آنجا که تکنولوژي دیجیتابیگانگی با تکنولوژي -
هاي متأخر را کمتر  هاي سنی باالتر که دستاوردهاي دوره همگام شدن با این روند براي مخاطبان، بویژه مخاطبانی از گروه

هایی از بازنمایی را بر مبناي  ههایی مجازي هستند که نمون اند، دشوار است. از سویی آثار هنري تعاملی دستگاه تجربه کرده
درنگ  بی به منظورتر  نین کارکردي، یا به بیان دقیقشدن به چ نزدیکبنابراین به منظور  4کنند. تولید می 3درنگ هاي بی داده

بودن تجربۀ تعامل، نیاز است دغدغۀ چگونگی برقراري ارتباط و یا دشواري آن از میان برداشته شود تا مخاطب هرچه 
کند تا مخاطب تمرکز خود را معطوف به خود اثر و  تر در فضاي اثر قرار بگیرد. این امر همچنین کمک می ر و بالمانعت صریح

 نماید. -که هدف اصلی است–تعامل با آن 

سوزي اسکات پژوهشگر حوزه ي جامعه شناسی و زدگی تماشاگر،  اي تحت عنوان هنر تعاملی و خجالت در این رابطه در مقاله
دهد که چگونه برخی مخاطبان به خاطر نگرانی از ندانستن نحوة استفاده از یک اثر تعاملی  شرح می تعامالت اجتماعی

طور مثال نهادهایی که براي تسهیل مشارکت عموم، رسانۀ دیجیتال را بکار  زنند. به دیجیتال، از ارتباط با آن سر باز می
تواند  صورت پیش فرض متصور هستند که همین می جرایی را براي مخاطب بهگیرند، سطحی از توانایی و دانش فنی و ا می

زدگی احتمالی از درگیر  در بیننده احساس عدم اطمینان ایجاد کند. در چنین حالتی گاه بیننده براي جلوگیري از خجالت
دنبال راهنما و  ري ارتباط با اثر بهتر در تالش براي برقرا شدن و تعامل با هنر مذبور سرباز می زند و یا در حالتی خوشبینانه

  5گردد. یا دستور العملی مکتوب می
ها و یا  : از مسائلی که می تواند مانع ایجاد رابطۀ تعاملی شود، ضعفهاي مختلف مخاطبین ضعف هاي احتمالی در گروه -

زدگی احتمالی و در  نگرانی از شرمچه بدان پرداختیم، یعنی عدم  هاي احتمالی افراد است. حتی در سطحی باالتر از آن ناتوانی
یابد.  واقع هنگامی که مخاطب تمایل به تعامل با یک  اثر را دارد، فراگیر بودن نحوة عملکرد رسانۀ دیجیتال اهمیت بسیار می

هاي  هاي فیزیکی و حتی روانی مخاطب از جنبه تر، در طراحی نحوة عملکرد رسانۀ دیجیتال، الزم است ویژگی به بیان دقیق
 مختلف مورد توجه قرار گیرد.

تر برخی  هاي معمول قدي و وزنی در بین مخاطبان و یا در موارد خاص توان به تفاوت در رابطه با ویژگی هاي فیزیکی می
هاي  هاي جسمی اشاره کرد. در پژوهشی حول نقش تکنولوژي در زندگی افرادي که به نوعی با نارسایی ها و یا آسیب نارسایی

هاي دیجیتال مطرح شده است، به این  هایی در رابطه با خلق فناوري فی، فیزیکی و غیره درگیر هستند، نگرانیشناختی، عاط
شرح که طراحان و پژوهشگران ممکن است در نمایش و ارائۀ کاربردي جدید از فناوري، باعث آسیب به قشر خاصی شوند و 

در این پژوهش براي نمونه به افراد با توانایی دید محدود اشاره  6ند.هاي موجود در افراد را بدتر کن پذیري ها و آسیب یا ضعف
نقص برخی حرکات بامشکل مواجه باشند. بر  شده است و یا افراد مبتال به پارکینسون که ممکن است در انجام دقیق و بی

االمکان مورد  مالی حتیهمین اساس براي بکارگیري موفق و مؤثر فناوري دیجیتال نیز باید شرایط و نیازهاي ویژة احت
ها و یا پیشرفت  بررسی قرار گیرد. فراتر از این، شاید بتوان با کاربست بجاي فناوري دیجیتال در جهت جبران برخی نارسایی

هاي ارتباطی افراد خاص با هنر  توان با تسهیل راه ها بهره گرفت. براي نمونه از طریق رسانۀ دیجیتال می افراد درگیر با آن
اي منجر به  تري وارد عرصۀ هنر کرد. بدیهی است که متقابًال عدم توجه به چنین شرایط ویژه ها را به شکل فعال ، آنتعاملی

در  - که دربرگیري و سهیم کردن مردم به عنوان مخاطب است-شود که با هدف هنر تعاملی  محدود شدن دایرة مخاطبان می
  7گیرد. تضاد قرار می



هاي اخیر روندي فزاینده داشته و در بسیاري از مواقع روابط و تعامالت  نولوژي جدید در دهه: وابستگی به تکآگاه سازي -
منتشر شد، حاکی از این است  2010نتایج نظرسنجی بنیاد خانوادة کیزر که در سال  الشعاع قرار داده است. انسانی را تحت

اي افزایش یافته است و  کنند به طور قابل مالحظههاي جدید می  که مدت زمانی که افراد جوان صرف استفاده از فناوري
 آثار با عموم برخورد در سلطه این تأثیر8 شود. حتی بخش زیادي از این زمان صرف استفادة موازي از دو یا چند رسانه می

 می را این مجال کمتر هستند هوشمندشان الکترونیک ابزار درگیر گوناگون انحاء به که عابرانی. است ملموس بسیار هنري
 بطور. بگیرند قرار آن با تعامل موقعیت در باالتر اي مرحله در و کنند توجه خود اطراف محیط به باید که طور آن که یابند

بزرگی این مجسمۀ برنزي ) 1(تصویردر بروکلین نیویورك نصب شد. » ُانا«اي تحت عنوان  ، مجسمه2013مثال، در آگوست 
به استحکامات زیرزمینی وجود داشت. با این حال پس از استقرار مجسمه، حدودًا از هر صد  تا حدي بود که براي نصبش نیاز

به بیانی جمع کثیري از مردم  9نفر چشم از تلفن همراهشان برمی داشتند تا باالي سرشان را ببینند. 5نفر عابر کمتر از  100
می تواند به کلی تحت الشعاع ارتباطات مردم با تلفن به فناوري تلفن همراهشان معتاد هستند و بنابراین تعامل با هنر 

 همراهشان قرار گیرد.

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )11تایمز(از سایت روزنامه ي نیویورك   ، در بروکلین10. نصب مجسمه ي اُنا،  اثر اُرسال ون ریدینگزوارد1تصویر                     
  

هاي فناوري جدید، به ما این امکان را می دهد که با شناخت این امکانات و کاربست  با این همه گستردگی امکانات و قابلیت
، در این زمینه راه حلی ارائه 12ها را توسط خود این ابزار مرتفع سازیم. هریت اف. سنیه ها،  عواقب ناخواستۀ آن مناسب آن

دهی دربارة هنر، از طریق طراحی  ز بکارگیري ابزار دیجیتال جدید در جهت آشناسازي و آگاهیمی دهد که عبارت است ا
هاي بیشتري  وي معتقد است که در آینده باید اپلیکیشن» ُانا«هاي قابل اجرا بر روي این ابزار. در رابطه با مورد  اپلیکیشن

چراکه  داشته باشند 13کدهاي پاسخ سریعطلع سازد و ایجاد شوند که مردم را از آثار هنر عمومی محدوده زندگیشان م
راهکار  14چنانچه مردم اطالع بیشتري از آثار داشته باشند، احتمال اینکه نگاهی به محیط اطرافشان بیاندازند بیشتر است.



 15سریع پاسخطور مثال در طراحی آثاري که بر فناوري دیجیتال  دیگر تعامل با اثر، از طریق ابزار دیجیتال فردي است، به
تلفن همراه، رایانه، –اش  توان شیوه اي اتخاذ نمود تا مخاطب اثرگذاریش را از طریق ابزار شخصی هستند، میمبتنی 

  انجام دهد. -کتابخوان، و ...
کند، عالقۀ  : در راستاي مورد پیشین که به عادت و وابستگی به ابزار فناوري جدید اشاره میمغلوب امکانات فناوري شدن -

نسبت به فناوري دیجیتال، پویایی و تغییرات، و متعاقبًا امکانات جدیدي  - تر هاي جوان ویژه در میان نسل به–روزافزونی نیز 
شود  قه، در مورد آثار هنر تعاملی هنگامی مسأله ساز و مهم میکنند، وجود دارد. این عال که این ابزار روز به روز معرفی می

ماند. البته این  شود که از توجه به اصل اثر و تعامل موردنظر با آن باز می که فرد چنان شیفته و غرق فناوري بکاررفته می
ما در رابطه با آثاري که از کند (تعامل) ندارد؛ ا تضادي با هدفی که هنر دنبال می 16مسأله در مورد آثار هنري ایمرسیو

 ، صورت مشکل و سد ارتباطی پیدا می کند. ساخت و اجراي اثر بهره می برندۀ تکنولوژي به عنوان پشتوان

ابزار آفرینش هنري و یا سهولت تعامل با  مثابۀاستفاده از تکنولوژي در اثر، همواره نقش آن به بنابراین الزم است در نحوة 
اي مستقر در اثر و یا ابزاري جهت  صورت پشتوانه هآفرینش هنري را در نظر داشت و حتی االمکان تکنولوژي دیجیتال را ب

  جلب نظر به اصل اثر بکار برد.
 

  نتیجه گیري
هاي فناوري  مري غیر قابل اجتناب است. قابلیتا گرایش فزاینده به برخورداري از امکانات فناوري دیجیتال در دنیاي امروز

هنرهاي از همین روي نیز حضور آن در عرصۀ هاي بسیاري را به دنبال داشته که  ویژه در امر ارتباطات سهولت هدیجیتال ب
هنري براي باالبردن سطح تعامل مخاطب با اثر تعاملی چشمگیر است. برخورداري از امکانات و تسهیالتی که این فناوري 

به بسیاري از موارد  مقالهیابد. در این  میافزایش  يچشمگیر تا حد یک سري ضوابطبا در نظر گرفتن و رعایت  کند مید ایجا
ی مخاطب با کارکرد و نیز بیگانگموارد این  ها اشاره شده است. از محتمل آنمشکل ساز در این راه و نیز راهکارهاي 

 هایی تا حد زیادي قابل جبران است. همچنین ست که با فراهم آوردن دستورالعملل اهاي احتمالی فناوري دیجیتا پیچیدگی
تواند از کاهش تعداد  هاي مختلف احتمالی در مخاطبان می براي هر اثر خاص توجه به ناتوانیدر طراحی فناوري دیجیتال 

توان از فراگیر بودن میل به فناوري جدید نیز به عنوان امتیازي در راه هدف افزایش  ري نماید. از سوي دیگر میها جلوگی آن
تعامل بهره برد و با طراحی نرم افزارهایی، مخاطب را از طریق وسایل ارتباطی دیجیتال از وجود آثار هنري آگاه نمود. مورد 

فراتر رفتن  بایست مانع از می االمکان حتی ،ا آنبراي مقابله بکه است فناوري شدن توسط آخري که بدان اشاره شد مسحور 
کند،  ه روز جاي بیشتري در هنر پیدا میجا که فناوري دیجیتال روز ب از آن شد. اثر پشتوانۀاز  به چیزي بیش نقش تکنولوژي

  باشد. دنبال داشته هگیري هرچه بهینه تر از این امکانات را ب تواند بهره ه به این موارد و موارد مشابه میتوج
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