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رنـ  و  نقـش پـر   . عرضه هنر در عصر حاضر استچگونگی ها بر مطالعه تأثیر رسانه ،این تحقیق هدف: چکیده

از ، عـه همـه ابعـاد زنـدگی    شود تا در شناخت و مطالموجب می، های جدید در زندگی انسان امروزرسانهحیاتی 

ای و بـا  روش کتابخانـه  تحقیق حاضر، که به  .دشوهای نوین احساس رسانه مطالعه ، نیاز مبرمی بههاجمله هنر

 والتردارای رویکردی نظری به آراء  ،هنر و رسانه جدید، انجام گرفته استمخاطب با نمونه از تعامل  مطالعه یک

بنجامین نظریـات   آن جهت انتخاب شده است کهاین رویکرد نظری از .  است وف معاصر آلمانیفیلس ، بنجامین

  .دداراثـر هنـری   بازتولیـد پـذیری مکـانیکی    شدن و  عمومیرسانه و نیز  از ثیرپذیری هنرتوجهی درباره تأقابل 
 تبدیل به هنری تعاملی شده ثیر پذیرفته ونوین تأهای از رسانهد که هنر جدید دهنتایج تحقیق حاضر نشان می

مخاطب آثـار  ای، های نوین رسانهآوریبا کمک فن، امروزهنرمند د که دههای این مطالعه نشان مییافته  .است

فعال در فرایند خلـق و   خواهد، بلکه مترصد آن است که نقشی پویا وخود را منفعل و مجهول الهویه نمیهنری 

 .باشدداشته اثر،  سودمندی

 .ملی، والتر بنجامین، اثر هنری در عصر بازتولید مکانیکیرسانه نوین، هنر جدید، هنر تعا: واژگان کلیدی
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 مسألهو بیان  مقدمه

ها و تأثیر آنها بر فرآیند تولید هنری در عصر جدید، با تبیین عملکرد رسانه ،اصلی این پژوهشهدف 

ش تحلیل محتوا استفاده شده باشد و در این راه از روشناس معاصر؛ والتر بنجامین میتوجه به نظریات جامعه

گرفته ه بر اساس نمونه موردی انجام ها به دو صورت آزمون مروری و سپس آزمون فرضیتحلیل داده . است

رسد مطابق نظریه بنجامین، هنر به نظر می": فرضیه اصلی پژوهش را می توان چنین مطرح نمود که . است

نوین، به هنری همگانی، تعاملی و مشارکتی تغییر  یفناورانههای امروز، تحت تأثیر رسانه باز تولیدپذیر

های رسانهآیا  تحقیق پیش رو بر آن است تا پاسخ این سؤال را بیابد کهبر این اساس،  . "ماهیت داده است

، 5تعاملی شدنروند در توانند بازتولید آثار هنری را ممکن سازند، می فناورانهکه به مدد امکانات  نوین

هایی از و نیز کوشیده است تا به پرسش ؟اندگذار بودهتأثیر هنر جدید 3و یا همکارانه بودن 1مشارکتی شدن

 .های نوین پاسخ دهدهای هنر جدید و رسانهماهیت و ویژگی
تا جایی که یونانیان هرگز نتوانستند این دو   .اندداشته پیوندی محکم با یکدیگرو تکنیک همواره هنر  

به  حاال ،بردندای که یونانیان باستان برای توصیف هنر به کار میتخنه، واژه. واژه را از هم تفکیک نمایند

ها نقشی بسیار های نوین، ارتباطات و رسانهامـروزه با ظـهور رسـانه  .شودو نمودهای آن اطالق می فناوری

این نوع از رسانه  . اندتغییر ماهیت زندگی انسان معاصر شده موجب و ر عهده دارندمحوری در دنیای جدید ب

همگان بودن و  دسترس عام و درقابلیت  باال،سرعت بودن،  فناورانهخورداری از صفاتی چون به دلیل بر

اشکال  زندگی انسان معاصر رخنه کرده و ابعاد ارتباطات انسانی را به ی ازهای عمیقهدر الی سهولت استفاده،

ی ارتباطی انسان معاصر، بالطبع هنر جدید نیز به عنوان یکی از ابزارها . ه استنمودنوین و دیگرگونی هدایت 

 .بهره نبوده استای بیپذیری رسانهثیرأاز این ت
که تمام  2رقومی ل ارتباطییوسا . تهای نوین استعامل، یک اصل وجودی در تعیین هویت رسانه 

  .اندجای ارتباطات سنتی پیشین را گرفته، امروز ای براساس آنها بنا شده استفرهن  مدرن بصری و رسانه

عاتی که بر صفحه واقعی و به وسیله اطال یدر زمان را، کامپیوترامکان کنترل ، مپیوترکا-میان انسان عاملت

ای به کار ، که توسط هنرمندان به طرز خالقانهانهفناورهای نوآوری  .دهدمی به مصرف کننده ،شوندظاهر می

های زبانی آورینوهمچنین   .خورده است پیوندنگی که خود تبدیل به هنر شده، نوعی شاعرا ااند، بگرفته شده

، در این ابعاد  .اندتر هنر توسعه داده شدهگیری ابعاد هر چه تازهرشد همکاری و تعامل، برای به کار فراینددر 

-در اینجا مصرف  .وری اثر هنری نیز هستانداز بهرهچشم دیابمی تغییرهنرمند، آنچه  شیوه بیانگری عالوه بر

در روش  ی، انقالبفناوری مددبه  . شود، در آن سهیم میرتعامل در اث هر اثر است که با فعال کننده بخش

 .شده استممکن  ،درک و به بار نشاندن هر نوع تجربه فرهنگی و خلق فضاهای کامال نوین
-ثیر رسانهأتوان از نقش و میزان تبرای درک بهتر هنر جدید به عنوان ابزار بیانگری انسان معاصر، نمی 

به  شود وعرضه می از طریق رسانه در بیشتر مواقع، هنرحاضر  در حال  .بر این گونه از هنر، غفلت نمود ها

ضروری به نظر  در عصر حاضر هارسانه ارزیابی عملکردخت بهتر هنر جدید، مطالعه و برای شناترتیب،  این

ها بر آنثیر روزافزون أو تای رسانه و های اخیر همزمان با رشد و توسعه ابزارهای ارتباطیدر سال  .رسدمی

  .گرفته استصورت  ی نوینهارسانه ای بر رویگسترده لیفات و مطالعاتأماهیت زندگی انسانها، تحقیقات، ت

 بسیاریتعاملی شدن هنر نیز، مطالعات نوین بر  رسانه رثیأ، یعنی تاین جستارینه مورد مطالعه در زم عبالطب
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هنر قرن : های نوین و هنررسانه"توان به کتاب که از آن جمله می است غرب صورت گرفته جهاندر  به ویژه

"بیستم
"مایکل راش"لیف أت  

از جمله تعاملی های هنر نوین که در آن به ویژگی اشاره کرد 9111به سال   

"زبان رسانه نوین"کتاب .  ای پرداخته استو انواع هنرهای چند رسانهبودن آن 
"نوویچلو م"نوشته  3

به  01

  .و ارتباطات میان فردی رسانه نوین و نقش آن در جهان امروزماهیت کند و کاوی است در  2009سال 

"لی، هنر دیجیتال و اسطوره شفافیتطراحی تعام: هاها و آینهپنجره"کتاب 
"دیوید بالتر. جی"نوشته  00

و  02

"یان گروماالاد"
های دیجیتال و هنرهای جهان رسانه به شناخت مباحث نوظهور در 2002در سال  05

 "های نوینرسانه"یی به زبان انگلیسی مانند کتاب هاهایی از کتابعالوه بر آن ترجمه  .پردازددیجیتالی می

"کریستوفر هارپر"نوشته 
هنر "مقاالتی تحت عنوان  و   05در سال  "دکتر علی اصغر کیا"، و ترجمه 01

اثر نورما  2100ر بینال ونیز مده دآثار تعاملی به نمایش درآثابه یک متن با اشاره به یکی از تعاملی به م

 .قابل تأمل هستند، 0532در سال  ،"مریم خیری"و  "دکتر زهرا رهبرنیا" ، نوشته"جین
ن ماهیت رسانه و هنر نوین، پیوند میا معطوف آن است که با ارزیابی هاتحلیل داده ،رودر تحقیق پیش 

-ک بر دیگری و لزوم جداییی هر ن پیوند و رابطه تنگاتن ، تأثیراز ای اینمونهو با ذکر  این دو، مشخص شود

توان گفت از آنجا که شناختی میدر باب مالحظات روش  .شود تبیین سانه در دنیای جدید،ناپذیری هنر و ر

دست  از جمله هنر این دوران ،جامعه معاصرهای توان به ویژگیبا درک آن می ،رسانه عنصری اجتماعی است

با در تطبیق  در زمینه رسانه و هنر، ی چون والتر بنجامینشناس مشهوراین مقاله از نظریات جامعه  .یافت

 از هنر انتخابیای ا ارزیابی نمونهبتا  کوشیده استو  استفاده نموده ای و هنری حال حاضرمحتوای رسانه

میان هنر و رسانه را در عصر تعامل و  های بنجامین بیاید و رابطه عمیقبرای گفته نوین، مصداقی عینی

 .شرح دهد ،مشارکت

 

 والتر بنجامین پذیری هنرتولیدبازنظریه 

از نظریه بنجامین استفاده شده و  ،هاپذیری هنر نوین از رسانهدر این پژوهش به منظور مطالعه تأثیر 

از آنجا که والتر   .مد نظر قرار گرفته است هایر رسانهتحت تأث یعرضه هنرفرایند یل عملکرد و چگونگی تحل

در آثار را  های تاریخی آنری هنر از رسانه و تغییر ویژگیپذیتأثیر ین بخشی از بیشترین نظریات دربارهبنجام

های او درباره تجزیه و بسیاری از نوشته .گشا خواهد بودبسیار راهخود داشته است، دیدگاه او در این زمینه 

 تولید ماشینیبازاثر هنری در عصر چون همها، تأثیر رسانهتحت تحلیل هنر و اثر هنری در دوران مدرن و 

که ، (9121-10) پایتخت قرن نوزدهم :پاریس، (9121) کنندهمؤلف به مثابه تولیدو مقاالتی چون ( 9121)

-شناسانی همچون دنیس مکرسانه ها توسطضور او نزد برشت در پاریس هستند، بعدحاصل دوره تبعید و ح

گرفتند و بر کار هنرمندانی چون  مورد استفاده قرار  0و دومینیک استریناتی 02لوهان مکمارشال ، 03ئیلاکو

های رایج در زمان رسانه نه تنها شامل طرح نظریات در حوزهاو، های نوشته  .تأثیر نهادند  0سدریک پرایس

ترین اثر بنجامین به مهم  .هستندای نیز های جدید رسانهباشند، بلکه سرشار از حس او درباره فرممی وی

، 2002)جفکات   .است( 9122) یبازتولید مکانیکاثر هنری در عصر حاظ پرداختن به هنر جدید، کتاب ل

ظرفیت اثر هنری در . 9: کندنجامین در این کتاب دو پرسش اساسی را مطرح میمعتقد است که ب( 1.ص
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روشی که رسانه مدرن به مثابه ژانر و نمونه اثر فردی، به . 2گشایی اطالعاتی درباره زمان تاریخی خود و رمز

 .گذاردوسیله آن، بر تغییر ابزار حسی بشر تأثیر می
باره آن بحث بنجامین در  .ای والتر بنجامین استها در نظریه رسانهترین واژهیکی از رایج، 03«هاله»  

هایی که در زمان وی تغییر اساسی در ماهیت رسانه به وجود آوردند به عنوان رسانه، است که فیلم و عکاسی

-اند؛ چیزی که پیشاثر هنری را ممکن ساخته همگانی شدن قابلیتو امکان بازتولید پیام را ممکن ساختند، 

-ها هالهبنابراین با این امکان، رسانه  .وناردو داوینچی، ممکن نبودتر درباره یک اثر نقاشی منحصر به فرد از لئ

قابل دسترس به  را از جایگاه امری غیر و هنر تعلق داشت، از بین بردهبه خواص  ،هنر پیشین درای را که 

اثر هنری در عصر "بنجامین در کتاب .  گذارندمیو آن را به اشتراک و تعامل  آورندمیمیان توده مردم 

ساخت بشر هستند که به طور خودکار عکاسی، مصنوعات دست فیلم و نماید کهتأکید می "بازتولید مکانیکی

همان ساختار دیگری را تواند عینا شوند و هر کپی میتولید توانند در شمارگان کامال مشابه زیادی بازمی

پیش از  وی معتقد بود که.  اندبهرهکه نقاشی و نمودهای سنتی هنر از چنین امکانی بیدر حالیداشته باشد، 

که نمونه آن را در مراسم و ارزشهای  اختراع دوربین عکاسی، هنر و اثر هنری دارای یگانگی و قداستی بود

که به تقدس آن و حفظ  داشت ، اثر هنری در اطراف خود، یک هاله را در برپیش از این . توان دیدآیینی می

مطرح  "نری در عصر تولید ماشینیاثر ه"در کتاب  که وی یبحث دیگر  .شدفاصله مخاطب از آن، منجر می

که اثر هنری  معتقد است بنجامین.  است فناورانههای وظیفه اثر هنری در دوران رسانه، مسأله رسالت و کرد

، اثر هنری را واجد هارسانه یفناورانهامکانات ، به عقیده او . آورد بین انسان و طبیعت به وجود باید تعاملی

جنینگز، دوهرتی، ) تر استنزدیک آن که به اهداف سیاسی و اجتماعی است های جدیدی نمودهویژگی

بنجامین، هنری اصیل و هدفمند هنر جدید در نگاه معتقد است که  (202.، ص2000)تانیف  (. 1.، ص2002

سبب شده است که هنر از جایگاه مقدس و انحصاری خود به جایگاهی در بطن اجتماع و روابط  و همین بوده

اثر "در کتاب  (1. ص، 2002) جنینگز و دوهرتی  .اجتماعی و در دسترس خلق  و استفاده همگانی قرار گیرد

نمایند و معتقدند درباره نظریه بنجامین بحث می "هایی در این بابعصر بازتولید مکانیکی و نوشتههنری در 

نقد  سپس.  با حوزه رسانه نوین پیوند خورد ایبه طور فشرده 9120های که بنجامین در خالل سال

-همانگونه که آمد، مهم.  نمایندز رسانه بر تولید هنری را مطرح میهای خاصی ابنجامینی درباره تأثیر فرم

 . است( 9121) مکانیکی اثر هنری در عصر بازتولیدترین اثر بنجامین از لحاظ پرداختن به هنر جدید، کتاب 

کند، به منزله پایانی بر دورانی بود که از آن یاد می "ایرسانه انقالب"آنچه که او در این کتاب تحت عنوان 

جا و همگانی، بلکه امـری غیر دورانی که در آن هنر، نه هر. و جایگاه قدسی بوددر آن هنر دارای ارزش آئینی 

ای، از نظر بنجامین، پیش از انقالب رسانه.  یـگاهی مقدس و دست نیافتنی بودقـابل دستـرس و دارای جا

سطه بیهمتا به واهنر بی.  آثار هنری دارای قداست و یگانگی وجودی بودند که ناشی از اصالت اثر بود

به  . گرفت و ساحتی مقدس و غیر قابل دسترسی داشت مانندی و تک بودنش مورد تمجید و مدح قرار می

گرفته را از شأن اصلی خود دور نموده  های مورد تکثیر قرارهای مکانیکی به طور کلی ابژهاعتقاد وی، اختراع

شدن هنر، از این همگانی شدن و  میموعرغم این نظر، وی از علی . ازندسو یگانگی اثر هنری را مخدوش می

که از بین رفتن هاله  ؛داند ای ممدوح و سودمند میمردمی شدن زیبایی، ناخرسند نیست بلکه آن را پدیده

به جایگاه موضوعی مردمی و در  ،غیر قابل دسترس یو فرو افتادن زیبایی از جایگاه قدسی آثار هنری



          222                                                                                                ...               های نوین تأثیر رسانه

 

 

به مشارکت مخاطب در خلق  ،، از ارزش آن نکاسته است، بلکه برعکس، عام شدن هنردسترس و فهم همگان

بولتر، مکلنتایر، گاندی و  . از این، در انحصار هنرمند و سازنده اثر بود پیشامری که  . ودشمیاثر هنری منجر 

تر شود، نزدیکدهند که هرچه مخاطب به یک اثر هنری در این باره توضیح می( 22. ، ص2001)شویتزر 

حضور مادی و یگانگی یک اثر نقاشی یا یک . تواند فاصله میان خود و اثر را ارزشگذاری نمایدبهتر می

 .  شودمجسمه، به ایجاد یک حس فاصله و در نتیجه به وجود آمدن یک هاله در اطراف آن منجر می
 

 تعاملی   نوین هایرسانه و سنتی هایرسانه

 به نفر یک عنو از که است ارتباطاتی از سخن ربیشت ،(روزنامه تلویزیون، رادیو،) سنتی هایرسانه در     

-بهره لطف به جدید هایرسانه  .شودمی نامیده وسیع ابعاد در   ایتوده ارتباطات آنچه یا و باشدمی   همه

 ترتیب این هب و برندمی بهره شناختی هایتجربه زمانهم تقسیم امکان از خود، سریع اطالعاتی برداری

 قدیم رسانه میان عمده تفاوت یک اساس، این بر  .شودمی   ههم با همه نوع از ارتباط یک به تبدیل ،ارتباط

 رسانه برای که آنچه  .هستند نیز 21انبوه یهارسانه قدیم، هایرسانه ،حاالت بیشتر در که است آن جدید و

 نوین رسانه از منظور اینبنابر  .23جهانی هایگاهوب یا اینترنت استثناء به مگر ،برد کار به تواننمی جدید

 را رسانه بودن جدید تا هستند دخیل دیگری پارامترهای بلکه ،نیست تاریخی لحاظ به آن بودن جدید فقط

 تلقی جدید نهرسا یک عنوان به توانستمی تلویزیون ، 031 سال در مثال زمانی معیار با که چرا ،کنند تعیین

 بازه یک به محدود تنها "جدید رسانه" واژه  .شودمی محسوب قدیمی رسانه یک تلویزیون کهحالی در ،شود

 داشتن، مشارکتی جنبه و بودن دیجیتالی بودن، تعاملی مانند دیگری معیارهای بلکه شود،نمی خاص زمانی

 .هستند کنندهتعیین
 50، هنر تلماتیک51، هنر تعاملی23، هنر غیر مادی 2، هنر مجازی 2کامپیوتری، هنر 22ای جدیدهنر رسانه     

دهند بلکه بیشتر، یک استفاده ترجیحی و معنادار از تعاریفی هستند که معانی موجود را پوشش نمی... و 

 لعهمطا در مشکالت از یکی رسدمی نظر به  .اندهای اخیر دنبال شدهافزار هستند که در سالو نرم فناوری

 که است نآ از سخن خصوص به  .است مطالعه مورد موضوع خود تعریف و تبیین در دقیقا ،جدید هایرسانه

 به اصطالح به آنچه  .شودمی مواردی چه شامل حاضر حال ایرسانه سیستم در "بودن جدید" کنیم تعیین

 سیستم طریق از عکس و متن انتشار برای نوینی شیوه یا جدید ابزار فقط است، مطرح نوین هایرسانه نام

 عنوان تحت فقط ،"نوین رسانه" نام به یتعریف بدون ندتوانمی ابزارها این که چرا ،نیست مختلف هایعامل

 از هاییشاخصه دلیل هب که است یارسانه نوین، رسانه از منظور بنابراین  .شوند لقیت جدید، هایوریآفن

نها، سرگئی آاز بین  های نوین،مختلفی در حوزه رسانه پردازاننظریه»  .دشومی متمایز "سنتی هایرسانه"

 55عینیتفرم دادن به یک در  تفوق، های نوینرسانهشاخصه اند که د کردهکیأ، سینماگر روس ت  آیزنشتاین

هجدهم از قرن )عالی متجدید  رسانهرسید که فیلم،  نتیجهآیزنشتاین همچنین به این .  است ذهنی انسانی

 طور به  .(2.ص، 2001، اروپکوربیفی، ) «ای بیان و کنترل فکر استفاده شودند برواتمی( به بعدمیالدی 

 0 جدول در توانمی را سنتی هایرسانه از هایینمونه مقابل در جدید هایرسانه از بخشی عناوین خالصه

 :نمود مشاهده
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 نگارندگان: مأخذ -های سنتیهای نوین و رسانهرسانه انواع -   جدول

 جدید رسانه سنتی رسانه

 آنالین نگارینامه -جدید هایگروه-اجتماعیهایورکنت کتاب-روزنامه-مجله

 هابالگ   -    هاسایتوب رادیو

 53اهفروم  -51هارومچت تلویزیون

 52هاپادکست  -دیویدی  -دیسی سنتی نگاری نامه

 

-گیرنده ،ردیگ که است یکاربران حداکثری مشارکت لشام که است آن جدید رسانه یگرد ویژگی یک       

 مثال طور به  .هستند اطالعات و محتوا فعال هایکنندهتولید بلکه ؛نیستند گذشته اطالعاتی منفعل های

 از و کنندمی روز به را 53هاسایت چت یا هاپادکست ، 5بوکفیس ،خود  5شخصی هایگبال که کسانی

 اطالعاتی موجودیت ابعاد همه با ،کنندمی سیر اینترنت در سادگی به یا کنند،می استفاده وب تعامل ابزارهای

 بندیطبقه شکل این به را قدیم و جدید هایرسانه تمایز وجوه توانمی اساس این بر  .کنندمی برقرار ارتباط

 باال بسیار گذاریارزش و (آفالین برابر در آنالین /آنالوگ برابر در دیجیتال ) تکنیکی کامال طبیعت»  :نمود

 بر بندیدسته ،فناوری مداوم شدن نو و تجدید دلیل به تعاریف سریع کهنگی ،تکنیکی عناصر و هامؤلفه برای

 ایجاد ،(شناخت ارتباط، بازنمایی،) استفاده نهایی مقصد تعامل، درجه :مانند واحدها بین ارتباط میزان اساس

-می نامیده "نوین رسانه" ،امروزه آنچه  .(2002 پاسکوالی،) «دنبو مشارکتی و بودن تعاملی ه،طرف دو ارتباط

 یک از گذر حال در جهان ،جدید هایرسانه با  .است مشی خط آزادی و اطالعاتی شفافیت ویژگی واجد شود

 .است متفاوت بسیار سنتی هایرسانه قدیم دنیای از که است ایرسانه ناشناخته سرزمین

 امکان کاربران به افزارهانرم طریق از که هستند ایویژه هایفضا هارسانه این که دانیممی وزامر هرحال به     

 گذاشتن اشتراک به ها،پروفایل ایجاد صوتی، هایفایل و هافیلم ،  ایرسانه چند جدید فضاهای به دسترسی

 دسترسی هاوب و هاشبکه به جدید هایرسانه طریق از روز هر نفر میلیونها  .دهندمی را … و هاوبالگ در

 هاوب و هاشبکه این که داشت توجه باید  .دارد را صفحه میلیاردها به دسترسی امکان نهاآ از هرکدام و دارند

-می»  .کنندمی برقرار طرفه دو ارتباط یک که چرا ،دارند تفاوت رادیو و تلویزیون چون   هاییرسانه-انبوه با

 هایرسانه عنوان به را جدید هایرسانه و   منفعل انبوه هایرسانه عنوان تحت را قدیم هایرسانه توان

 با  .(20.ص ،2090 لوگان،) «گیرندمی بر در را حداکثری مشارکت که نامید 15یفرد آزاد دسترسی با تعاملی

-جنبه بر تمرکز با 13دیجیتالی هایرسانه تمام ،11سایبری هایرسانه اینترنت، ها،سایت ها،وب ،توصیف این

 بندیرده این در کامپیوتری و جهانی شخصی، ،  تعاملی هایرسانه و 12هارسانه ابر ،ایرسانهچند بیانی های

 .(229.ص ،2090 لوگان،) گیرندمی قرار

 

 فناوریپیوندی میان هنر و  ؛هنر تعاملی

ادین ای است که اصل بنیوستد کردن با یکدیگر است و به معنای رابطه دو سویهدر لغت، داد تعامل

برای بقای  ترین ضروریاتمتقابل، یکی از مهم طتعامل و ارتبا . دهدتشکیل می ارتباطات را در دنیای امروز

تقابل فعلی میان   .استهای نوین یک اصل وجودی در تعیین هویت رسانه تعامل،.  دباشجوامع انسانی می
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 یدر زمان را کامپیوتر کننده امکان کنترلدر واقع یک نوع تعامل است، چرا که به مصرف کامپیوتر-انسان

توسط کامپیوتر شیء که یک به محض آن  .دهدمی شود،به وسیله اطالعاتی که بر صفحه ظاهر می واقعی

در بیست کارگیری کامپیوتر در حوزه تولید هنری به  .شودتعاملی می خودکاربه طور  ،شودبازنمایانده می

در طی صد سال گذشته یک انقالب .  ریفی جدید از زیبایی احساس شودسال اخیر سبب شده تا ضرورت تع

 .نامیدآن را شوک می   شناسانه رخ داد که آدورنوزیبایی

"ایمابعد نشانه"ی برای عصر ارتباطیت مجازی، راه ، به مدد واقع  النیه روناز نظر ژا 
یا ارتباطی  31

 زندان زبان توانستهر ماندن دمحبوس  ر ازاءهر انسانی د  .بری از زبان یا هر نشانه زبانی دیگر باز شده است

فضای ذهنی منفرد مشترک بین همه که در آن هر   :را زندگی نماید فرط دموکراسیبسیار م رویای است

گشت ، امکان بازفناوری بابرای آن است که  اینجا سخن از آرزوی النیه  .همواره ایدآل استفعالیت ارتباطی 

واقعیت عاری از زبان، انسانها در این فرا  .به دست آید "ماقبل آگاهی"یا  "ماقبل زبانی"به عصر ابتدایی 

کنند و در ارتباط برقرار می، به مانند اجداد بدوی خود تصویریهای ها، حرکات بدن و بیانگریتوسط ژست

 ،است "یرسانه تعامل"وقتی سخن از مفهوم   .(2.ص، 2001پکورارو، بیفی، ) دننکواقع با یکدیگر تعامل می

عامل روانی و کننده باشد، سخن از یک تکه مقصود تعامل فیزیکی میان کامپیوتر و مصرفبیش از آن

 .احساسی در میان است
توان توقع داشت نمی و فهمیده شدن توسط همگان را دارد سخت احتمال به طور ذاتی هر اثر هنری 

در یک زمان به یک شکل و در زمان دیگر به  د؛ پسدرک شو یساده و روشن طور و غایتش به هدفه ک

 خلقرا  "ندید"های جدید صداها و فرم ؛استتغییر داده  را زندگی فناوری  .شودشکل دیگری دریافت می

 و اریهای جدید دیدبه فرم دنبخشیجان گر هنر در و به همین دلیل خود را به عنوان حمایت نموده

قاب  . دهدافزایش می را برای دگرگون کردن واقعیت، قدرت هنر ،واقعیت مجازی»  .دنکمیمعرفی  شنیداری

اما رند که هنر قسمتی از واقعیت باشد، گذانمایند، زیرا نمیهنر را محدود می... تصویر، صحنه نمایش و 

 ،9222حسینی، )« دهدشده مجاز به واقعیت و بر عکس، امکان بروز میواقعیت مجازی، به انتقال کنترل

ش، ی خوید درک کرد که هنر در چکیده معنایدر هنر جدید، بای فناوریبرای درک بهتر نقش   .(992.ص

توانند در این رشد می انهفناورهای یدارند و نوآور جا نآهای ارتباطی در قلب یبنابراین نوآور  .ارتباط است

 .تغییرات ارتباطی نقش حیاتی ایفا نمایند
وضعیتی که در  . شداحساس  تماشاگرح وضعیت هنرمند و ضرورت اصال در آغاز قرن بیستم، به تدریج 

با ظهور در دنیای جدید و   .شددیده می مجهولبا یک نقش عینی و ذهنی همواره در پیوند آن، مخاطب 

، بلکه نیاز به یک نددزهای مخاطب و هنرمند نبوقبلی ارتباط هنری پاسخگوی نیا ، دیگر اشکالفناوریانواع 

-در فرایند ساخت و بهره ،شد که در آن هم هنرمند و هم مخاطبدر دنیای جدید احساس می تعامل متقابل

مستقیم )شرایط مخاطب قبل از قرن بیستم، شامل یک غیبت مادی   .داشته باشندوری از اثر مشارکت فعال 

ن ی میاشکافهمواره که  ریشه داشت هنراین گرایش در این منطق همیشگی  . در اثر بود( یا غیر مستقیم

یک میل و درخواست تماشاگر یا مخاطب قرن بیستمی، همواره  کهحالیدر.  نمودور لحاظ میخالق و بهره

گرا، مخاطب در در هنر تعامل»  .(1.ص، 2002ی، تومئ) ر تولید هنری داشته استدهمکاری برای فزاینده 

« سازدهای رمزگانی متعددی میشود و خود در مقام آفرینندگی، نظامسازندگی یک اثر جدید شریک می
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اطب ماند و وجود نخواهد داشت اگر مخاثر زنده نمی در وضعیت جدید، . (901.ص، 9212رهبرنیا، خیری، )

 .داثر، مجهول و منفعل باقی بمان
بلکه با جسم،  ؛شنیدن نیست -دیدن گر مجهول و یک عضو مختصیک دریافتتماشاگر  ،در اثر تعاملی

 اثر به مثابه نمودنلحاظ  ،بر این اساس»  .نمایدمشارکت می ،ساختفرایند و حرکت خود در  ذهن، حواس

-شود، بلکه به نوع جدیدی از قضاوت هم میوری منجر مییک موجود زنده، نه تنها به یک نوع جدید از بهره

شناسانه کالسیک بسنده در دنیای جدید، دیگر ممکن نیست بتوان در مورد اثری به قضاوت زیبایی . انجامد

های بر روی استفاده تعاملی و دموکراتیک از رسانهبنجامین بیشتر  حالیکه در  (.20.، ص2002تومئی، )« کرد

ها فرا ها، دوران مرگ اسطورهاز نظر وی، با ظهور رسانه  (.229-202.، ص2000شولتز، )انبوه متمرکز بود 

آیند و شکاف عمیقی که  ها، جانشین جدیدی برای شعائر و مناسک پیشین به شمار میرسانه . رسیده است

 ه یکئارا  .کرد، جای خود را به آمیزش میان رسانه، مخاطب و مؤلف داده است جدا میاثر را از مخاطب 

و تطابق آن با گفته های  ای این گونه از هنرهتواند در درک بهتر ویژگیای، مینمونه از آثار هنر تعاملی رسانه

 .، راهگشا باشدبنجامین

 

 اوالفور و 30اثر مشترک آی ویوی)های نوین رسانه متکی بری از هنر تعاملی انمونه ،ماه روی طراحی پروژه

 (32الیاسون

در  ،اندکه از الگوی نظری بنجامین به دست آمدههایی این پژوهش، یافته موجود در در روش تحلیل

های بنجامین در مورد هنر در عصر رسانهاند و نظریه های موردی مانند نمونه ذیل تقلیل داده شدهداده

ت آر در مطالب این بخش که از ترجمه سایت  .مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته استای نمونهبا ارائه جدید، 

اوالفور "و  "آی ویوی"، اثر مشترک "طراحی روی ماه"اثر تعاملی  مطالعهاست، به  به دست آمده 35نیوز

 .شودپرداخته میبا رویکردی نظری به آراء بنجامین،  "الیاسون

از جمله مخالفین دولت چین  که عال اجتماعی و سیاسی استهنرمند معاصر چینی و یک ف ،ویوی آی 

 در این کشور را رعایت حقوق بشر فساد دولت چین و فساد آموزشی و عدم ،خود اعتراضی و در هنر باشدمی

 است و در بردهمدت هشتاد و یک روز را در زندان به سر وی  ها،به دلیل همین فعالیت . بردال میؤزیر س

چند آلبوم عکاسی و همکاری در طراحی  ،آرتوئهای مجسمه، ویدچیدمان . شدباالخروج میحاضر ممنوعحال

  .باشدهای او میاز جمله فعالیت ،موجود در کشور چین و خفقان سیاسی به سکوت اعتراضدر  موسیقی،

است که  شناخته شده ،هایش در ابعاد بزرگبه واسطه مجسمه ایسلندی، -هنرمند دانمارکیاوالفور الیاسون، 

جاده سبز از و  های نور، پروژه هواچیدمان . نمایدگر استفاده میبرای تجربه تماشا "و دمای هوا نور، آب"از

 .هستند او آثارجمله 

که  به همراه آی ویوی ،، اوالفور الیاسون"افتادن دیوارها"، در کنفرانسی تحت عنوان 2092بر در نوام 

را  "طراحی بر روی ماه"یک پروژه دیجیتال تحت عنوان  ،ارتباط برقرار کرده بود وب از بیجین  چینتوسط 

بر روی یک صفحه دیجیتال بسیار بزرگ، و بر روی تصویری از ماه،  تاد ادبه کاربران اجازه می اجرا نمودند که

در این پروژه شرکت  ،سی و پنج هزار کاربر یا متعامل  .خودشان نقاشی نمایند 31بروزرهایاز طریق وب

 .شدحسوب میمکاری خالقانه مهو یک  ی حمایت از آزادی بیانبرا یکار، این برنامه  .کردند
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میتین  مجازی شکل  یکبنابراین  ؛تواند به دالیل سیاسی چین را ترک نمایدآی ویوی نمی از آنجا که

 ،جایی است که تمام مردم جهان از هرکجا "ماه"تصویر   .به روی جهان باز شود از ارتباط درهایی گرفت تا

 32یا فایرفاکس33 افزار کروماز نرم با استفاده هرکس . با هم مرتبط شوند برروی آن، توانند از طریق طراحیمی

آخرین  ای ازهوشت، نشامل تصویر یک گربهگستره وسیعی ها نقاشی .تواند به راحتی وارد این پروژه شودمی

یا های روی دیوارها، غارها، و نقاشی ه شخص دیگر، یا حتیب کاربر مجازیپیشنهاد ازدواج خص، آرزوی ش

 .گیرندبر می را در نقاشی با اسپری

بخشی از سیاره  به اعتقاد آنها ماه،  .ستها اانسانماه دوست هنرمندان این پروژه معتقد هستند که  

تواند به این همکاری هنری، می  .نمایدناخودآگاه جامعه را معرفی می کهای زمین بخش حاشیه؛ زمین است

توانند از آن بازدید نموده و با ماه در نظر گرفته شود که همه مردم جهان می مثابه نمایشگاه بزرگی در ابعاد

 .تصویر ماه، تعامل برقرار نمایندآثار هنری طراحی شده توسط سی و پنج هزار کاربر، بر روی 

اند همکاری، تعامل، اوالفور الیاسون و آی ویوی معتقد هستند که با انجام این پروژه، توانسته 

کنش و واکنش را به اشتراک  تجربه انجام کارها با هم، فضای عمومی، تماس و حضور از راه دور، دموکراسی،

  .رسید اما به تدریج به یک شعر جهانی تبدیل شداین پروژه در ابتدا عجیب به نظر می  .همگانی بگذارند

یستی ئالیک نوع تعامل سوررهای در تعامل با یکدیگر، به فرهن و  های مجازی، نسخههامشارکتها، همکاری

 (.2تصویر شماره ) داندر این پروژه تبدیل شده

نوین تحت وب، مردم سراسر جهان های رسانه اکنون از طریقیانگر آن است که همنما ،نمونهاین  

در فرایند تولید  ،بدون نیاز به خروج از کشور خود و حتی در شرایط سیاسی مانند مثال ارائه شده توانندمی

ها، قابلیت بازتولید اثر را از طریق تسهیم امروزه وب بروزرها و امکانات دیجیتالی رسانه.  شرکت نمایند هنری

می زدایی و عمومی کردن هنر،به تقدس این امر گذارند وآن با تعداد زیادی از کاربران، به مشارکت می

 .انجامد

به طور کلی  زیرا  .پیوند میان هنر تعاملی و رسانه نوین، نگریسته استاین مقاله با رویکردی مثبت به  

یک فرایند دو طرفه باشد و  ،آورند که ارتباطهای تعاملی این امکان را به وجود میتوان گفت که رسانهمی

نمونه  . گیرنده و فرستنده پیام، هر دو در درجه خاصی از تعامل، در جریان گردش پیام، مشارکت نمایند

های نوین از قبیل وب، در تحول ماهیت هنر و تغییر ساختار آن، مورد مطالعه نمایانگر آن است که رسانه

ها به عنوان ابزار ارتباطی پیشرفته و گسترده، موجب سهولت در به بیان دیگر، رسانه . اندنقشی مؤثر داشته
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شرکای هنری فعال بنجامینی ر تعاملی، همان مخاطبین این اث  .اندهمگانی شدن هنر و تعاملی شدن آن شده

 انسان آزادی طریقی به حال عین در نوین، هایرسانه که دشو اشاره نکته این به است الزم نجاای در.  هستند

 آنچه با تناقض یک این و نمایندمی محبوس اطالعاتی انبوه چرخه یک در را او و کنندمی مخدوش را

 انگیزه با اینترنتی رانکارب  .باشدمی بود، معتقد بدان رسانه بخشی رهایی کارکرد عنوان تحت بنجامین

 مبهم و بسته که سنتی های رسانه از معتبرتر و شفاف آزاد، ارتباطی شبکه یک از استفاده و تعامل مشارکت،

 اطالعاتی یتشفاف و آزادی آنچه که دارد وجود تردید این همواره کهحالی در  .شوندمی فضا این وارد بودند،

 هایامپراتوری و سیاسی هایقدرت توسط شدن کنترل پنهان، طور به حقیقت در شود،می تلقی فضا این در

 تفکر دو این میان تنش و تناقض اساس بر شده، مطرح موارد بر عالوه گفت توانمی  .باشد گذاریسرمایه

 جدال یک دارد وجود جدید هایرسانه در که آنچه  .شودمی روشن جدید و قدیم رسانه میان تمایز که است

 ایرسانه محتوای عنوان به و وب روی که آنچه تمام تقریبا .است واقعی قدرت و مجازی امپراتوری میان

 بوکفیس و گوگل مانند ها،شبکه این صاحبان ملیتی چند هایشرکت قوانین از باید است گردش در جدید

 رسانه هایویژگی از دیگر یکی اینبربنا  .دهد تطبیق آنها توسط شده خابانت آوریفن با را خود و کند پیروی

 آزادی یعنی زند،می فریاد را آن که اصلی با که آنچه ؛است تجاری سیستم و داریسرمایه بند در اسارت نوین،

-رهایی کارکرد درباره بنجامین بینیخوش حدی تا موضوع این رسدمی نظر به  .است تضاد در شفافیت، و

 را جدید هنر سیاسی و اجتماعی کارکرد و طلبیآزادی افزایش آن متعاقب و جدید عصر در هارسانه بخشی

 توسعه و تولید محصول که هستند جدیدی ارتباطی وسایل ،جدید هایرسانه گفت توانمی  .بردمی سؤال زیر

 از پذیریناپایان سرچشمه منزله به خود حال عین در و باشندمی اطالعاتی هایفناوری جهان در اطالعات

  .آیندمی شمار به جهان برای اطالعات

 

 گیرینتیجهو  تحلیل

  .هر اثر هنری شده استکمل ممخاطب تبدیل به متعامل و  ها،در دوران جدید، به مدد حضور رسانه 

رسید تغییر اساسی در شیوه پیام همزمان با ظهور عکاسی و سینما در سالهای پایانی قرن بیستم، به نظر می

های خود، فیلم و عکاسی را نمونه بارز رسانه ها، بنجامین در نوشتهدر همان سال . رسانی ایجاد شده است

 . گذارندداند که بازتولید پذیری هنر را ممکن ساخته و آن را به اشتراک همگانی میجدید در عصر خود می

های اجتماعی و ای و ظهور یکباره رسانههای بزرگ رسانهکه شاهد انقالببه اعتقاد بنجامین، هنر زمانه وی 

که در ای یافت بردی اجتماعی و سودمندیتر بود، کارهای جدیدهای سنتی به رسانهانتقال از مرحله رسانه

مین کارکرد اجتماعی و محتوای سیاسی قائل بود و به هبرای زیبایی و هنر،  بنجامین  .گذشته فاقد آن بود

مدرن را عاملی در جهت تقویت وجه اجتماعی و سودمندی اثر هنری  فناوریها در سایه جهت ظهور رسانه

او بر این اعتقاد بود که  . نموداستقبال می را ن هنرابعاد اجتماعی یافت دانست؛ از این روی عمومی شدن ومی

خود عمل کرده باشد و در جهت رشد یک اثر هنری، زمانی سودمند است که از نظر اجتماعی، به وظیفه 

ای از دوران بنابراین وی آثار هنری ماقبل انتقال رسانه.  ی اجتماعی، مفید واقع شده باشدآگاهی و آزاد

سنتی به مدرن را که به فاصله مقدس آیینی موجود میان هنرمند و مخاطب معتقد بودند، فاقد کارکرد الزم 

معتقد بود که با امکان بازتولید و تکثیر مکانیکی هنر و با عام شدن دانست و در جهت بالندگی اجتماع می
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رکرد اجتماعی خود دست یافته ها نجات یافته و به کاها و گالریآن، هنر از محبوس ماندن در گوشه موزه

 .است

های هنری ها یا گالریدیگر در نمایشگاه ،شماریحال حاضر آثار هنری بیراستای فرایند فوق، در در 

کنندگان و دهد اثر خود را با مشارکت و همکاری بازدیدبلکه هنرمند ترجیح می ؛شوندبه نمایش گذاشته نمی

گرهای مجازی، های فوق پیشرفته، حسای همچون رایانهمخاطبین خود و به یاری امکانات گسترده رسانه

مشارکت  . یتالی، عرضه نمایدهای نمایش دیجهای تبدیل حواس و صفحهفناوریزمان، های پخش همسیستم

هنرمند امروز بسیار  . برددر فرایند خلق اثر، آگاهی عمومی را نسبت به آنچه مقصود هنرمند است، باال می

کمتر از قبل نیاز به تفسیر اثر خود دارد، چرا که مخاطب به وسیله تعامل با هنرمند و مشارکت در آفرینش 

بنجامین، به طور کلی از میان   .نمایدای درک میو بدون هیچ واسطهاثر، معنای اجتماعی آن را به درستی 

ستود و آن را به ها است، میرفتن شکاف همیشگی میان هنرمند و مخاطب را که محصول توان تولیدی رسانه

شد که کرد که در آن، دیگر قداست آیینی هنرمند و اثر هنری، سبب نمیمثابه آغاز دورانی جدید قلمداد می

 .محض و مطیع باشدای کنندهمخاطب، موجودی منفعل و مصرف

در نمونه  . توان به سادگی در فضای تعاملی هنر امروز مشاهده نمودمصداق این دیدگاه بنجامین را می 

توان به درک روشنی از آنچه بنجامین تحت عنوان از بین رفتن یگانگی و میاین پژوهش، طی شده  مطالعه

پذیرفت که با پیشرفت توان متعاقبا می  .دست یافتنامید، مشارکت همگانی در خلق آن می باتقدس هنر 

و هنر جدید رفته از قبل، هاله مقدس و غیر قابل دسترس اثر هنری از بین  بسیار بیش یارسانه فناوری

تعاملی، فاصله در یک چیدمان   .شده استتبدیل به هنری در دسترس مخاطب، هنری تعاملی و مشارکتی 

وجود داشته است، از ( مخاطب)ور مقدسی که به گفته بنجامین، همواره در طول تاریخ بین اثر هنری و بهره

از بین   .دهدشود و مشارکت وی بخش مهم و اساسی اثر را تشکیل میتماشاگر متعامل می . رودبین می

رگان زیاد، باعث شده است تا هنر دیگر کاالیی رفتن هاله مقدس در آثار هنری و قابلیت تکثیر آنها در شما

-، هنر را به هدف اصلی خود که نجاتویژگیهای تأثیرگذار بر اجتماع نباشد و این لوکس و فاقد ویژگی

 .نمایدتر میدهندگی اجتماعی است، نزدیک

ای جدید، رسانهتوان به این نتیجه رسید که هنر  ، میه وسیله نمونه مورد مطالعهببر اساس آنچه آمد و  

وری افن، به ویژه فناوری با استفاده از ،های نوین رسانه  .باشدمخاطبین می هنری بر پایه تعامالت اجتماعی

بلکه به عنوان یک متعامل ، دهند که خود را نه در قالب یک مخاطب سادهاین امکان را به کاربر می ،دیجیتال

، خود فناورانهبه مدد امکانات تعاملی و هر بیننده  ،ای جدیدرسانه-هنریدر دنیای  . در دنیای مجازی ببیند

های نوین هنر جدید با استفاده از رسانه  .به یک آفریننده، یک عنصر فعال و یک نیروی خالق بدل شده است

تر یافته یتر و کاربردشدن خود را در ابعاد وسیع گسترش داده و ماهیتی اجتماعی و دیجیتال، توانایی تعاملی

رسد نگاه بنجامین در زمینه همگانی شدن و در دسترس عام بودن هنر و رسانه در نهایت، به نظر می.  است

 .تری برای هنر و رسانه به وجود آمده استتحقق یافته است و شرایط تعاملی مقبول

پرداخته شد، ابعاد های تعاملی که در بدنه این مقاله بدان ای از هنردر همین راستا، مطالعه نمونه

جدیدی از ماهیت و کاربرد هنر جدید را روشن ساخت و مشخص شد که هنر جدید، به واسطه ماهیت آزاد و 

-ترین فنهایی همچون در دسترس همگان بودن و امکان استفاده از جدیدمندی از ویژگیرهای خود و بهره
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های پیشین رها شده و به از قید و بند محدودیتای، توانایی تعامل با کل جهان را دارد و های رسانهآوری

امروز مخاطبین یک اثر هنری، .  است ابزاری در جهت بیان احساسات انسانی در سرتا سر جهان، تبدیل شده

دیگر به مانند گذشته، لزوما از یک منطقه خاص جغرافیایی و از طبقه اجتماعی یا فرهنگی معینی نیستند، 

لی، هنری جهانی و مربوط به مخاطبین کل جهان است و حتی قادر به تبادل اکنون هنر تعامبلکه هم

 .های این کره خاکی استها با تمامی انساناحساسات و اندیشه

در عین حال، از آنچه که در پروژه طراحی روی ماه، اثر مشترک آی ویوی و اوالفور الیاسون، مورد 

ر جدید با استفاده از تعامالتی که در ماهیت خود دارد، و نیز توان چنین دریافت که هنارزیابی قرار گرفت، می

تواند در بسیاری از موارد کاربرد سیاسی و اعتراضی اتخاذ نماید و به عنوان های نوین، میبا کمک رسانه

های اجتماعی به کار گرفته شود، که ابزاری در جهت بیان اعتراضات اجتماعی و سیاسی و مخالفت با تبعیض

جست و این نوع از هنر دارای هایی است که بنجامین در یک هنر اصیل و آزاد مید یکی از ویژگیاین خو

اثر هنری مورد ارزیابی قرار گرفته، یک نمونه از هنر تعاملی است که   .دانستسودمندی را قابل ستایش می

اثر "کنند و مطالعه این نمونه موردی بر اساس نظریه در آن عموم مردم در فرایند خلق اثر، مشارکت می

های دهد که در آثار هنری تعاملی جدید که به مدد رسانهبنجامین نشان می "هنری در عصر بازتولید ماشینی

کننده محض به یک شوند، نقش مخاطب از یک مصرفنوین تولید، عرضه و به مشارکت عمومی گذاشته می

های فناوریاز طریق ذیری آثار هنری پبازتولید طورهمین.  خلق اثر تغییر یافته استمتعامل فعال در فرایند 

اند ای تغییر دادهای با امکان انتشار آثار هنری در ابعاد وسیع، حس ادراک بشر را به شکل قابل مالحظهرسانه

شوند و در عین بروز، بازتولید میگونه آثار، در شکل ارائه و این.  اندو ساختار هنر را دچار تحول اساسی نموده

 .یابدحال به تعداد شرکت کنندگان و متعامالن، تکثیر ایده نیز تحقق می

باز تولید آثار هنری را ممکن  ،های نوین به مدد امکانات فناورانهطی پژوهش حاضر مشخص شد رسانه 

با   .اندبودن هنر جدید تأثیر گذار بودهدر روند تعاملی شدن، مشارکتی شدن و همکارانه طور سازند؛ همینمی

و تکثیر  امکانات بازتولیدهای دیجیتالی امروز، محصول و ادامه همان فناوریکه  نکتهدر نظر گرفتن این 

رسد بتوان الگوی نظری بنجامین را در مورد جهان دیجیتالی مکانیکی در دوران بنجامین هستند، به نظر می

اثر ارتقاء و  هنر تعاملی تواند در جهت افزایش اقبال و آگاهی عمومی بهپژوهش میاین  . امروز نیز پذیرفت

در نری توان فرایند تولید هگیرد و به وسیله آن میهای نوین مورد استفاده قرار نهدر قالب رسا بخشی آن

توان از میالزم به ذکر است که   .بینی نمودپیش در آینده را ی دیجیتالهارسانهبه شدت متأثر از جهانی 

ست توسط اینجانب یا ها و مشکالت آنها پرداخت که امید اهای تعاملی و آسیبر جوانب نیز به رسانهدیگ

 .پرداخته شود به این حیطه نیز هدر آینددیگر محققان، 
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 هانوشتپی

 "زهرا رهبرنیا"و تحت راهنمایی  "های نوینشناسی رسانهزیبایی"مستخرج از تز دکتری با عنوان 0

2
 Walter Benjamin (1892-1940) 

3
 Interactivity 

4
 Participation  

5
 Collaboration  

6
 Digitalized 

7
 New Media in late 20th Century art 

8
 Michael Rush 

9
 The Language of New Media 

10
 Lev Manovich 

11
 Windows and Mirrors: Interaction design art and the myth of transparency 

12
 Jay David Bolter 

13
 Diane Gromala 

14
 Christopher Harper 

15 Denis Mcquail 
16 Marshall Mcluhan 
17 Dominic Strinati 
18

 Cedric Price 
19

 Aura  
20

 New Media 
21

 One- to- Many  
22

 Mass Communication 
23

 Many- to- Many 
24

 Mass Media 
25

 Worldwide Webs 
26

 New Media Art 
27

 Computer Art 
28

 Virtual Art 
29

 Non- Material Art 
30

 Interactive Art 
31

 Telematics Art 
32

 Sergei Eizenstejn 
33

 Objectivity  
34

 Chat Rooms 
35

 Forums  
36

 Podcasts  
37

 Personal Blogs 
38

 Facebook  
39

 Chat Sites 
40

 Multi Media  
41

 Mass Media 
42

 Passive Mass Media 
43

 Interactive Media with free Accessibility  
44

 Cyber Media 
45

 Digital Media 
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46

 Hyper Media 
47

 Interactive Media 
48

 Theodor Adorno (1903-1969) 
49

 Jaron Lanier  
50

 Post- Symbolic 
51

 Ai Weiwei (1957- ) 
52

 Olafur Eliasson (1967- ) 
53

 www.Artnews.com  
54

 Web Browsers  
55

 Chrome  
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 Firefox 
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