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چکیده
هنر تعاملی به عنوان یکی از رسانه های هنر جدید به تجربه ای نزد مخاطب منجر می شود که با آن چه در طول تاریخ 

هنر تجربه شده، متفاوت است. از آنجایی که ایجاد چارچوبی نظری و فلسفی برای خوانش همه جانبه ی این هنر 

ضروری به نظر می رسد؛ هدف از مقاله حاضر آن است که با استفاده از روش تحليلی و توصيفی به مطالعه نظریه تجربه 

زیبایی شاختی جان دیویی و تطبيق آن با هنر تعاملی بپردازد و از این طریق به درک و تبيين مفهوم تجربه در این هنر 

نزدیک شود و به این سوال پاسخ گوید که چه پارامترهایی تجربه مخاطِب هنر تعاملی را تجربه ای زیبایی شناختی و 

مفهومی می سازد؟ نتایج تحقيق نشان می دهد که دریافت هنر تعاملی می تواند یکی از نمونه های تجربه زیبایی شناختی 

به شمار آید. عواملی همچون، تعامل، عمل و عکس العمل و هم چنين نزدیک شدن جایگاه مؤلف و مخاطب، هنر فاخر و 

نازل، سوژه و ابژه، ابزار و نتيجه، مرز مشترک ميان هنر تعاملی و نظریه دیویی را سامان می بخشد. از طرف دیگر اهميت 

جایگاه علم و تکنولوژی در این نظریه، زمينه را هر چه بيشتر برای مطالعه هنر تعاملی مهيا می سازد. در انتها نيز نمونه ای 

از چيدمان تعاملی با عنوان »تکامل ساختگی« براساس چارچوب نظری پژوهش تحليل می شود.
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مقد  مه
جان دیویی )1859-1952 ميالدی( اندیشمند معاصر امریکایی است 
 که »فلسفه او را پراگماتيسم1 یا عمل گرایی نام داده اند. خودش ابزارگرایی2

رویکرد  )استراترن،      1389،       22(.  می داد«  ترجيح  را  آزمون گرایی3  یا 
پراگماتيستی خاصيت حياتی و سرزندگی دارد و یک رویکرد عملی و 
کاربردی به فلسفه دارد که نشانه های آن را در تلفيق عناصر دوگانه ای 
چون زندگی شخصی و تجربه و ارتباط هنر و زندگی و ترکيب تئوری و 
عمل در خلق دانش می توان دید. عنوان دیگری که به اندیشه او نسبت 
می دهند فلسفه اصالت طبيعت تجربی یا اصالت تجربه طبيعی است چراکه 
این امکان را پيش روی ما قرار می دهد که همه وجوه حيات و طبيعت را 
با شروطی ویژه، زیباشناختی تلقی کنيم. به این ترتيب »خوردن یک وعده 
غذا، بازی شطرنج، مباحثه، نوشتن کتاب، مشارکت در مبارزه سياسی« 

)Dewy, 1958, 35( می تواند یک تجربه زیبایی شناختی به شمار آید. 
زمانی که ارگانيسم زنده )سازواره( یعنی انسان با محيطش، رابطه ای 
عملی و پویا برقرار سازد، اولين گام به سمت تجربه زیبایی شناختی را بر 
داشته است. تجربه در اندیشه او واقعی و فيزیکی است و ميان تجربه هنری 
و تجربه روزمره پيوستگی ایجاد می کند. بنابراین تجربه زیبایی شناختی 
می تواند بخشی از تجربه روزمره به شمار آید. هنر در طول تاریخ همواره 
با استفاده از پارامترهای گوناگونی تقسيم بندی شده است؛ به عنوان مثال 
بر حسب طيف مخاطب ها به دو بخش نازل و فاخر تفکيک شده است. 
به  نقد می کند،  و  نفی  را  تقسيم بندی  دیویی هر گونه  آن جایی که  از 
این تفکيک نيز قائل نيست و فاصله آن چه باید استفاده شود و آن چه 
زیبایی شناسانه است را از ميان بر می دارد؛ تا جایی که فلسفه او را فلسفه 
انسان عادی و زیبایی شناسی او را زیبایی شناسی زندگی روزمره می نامند. 

هنر     همانند تکنولوژی      می  تواند مفيد باشد    و برعکس، تکنولوژی می تواند 
دیویی  تجزیه وتحليل  فلسفه  شود.  موجب  را  زیبایی شناسانه ای  تجربه 
چشم اندازی تازه به سمت رویکردی می گشاید که از آن طریق می توان 
به درک، خلق و همين طور نقد هنر تعاملی دست یافت. چراکه دیویی به 
کمک نظریاتش پایه ای تفکری را بنا می گذارد که می توان به کمک آن 

تجربه زیبایی شناختی هنر تعاملی را تبيين کرد.
رسانه هنر تعاملی در رابطه ای دوسویه، از پارادایمی تازه   )پُست مدرنيسم( 
در جهان هنر نشأت گرفت و به همان پارادایم، تعاریفی تازه بخشيد. رسانه از 
منظر دیویی نوعی واسطه ميان هنرمند، مدرِک یا مخاطب است. این رسانه 
با کم رنگ کردن اهميت   پدرساالرانه مؤلف و تغيير جایگاه او، به مخاطب 
تعریف ویژه، تازه و منحصربه فردی نسبت به آن چه در تاریخ هنر سراغ 
داریم اعطا کرد. به همين علت این هنر با اقبالی عمومی، هم در گالری ها 
و هم در فضاهایی خارج از آن ها مواجه شد و در دسترس انسان های عادی 
تبيين  با هدف  این مقاله  از زندگی روزمره آن ها قرار گرفت.  و بخشی 
مفهوم تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی به دنبال پاسخ به این  پرسش ها 
است که: اگر تجربه هنر تعاملی را نمونه ای از تجربه زیبایی شناختی دیویی 
به شمار آوریم، آن گاه پيوند، شباهت و در هم  کنش این مفهوم و مصداق آن 
در چه عواملی مستتر است؟ به بيان دیگر چه پارامترهایی تجربه مخاطِب 
هنر تعاملی را تجربه ای زیبایی شناختی و مفهومی می سازد؟ در پایان نيز 
اثر »تکامل ساختگی4« اثر »کریستا سامرر« و »الرنت ميگنونو5«  به عنوان 
نمونه ای از چيدمان تعاملی کامپيوتری براساس چارچوب نظری، معرفی و 

مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش پژوهش
زیبایی شناختی  تجربه  نظریه  تجزیه و تحليل  کمک  به  مقاله  این 
جان دیویی، به الگویی نظری برای مطالعه و تفسير هنر تعاملی به ویژه 
هنرتعاملی دیجيتالی و کامپيوتری دست یافته است. نمونه مطالعاتی این 
بر اساس موضوع مورد  نيز  تعاملی »تکامل ساختگی«،  مقاله، چيدمان 
مطالعه به صورت هدفمند انتخاب شده است. اطالعات و داده ها از طریق 
مراجعه به منابع مکتوب و همين طور منابع اینترنتی گردآوری شده است.

پیشینه پژوهش
دیویی در کتاب هنر به مثابه تجربه )1931( نظریات اصلی خود را در 
حوزه زیبایی شناسی هنر سامان بخشيده است. این کتاب که مجموعه ای از 
مقاالت است، به عنوان منبع اساسی این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته 
است. از نظریه های دیویی در حوزه های مختلفی از جمله علوم تربيتی و 
آموزشی از جمله ایجاد شيوه های آموزِش مبتنی بر تجربه زیبایی شناختی 
»تبيين داللت های  استفاده شده است. پورحسينی و دیگران در مقاله 
دیدگاه جان دیویی در خصوص هنر و زیبایی شناسی برای فرآیند تدریس 
و یادگيری« بعد از ذکر تعاریفی از تجربه زیبایی شناختی، ویژگی ها و باید و 
نبایدهای امر تدریس و یادگيری را بر   اساس نظریه بررسی کرده اند. انصاری 
و دیگران نيز سال 93 در مقاله ای تحت عنوان »تحليلی بر نظریه تجربه 

علوم  در  زیبایی شناختی  مؤلفه های  نقش  دیویی«  جان  زیبایی شناسی 
تربيتی و اخالق را مطالعه کرده اند.

برای  ابزاری  منزله  به  فلسفی  چـارچوبی  سویی    دیگـر         ایجاد  از 
تجزیه وتحليل، تفسير و توضيح و درک هنر تعاملی در مقاله هایی هم چون 
»هنر تعاملی به مثابه متن« نوشته شده توسط خيری و رهبرنيا و »پيوستار 
زمانی- مکانی باختين در هنر تعاملی جدید« نوشته ی   مصباح و رهبرنيا و 
»مفاهيم فلسفی مرلوپونتی: بستری برای تحليل هنر تعاملی نگاهی به 
پرفورمنس کشتزار« اثر سبطی و دیگران به چشم می خورد. اما پژوهشی 
که بخشی از آن بيشتر از همه با موضوع مقاله حاضر در ارتباط است، تز 
دکتری اليزابت مولر با عنوان »تجربه هنر تعاملی: مطالعه از منظر کيوریتو« 
است که در سال 2008 به رشته تحریر در آمده است. چنانچه از عنوان 
آن بر می آید کيوریتينگ6 )نمایشگاه گردانی( آثار تعاملی مورد مطالعه قرار 
گرفته است. بخشی از این رساله به مطالعه اندیشه دیویی و بهره گيری از 
آن در کيوریت کردن آثار تعاملی می پردازد. جستار حاضر در  صدد است با 
استفاده از پيشينه پژوهش و به کمک استخراج پارامترهای متناسب با 
موضوع مورد بحث، چارچوبی نظری و بنيادین طراحی کند که به کمک 
آن بتوان به درک و دریافت فلسفِی تجربه زیبایی شناختِی مخاطب در هنر 

تعاملی دست یافت.
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مبانی نظری پژوهش
1- تجربه زیبایی شناختی

مفهوم تجربه در طول تاریخ دستخوش تغييرات زیادی شده است. 
تجربی و عادی،  از تجربه به مثابه چيزی صرفاًً  »برداشت فلسفه کهن 
انعکاس درستی از شکاف کلی بين علم و عمل بود. این شکاف در فلسفه 
کهن به علت تقابل اساسی بين جسم یا حواس و روح، بين تغيير و ثبات، 
بين خاص و عام، معقول می نمود« )شفلر، 1381، 287(. از آنجایی که 
دیویی این شکاف را با تعریف تازه ای از تجربه و تجربه زیبایی شناختی 
می پوشاند، عمل را برای شناخت ضروری می داند. عمل )کنش( در تفکر 
او با واژه تعامل بازتعریف می شود؛ تعامل ارگانيسم با جنبه ای از جوانب 
محيط، تجربه زیبایی شناختی است. این واژه یکی از ویژگی هایی است که 

به ما در برساخت الگوی نظری پژوهش یاری می رساند.
از ویژگی های تعامل، دموکراتيک )آزاد(بودن آن است. دیویی دموکراسی 
را »ما بعدالطبيعه ای از رابطه ميان آدمی و تجربه او در طبيعت می داند. این 
بدان معناست که دیویی انسان را در عادی ترین و معمولی ترین شرایطش 
از تجربه  در نظر می گيرد« )شایگان فر، 1391، 94(. در تعریف دیویی 
می باید این مفهوم از انسان را در نظر گرفت. »مفهوم دموکراسی برای 
او بيش از تصور صرف یک روش حکومت بود. حکومت مردم بر مردم 
و برای مردِم یک دموکراسی ليبرال، اعضای خود را قادر می ساخت تا 
آزاد باشند، با یکدیگر معاشرت کنند و زندگی خود را به لحاظ تجربی و 
آزمایشی بپرورند و بهبود بخشند« )استراترن، 1389، 31(. در رابطه با هنر 
تعاملی نيز می توان گفت که بر خالف جبر قالبی هنر مدرن، هم چون یک 
حکومت ليبرال، مشارکت کنندگان را به تجربه آزاد، برابر و لذت بخش اثر 
فرا می خواند. اثر هنری در طی پروسه پویاِی خود، ابژه را به تجربه بدل 
می سازد و از این طریق افراِد متفاوت، نقش فعال می پذیرند؛ نقش فعال 
هنرمند، مخاطب و منتقد. عالوه بر آن هنر در جامعه نيز نقشی فعال تر 

نسبت به زمانی که ابژه ِصرف بود، بازی می کند. 
تجربه و تعامل شامل یک مرحله فعال و یک مرحله منفعل است. 
رابطه ميان فعل و انفعال )کنش و واکنش( در زمان تعامل موجود زنده و 
محيط، شرط اساسی تجربه است. »در مرحله فعال، تجربه، آزماینده است. 
در مرحله منفعل، تجربه، تحمل کننده است. هنگامی که چيزی را تجربه 
می کنيم، بر روی آن عمل می کنيم، با آن کاری انجام می دهيم؛ سپس به 
پيامدهای آن تن می دهيم، یعنی آن ها را تحمل می کنيم. با آن چيز کاری 
انجام می دهيم و سپس آن چيز به نوبه خود با ما کاری انجام می دهد: 
چنين است ترکيب ویژه تجربه. تجربه به مثابه آزماینده، مستلزم تغيير 
است، اما تغيير، اگر به گونه ای آگاهانه با موج بازگشت پيامدهای ناشی 
از آن توأم نباشد، گذاری بی معنی است« )Dewey, 1961, 139(. این 
مرحله جزئی از مراحل تجربه است که در بخش بعد به آن اشاره خواهيم 

کرد.

1-1. مراحل تجربه زیبایی شناختی

براساس آن  چه در تعریف تجربه زیبایی شناختی گفته شد، می توانيم 
این تجربه را به سه بخش آغازین، مرکز و ميانه ی تجربه )انجام دادن و 
 متحمل شدن یا دستخوش شدن(7         و پایان و یا به زبان خود دیویی، کمال8

 و رشد که اوج تجربه زیبایی شناختی  است، تقسيم کنيم. دو بخش آخر 
به خصوص کمال8 و  رشد نشانه ای از اصرار دیویی بر پيوند هنر و زندگی 
روزمره انسانی دارد. مرحله آغازین تجربه را می توان کشش نيز نام نهاد. 
»کشش نام حرکتی است که کل موجود زنده، رو به بيرون و رو به پيش 
انجام می دهد. کشش9 از آن جا    که حرکت کل موجود زنده است، مرحله 
آغازین هر گونه تجربه ی کامل است« )دیویی، 1391، 93(. لذِت تجربه که 
تفاوت ميان محصول هنری و اثر هنری زیبایی شناختی را نشان می دهد، 
در مرحله ميانی رخ می دهد. »کار هنری وقتی صورت می گيرد که کسی 
با محصول همکاری می کند به وجهی که حاصِل آن تجربه ای است که به 
سبب خواص رهاننده و نظم یافته اش از آن حظ می بریم« )همان، 319(. 
بنابراین لذت و سرخوشی از نظر دیویی عاملی است که یک اثر هنری صرف 
یا آن چه که محصول هنری می نامد را به اثری هنری-زیبایی شناختی یا 
آن چه که بارت از آن با عنوان متن هنری یاد می کند بدل می سازد. »اثر 
برای آن که به راستی اثر هنری باشد باید زیبایی شناختی هم باشد- یعنی 
آن را برای ادراک پذیرنده توأم با حظ و التذاذ ساخته باشد« )همان، 78(. 
به این ترتيب در هر ادراک زیبایی شناختی نشانی از شور و هيجان وجود 
دارد که می توان آن را هم راستا با مرحله »تعلق خاطر« در تجربه هنر 
تعاملی قلمداد کرد. بيالوسکورسکی مراحل معمول مشارکت با هنر تعاملی 
را از ابتدا ذکر می کند. یکی از این مراحل تعلق خاطر است و »هنگامی 
تحقق می یابد که کاربران احساس کنند تحت تأثير سيستم هستند« 

.)Bialoskorski, 2009, 176(

1-2. تعامل

تجربه زیربنای هنر و تعامل با محيط، بنياد تجربه است. دیویی از 
جهان هایی نام می برد که قدرت شکل دادن به تجربه زیبایی شناختی را 
ندارند. یکی از این جهان ها که تجربه زیبایی شناختی در آن رخ نمی  دهد: 
»جهانی تکميل شده و به پایان رسيده است که ویژگی های بالتکليفی 
و بحران ندارد و فرصتی برای تصميم و عزم فراهم نمی کند. آن جا همه 
چيز از قبل کامل شده است و به انجام رساندنی در کار نيست«       )دیویی، 
1391، 31(. محصول این جهان که هنرمند یا مخاطب محصول نهایی 
را از پيش به طور دقيق مشخص می کند، محصولی قالبی و شابلون وار 
خواهد بود. »کسانی که کارشان را     همچون برهانی بر نظری پيش انگاشته 
از پيش می برند ممکن است طعم لذات کاميابی خودمحورانه را بچشند، 
اما طعم لذات تکميل کردن تجربه ای به خاطر خود آن تجربه را حس 
نخواهند کرد. در مورد دوم افراد همان طور که پيش می روند، از طریق 
کارشان یاد می گيرند که آن چه را بخشی از طرح و مقصود اوليه شان 
نبوده است ببينند و حس کنند« )همان(. حال اگر این جهان تکميل شده 
را مقابل جهان هنر تعاملی قرار دهيم به قابليت های این هنر برای خلق 
لحظه های زیبایی شناختی پی خواهيم برد. جهانی که به خودی خود پایان 
یافته نيست و با حضور مخاطب تکميل شده و به اتمام می رسد. برای اینکه 
مشارکت کنندگان به این هدف دست یابند می باید در شرایط نامتعين قرار 
بگيرند و فرصت تصميم گيری داشته باشند. هنر تعاملی به واسطه ضرورت 
عمل و انجام نوعی کار، اثر هنری را به تجربه امری واقعی و از این جا به 
واقعيت و فعليت تجربه زیبایی شناختی نزدیک تر می سازد. زیبایی شناسی 
ظاهری که در طول تاریخ جایگاه ویژه ای یافته است جای خودش را به 
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زیبایی شناسی فرآیندی و مفهومی داده است که از ویژگی های متمایز 
کننده هنر تعاملی به شمار می آید. 

جریان های تازه در هنر، چيزی جدید در تجربه انسانی بيان می کنند و 
ظرفيت زیبایی شناسی ما را گسترش می دهند. »معنا و مفهوم هر جنبش 
تازه ی مهمی در هر هنری این است که آن جنبش بيانگر چيز تازه ای در 
تجربه بشری است، بيانگر شکل تازه ای از تعامل موجود زنده با محيطش 
و بنابراین رها شدن قوایی که پيش تر بازداشته یا بی حرکت بودند« )همان، 
449(. هنر تعاملی نيز چيز تازه ای در تجربه انسان بيان می کند و آن 
ارتباط ميان علم و هنر به شکل ویژه است. زیبایی شناسی دیویی نه تنها 
به علت تئوریزه کردن مفهوم تعامل بلکه به علت تعامل با دنيای تکنولوژی 
در ایجاد چارچوب نظری مورد نظر این پژوهش حائز اهميت است. در 
دنيای امروز، تکنولوژی نقش اساسی دارد و تکنولوژی توليد هنر تعاملی 
دیجيتال نيز از این قاعده مستثنی نيست. در هنر تعاملی تجربه ها به 
صورت تکنولوژیک صورت می گيرند و از این طریق فرصت مشارکت فعال 
و قدرتمندانه ارگانيسم را با محيط تعاملی گسترش می دهد. هنر تعاملی با 
پایه کامپيوتری در جهت فهم این نکته که تکنولوژی، چگونه تجربه ما از 

خودمان و جهان را تغيير داده است نمونه بسيار مناسبی است.
دیویی دو طيف هنری از منظر رسانه های بيان نام می برد: »هنرهایی 
که رسانه آن ها وجود زنده و اندام وند بشری یا همان مجموعه ذهن و 
از  بيرون  مواد  به  بيشتری  وابستگی  و هنرهایی که  بدن هنرمند است 
خودکار10 هنرهای  عنوان  با  اولی  دارند«        )دیویی،  1391،      338(.   بدن 

 و دومی هنرهای تشکيل دهنده11     خوانده شده اند. اگر ذهن و بدن مخاطب 
هنر تعاملی را نيز به طيف اول اضافه کنيم، می توانيم رسانه ی هنر تعاملی 
را ترکيبی از این دو طيف هنری در نظر بگيریم؛ چراکه ذهن و بدن انسانی 

در کنار ابزارهای علمی پيشرفته در کنار هم به این هنر شکل می دهند.

1-3. وحدت

وحدت یکی از ویژگی های معرف و تمایز دهنده تجربه   زیبایی شناختی 
مخلوط  هم  با  رویدادها  و  حوادث  متفاوت،  اعمال  هنری  اثر  است.»در 
شده اند و در وحدتی یگانه و بی بدیل با هم ادغام می شوند. با این حال آن ها 
 Dewy,( »ویژگی های شخصی و منحصر به فرد خود را از دست نمی دهند
36 ,1958(. به جای هم بستگی مکانيکی، وحدت ارگانيک ميان اجزا با 

یکدیگر و با کل حاکم می شود.
طرفگی،  و  بقاعدگی  ضرورت،  و  »خودانگيختگی  متضاد    عناصر 
پایان یافتن و آغازکردن« (Dewy, 1971, 292( در هم آميخته می شوند تا 
تجربه زیبایی شناختی را بوجود آورند. دیویی تأثير بی واسطه ای که یک کل 
هماهنگ در هر هنری به جا می گذارد را »کيفيت موسيقيایی« )دیویی، 

1391، 218( آن هنر توصيف می شود.
تجربه واحد، پخته و یا کامل در نتيجه یک تعامل واقعی حاصل می شود 
و ميان ارگانيسم و محيط متعامل هماهنگی بوجود می آورد. از این جا تمام 
وجود تعامل گر را درگير کرده و احساسی از رضایت بوجود می آورد. در 
تجربه واحد »مسأله ای راه حل پيدا می کند، بازی انجام می گيرد، وضعيتی 
چنان تکميل می شود که پایان آن نقطه اوج است و نه انقطاع« )همان،60(. 
در این تجربه نمی توان وجوه عملی، عاطفی و فکری را از یکدیگر تفکيک 
کرد. »مرحله عاطفی، اجزاء را در قالب کل واحدی به هم می پيوندد. وجه 

فکری صرفاًً نامی است برای این واقعيت که تجربه معنا دارد. وجه عملی هم 
داللت بر این می کند که موجود زنده در تعامل با رویدادها و اعيان پيرامون 
خویش است« )همان، 88(. اگر این شروط بر یک تجربه حاکم نباشد، 
یعنی وجه عملی، عاطفی و فکری آن در یک قالب و هماهنگ عمل نکنند 

آن گاه به اصطالح با تجربه ای خام، نيمه جان و نا تمام روبه رویيم.
هنر تعاملی بستری را فراهم می آورد که در آن مسأله ایجادشده توسط 
مخاطب راه حل می یابد، بازی انجام می شود و فرآیندی تکميل می شود و 
به همين شکل فرآیندهای بعدی توسط همان مخاطب و یا مخاطبينی 
دیگر تکرار می شود. به این معنی که پایان مشخصی بر آن حاکم نيست و 
پایان فرآیندی انفرادی، می تواند آغاز پروسه دیگری باشد. به این ترتيب 
وجوه اشاره شده نيز )وجوه عملی، عاطفی و فکری( در تجربه ای کامل و 
به جان آزموده به یکدیگر می پيوندند. این کل هماهنگ هنر تعاملی را به 

کمک اندیشه دیویی می توان کيفيت موسيقيایی این هنر ناميد.

1-4. احساسات

دیویی به نقد آن دسته از نظریاتی درباره هنر می پردازد که هنر را 
تنها با عيار احساسات می سنجند. »تجربه به جای داللت بر محبوس بودن 
در چهار دیواری احساسات و عواطف شخصی، دال بر مراوده فعاالنه و 
هوشيارانه با جهان است« )دیویی، 1391، 31(. این امر به این معنا نيست 
که حس و احساسات در نظریه تجربه زیبایی شناختی دیویی نقشی ندارند؛ 
بلکه کاربرد آن ها تنها در کنار تعامل و عمل تعریف می شود. همان طور 
که در بخش های قبل گفته شد، تجربه در نظر دیویی لحظه وحدت یافته 
عمل و معنی است. به غير از این دو، احساس نيز در این لحظه واحد نقش 
بسزایی دارد. »هنر به جای اینکه جدایی ميان حس )کيفيت امر حسی( و 
معنا )امری عقلی( را منتفی کند، از راه یافتن رسانه های کيفی دقيق، با آن 
چه قرار است بيان شود به کامل ترین شکل ممزوج می شوند و نمونه کامل 

اتحاد را به دست می دهد« )همان، 386(.
ارگان ها و اندام های حسی عامل ارتباط و مشارکت ارگانيسم و محيط 
است. اگر این ارگان ها وجود نداشتند ارتباطی نيز محيا نمی شد. »از طریق 
این مشارکت و در درون این تجربه حسی   انسان است که جنبه های حيرت 
 Dewy,(    »انگيز، شکوهمند و گوناگون این جهان برای او واقعيت می یابد
22 ,1958(. نکته قابل توجه در این جا آن است که دیویی حس را در برابر 
عمل قرار نمی دهد چراکه »دستگاه حرکتی و خوِد اراده وسایلی هستند که 
مشارکت از طریق آن ها استمرار پيدا می کند و هدایت می شود« )دیویی، 
1391، 40(. وی تن و حس و به عبارتی مغز و اندام های حسی و دستگاه 
عضالنی را در پيوندی تازه قرار می دهد و نظریه هایی که موجب جدایی 
آن ها می شود را نقد می کند. حس و عمل فيزیکی را در ارتباطی دو سویه 
با یکدیگر می بيند و از این طرق ميان آن ها پيوند ایجاد می کند. »هيچ 
چيز ادراک نمی شود مگر وقتی که حواس گوناگون در رابطه با یکدیگر کار 
می کنند، مگر وقتی که نيروی یک مرکز به مراکز دیگر منتقل می شود، 
آن گاه اشکال تازه ای از واکنش های حرکتی برانگيخته می شوند که خود، 
فعاليت های تازه ای بر می انگيزند. تا این نيروهای حسی- حرکتی گوناگون 
با یکدیگر هماهنگ نشوند، وضعيت یا عين مدَرک در کار نيست« )همان، 
260(. در هنرهای تعاملی نيز به صورت کلی هم نيروهای حسی و هم 

حرکتی در کنار یکدیگر قرار گرفته و یکی، دیگری را موجب می شود. 
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2- هنر تعاملی
شکل گيری هنر تعاملی نيز مانند بقيه جریان های هنری در دوران 
پيش از خود از جمله هنر مشارکتی ریشه دارد. تفکرات و آثار مارسل 
دوشان و رویدادهای وابسته به جنبش فلوکسوس را می توان نمونه های 
سنتی هنر مشارکتی نام برد. »در دهه های60 و 70 جنبش های تعاملی 
در قالب های هنری چون هنر دیداری، نمایش، رقص، موسيقی، شعر و 
معماری در سرتاسر جهان شکوفا شد. برای مثال هپنينگ ها، رخدادهای 
اینستاليشن، نمایش آزادی را به وجود آوردند که در آن مخاطب اغلب، 
مجذوب مشارکت در رخدادهای در حال اجرا می شد« )قادری و مراثی، 
1393، 197( از جمله آثار جان کيج. البته در این تعریف دامنه هنر تعاملی 
بسيار وسيع در نظر گرفته شده است اما فارغ از تمایزاتی که در تعاریف 
هنر مشارکتی و تعاملی وجود دارد، گونه هایی از هنر تعاملی از جمله هنر 
تعاملی دیجيتال وابسته به مفاهيم و ابزارهای علمی و تکنولوژیک هستند 
تا جایی که گروهی از مؤلفان متخصص برای خلق یک اثر تعاملی همکاری 
می کنند. این هنر یکی از انواع هنری است که از تکامل کامپيوتر در قرن 
کامپيوترها  زمان  طول  در  که  همان طوری  است.  گرفته  نشأت  بيستم 
توانمندتر می شوند، تعامل ميان آن ها و انسان و هنرهای وابسته به آن ها 

نيز پيچيده تر می شود.
ارتباط ميان علم و هنر از دیرباز وجود داشته است. دیویی معتقد است 
»علم افزاری است از و برای هنر، چراکه علم عامل هوشمندانه ای در هنر 
است«   )Dewy, 1971, 298(. از طرف دیگر مسأله جایگاه و نقش هنر 
در تمدن معاصر را در توجه به »مناسبات آن با علم و نيز با پيامدهای 
اجتماعی صنعت ماشينی« )دیویی، 1391، 494( می داند. او با در نظر 
گرفتن زمانی که اندیشه هایش را مدون می کند، به صورت کاماًلً زودهنگام 
و پيش آگاهانه ای ارتباط گسترده ميان تکنولوژی و هنر در آینده را پيش 
بينی می کند. »روش علمی باعث احترام به تجربه می شود و با آن  که این 
احتراِم تازه هنوز منحصر به معدودی از افراد است، نوید نوع تازه ای از 
تجربه ها را می دهد که اقتضای بيان خواهند داشت« )همان، 497(. هنر 

تعاملی دیجيتال در دنيای معاصر می تواند یکی از انواع تازه تجربه باشد.
اندیشه عمل گرایانه و ابزاری دیویی بر درک او از تکنولوژی و ارتباط 
آن با هنر تأثير داشت. وی به علت روند تحول تکنولوژی و ارتباط آن با 
تجربه انسانی به این موضوع عالقه مند بود. تکنولوژی نه تنها تجربه انسانی 
را بيان می کند بلکه به آن شکل می دهد. تحوالت در ابزار خلق از جمله 
استفاده از تکنولوژی های جدید، نشانه ای از تغييرات فرهنگی است. »ابزار 
جدید نشانه ای از تغييری در فرهنگ است- یعنی در ماده یا مطلبی که قرار 
است بيان شود« )دیویی، 1391، 215(؛ همان طور که تغييرات فرهنگی در 
عصر رنسانس منجر به شکل گيری و رواج تکنيک رنگ و روغنی به عنوان 
خویش  تحقق  برای  مقصودی  »هر  دیویی  گفته  به  شد.  تازه  رسانه ای 
رسانه ای خاص می طلبد« )همان، 471(، ابزار دیجيتال نيز در خدمت بيان 

ماده تازه هنری در فرهنگی تحول یافته قرار گرفت. 
مهم ترین ویژگی فرهنگ تحول یافته معاصر،»تغيير عمومی   فرهنگ 
معاصر از تمرکز بر ابژه هنری زیبایی شناسی مجرد و واحد به مفهوم هنر 
فرآیندی« )Muller, 2008, 40( است که ریشه در عصر ماقبل دیجيتال 
در   )1389( راش  چون  اندیشمندانی  دارد.  دوشان  آثار  مثال  به عنوان 
مطالعه هایشان به تأثير روش های هنری فرآیندی دوشان در شکل گيری 

مدیاهای نو و همين طور هنر دیجيتال اذعان کرده اند. اهميت تجربه در هنر 
تعاملی بخشی از جریان وسيع تر فرهنگ معاصر یعنی تمرکز بر مشارکت 
به جای تمرکز بر ابژه های مجرد است. در ادامه این تغييرات، مفهوم موزه ها 
نيز تغيير کرده است. آن ها با رویکردهایی بين رشته ای به البراتوارهایی برای 

تجربه کردن و شرکت کردن مشارکيِن فعال بدل شده اند. 
از منظر دیویی کنش عملی در هر دو مرحله خلق و ادراک اثر هنری 
به یک ميزان ضروری است. »نه تنها خود هنر فعاليتی از جنس عمل 
ادراک زیبایی شناختی، مقتضی مجموعه سازمان  بلکه  و ساختن است 
یافته ای از فعاليت ها، از جمله عناصر حرکتی الزم برای ادراک تمام عيار 
است« )دیویی، 1391، 381(. وی در مقاله »سهم بشری« دیدن نقاشی 
را مثال می زند. همان طوری که نقاش با عملی فيزیکی قلم مو را روی تابلو 
می چرخاند، مخاطب نيز برای دریافت کل مورد نظر، باید چشمانش را 
روی بوم بچرخاند. کنش عملی و یا تعامل همان گونه که از عنوان این هنر 
بر می آید اصل جدایی ناپذیر هنر تعاملی و یکی از ویژگی های مسأله ساز 
و پيچيده در هنر تعاملی دیيجيتال است. »تعامل شکل نوینی از تجربه 
بصری است. در حقيقت شکل نوینی از تجربه هنری است که فراتر از فضای 
مجازی رفته و حس المسه را گسترش می دهد. تماشاگران در این هنر 
عناصری اصلی و فعال هستند. آن ها دیگر فقط تماشاگر نيستند بلکه اکنون 
کاربرانند« )راش، 1389، 255(. در هنر تعاملی، تجربه مخاطب هم  سنگ 
خلق اثر است و یا حتی از آن فراتر می رود و جایگاهی بسيار تعيين کننده 
را هم در نظریه و هم در عمل از آن خود کرده است. همان طور که تجربه 
در فلسفه پراگماتيستی دیویی امری انتزاعی نيست، در هنر تعاملی نيز 
غيرمادی نمی باشد. مادیت اجتماعی و فيزیکی ابزاری در دست هنرمندان 
این رشته است و هنرمندان آن برای تجربه واقعی و مخاطبان واقعی اهميت 

قائل هستند. 
هنر تعاملی مرزهای ميان مخاطب و هنرمند جابه جا می کند و»از 
با این حال تأليف از بين  اما  ميزان جدایی هنرمند و بيننده می کاهد. 
نرفته است« )راش، 1389، 250( و همواره درجاتی از نظارت مؤلف در 
شکل گيری هنر تعاملی وجود دارد. »فعل پدیدآوردنی که با قصد و منظوری 
خاص برای ایجاد چيزی که در تجربه بی واسطه ی ادراک کردن از آن حظ 
می بریم، کيفياتی دارد که فعاليت خود انگيخته یا خارج از نظارت، فاقد 
آن هاست. هنرمند هنگام کار موضع و منظر مدرِک را در خودش تجسم 
می بخشد« )دیویی، 1391،  78(. اما با وجود حضور دائمی مفهوم تأليف در 
شکل گيری اثر تعاملی، شالوده دوگان مؤلف/مخاطب شکسته می شود. به 
همين علت توجه به تجربه واقعی مخاطب برای درک زیبایی شناختی هنر 

تعاملی ضروری به نظر می رسد. 
همان طور که گفته شد به عقيده دیویی یکی از عوامل بازدارنده تجربه 
زیباشناختی »تفکر تفکيک گذار و بخش بندی کننده دنيای مدرن« است 
)شایگان فر، 1391، 32(. همان طور که تفکر تفکيک هنر فاخر و نازل، ذهن 
و عمل، حس و تن را نقد می کند، دوگان های دیگری نظير دوگان مؤلف/ 
مخاطب، سوژه/ ابژه، عينيت/ ذهنيت، وسيله/ هدف را نيز مورد انتقاد قرار 

می دهد.

2-1. مؤلف/مخاطب

تنها در گفتار وجود  »ماده و فرم« می نویسد زبان  دیویی در مقاله 

تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی )براساس نظریه جان دیویی(
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ندارد بلکه وقتی به صورت کامل بالفعل می شود که شنيده شود. »زبان 
متضمن چيزیی است که اهل منطق به آن نسبت سه وجهی12 می گویند. 
در زبان این نسبتی است بين گوینده، آن  چه گفته می شود و آن که به او 
گفته می شود« )دیویی، 1391، 161(. همين نسبت سه وجهی ميان عين 
یا محصول هنری و هنرمند و مخاطب نيز بر قرار است. اثر هنری مانند 
زبان، زمانی کامل است که در تجربه کسانی غير از پدید آورنده آن منشأ 
اثر می شود. »جدا کردن فعاليت ها از جمله نظر و عمل، تخيلی از اجرایی، 
عاطفه از تفکر و عمل موجب می شود هنرمند از مخاطب و مخاطب از 
ميان  شکاف  این  و   )32  ،1391 )شایگان فر،  بگيرد«  فاصله  هنرمند 
توليدکننده و مصرف کننده، ميان تجربه عادی و تجربه زیبایی شناختی 
گسست ایجاد می کند. با توجه به تعاریفی که دیویی از مفهوم اثر هنری 
و مخاطب ارائه داده است می توان گفت از توليدات هنرِی بسته به سمت 

تجربه زیبایی شناختی باز حرکت کرده است.
 مخاطب در طول تاریخ هنر به علت جریانات متفاوتی تغيير جایگاه 
داده است. آن چه درباره مخاطبين اثر هنری فرض می کنيم آن است 
که »صرفاًً آن چه را در اثِر تمام شده وجود دارد درمی یابند، به جای آن  که 
تشخيص دهيم که این دریافتن متضمن فعاليت هایی است قابل قياس با 
فعاليت های آفریننده اثر. دریافت کردن نيز روندی است مرکب از یک رشته 
اعمال پذیرنده که در جهت تحقق عينی تام انباشته می شوند. در غير این 
صورت ادراک )فراگرفتی( در کار نيست بلکه آن چه هست بازشناسی 
)تشخيص( است. ميان این دو تفاوت بسيار است« )دیویی، 1391، 84(. 
دیویی این شرح را در مورد آثاری تمام شده بيان کرده است حال آن که در 
هنر تعاملی تا پيش از حضور مخاطب، تکميل شدنی در کار نيست؛ چنانچه 
بدون حضور و مشارکت او گویی اثر تعاملی وجود نخواهد داشت. به این 
شکل اهميت نقش مخاطب دو چندان می شود. دیویی به طور کلی دریافت 
مخاطب را همراه با عمل می داند. در ادراک پای عملی از جنس بازسازی 
در ميان است. دریافت مخاطب در هنر مورد مطالعه ما و تفاوت عمل ها و 
عکس العمل های آن ها نمونه کامل و تمام عياری از این شرح خواهد بود. 

از مخاطب ها در جهت ادراک زیبایی شناختی شان، می باید   هر یک 
تجربه منحصر به خویش را بيافرینند. »اثر هنری تنها زمانی اثر هنری 
است که در تجربه ی تفرد یافته ای حيات داشته باشد« )همان، 165(. این 
آفرینش های تازه -  که در چارچوب تأليفی است که هنرمند آن را خلق 
کرده است- محتوای تازه ای نيز پدید خواهد آورد. در این جا دیویی مثالی 
از خواندن شعر می آورد: »هر کس که شاعرانه می خواند شعری تازه خلق 
می کند – نه به این معنا که ماده خام آن تازه است- بلکه هر فردی هنگامی 
که فردیتش را به فعل در می آورد، نحوه ای از دیدن و احساس کردن را با 
خود به همراه می آورد که در تعاملش با ماده دیرین، چيزی تازه خلق 
می کند، چيزی که پيش تر در تجربه وجود نداشته است« )همان(. بنابراین 
فردیت در تجربه زیبایی شناختی زمانی معنا می یابد که ذهن در کنار بدن 
و عمل مخاطب قرار گيرد؛ در غير این صورت نتایج تعامل یک شکل 
خواهد بود. »مشخصه محصوالت ذهن، فردیت است؛ درست همان طور که 
مشخصه محصوالت مکانيسم، هم شکلی است« )دیویی، 1391، 395(. هر 
یک از مخاطب ها در هنر تعاملی نيز با ذهنيتی متفاوت با اثر، تعامل بر قرار 

می کنند و بنابراین نتایجی متفاوت بوجود خواهند آورد. 

2-2. سوژه/ابژه 

براساس آن  چه توضيح داده شد می توان نتيجه گرفت که در تجربه 
با  تعاملش  در  یا همان سوژه  و  انسان  زنده،  ارگانيسم  زیبایی شناختی، 
محيط و ابژه یکی می شوند. از طرف دیگر »مفهوم تعامل نزد دیوئی الگویی 
 .)Muller, 2008, 98( »برای ارتباط سوژه فعال و ابژه فعال ارائه می دهد
مشارکت کننده در جهت ادراک زیبایی شناختی خود می باید با ابژه هنر 
تعاملی یگانه شود تا در مرحله تصميم و عزم قرار بگيرد. یگانه شدن سوژه و 
ابژه براساس شرایطی از جمله نوع هنر تعاملی، ویژگی های فردی مخاطب 
و ... درجات متفاوتی دارد؛ اما امری که مسلم است درجاتی از وحدت ميان 
سوژه و ابژه می باشد. »تمایزی بين خود )سوژه( و عين )ابژه( در تجربه 
زیبایی شناختی وجود ندارد. از آن رو که تجربه زیبایی شناختی به ميزانی 
زیبایی شناختی است که موجود زنده و محيط با همکاری یکدیگر تجربه ای 
ایجاد می کنند، که در آن این دو چنان، به طور کامل یکپارچه و ممزوج 
می شوند، که تفرد هر کدام از ميان بر می خيزد« )دیویی، 1391، 371 
-372(. البته این بدان معنا نيست که فردیت هر تجربه از ميان می رود، 
بلکه مقصود درهم تنيده شدن مرز ميان سوژه به عنوان امری ذهنی و ابژه 

به عنوان امری عينی است. 
از طرف دیگر »عمل و پيامِد تجربه باید در ادراک، به هم پيوسته باشند. 
این رابطه همان چيزی است که معنا می بخشد« )همان، 72(. ميان عمل 
)فعل( و دریافت )پيامد و یا انفعال( همواره باید رابطه ای متعادل برقرار 
باشد؛ در این صورت پای ذهن به ميان می آید. عمل و معنی در لحظه ای 
زیباشناختی با یکدیگر هماهنگ و یگانه می شوند و در نتيجه مرزی ميان 
معلوم و عينی و آن  چه ذهنی است وجود ندارد. دیویی به این شکل تفکری 
را که موجب تقسيم عيينيت و ذهينيت در طول تاریخ هنر شده است را 

نقد می کند.

2-3. وسیله/ هدف

 دیویی به نتيجه، غایت و هدف به عنوان پيامد بالفعل عمل و منتج از 
مقدمه، ابزار و وسيله قائل نبود. نتيجه در این دیدگاه امری ثابت و پایدار و 
مستقل نيست بلکه موقت و مشروط است گرچه می توانند توسط ابزارها 
محدود شوند. »درست است نتایج از مقدمات بر می آیند، اما این بدان معنا 
نيست که نتایج به معنای دقيق و فرموله شده ی لفظ از مقدمات برآمده 
باشند. بر اساس دالیل منطقی می توان نشان داد که چگونه مقدمات در 
دل نتایج جای دارند، زیرا تا زمانی که نتایج وجود نداشته باشند مقدماتی 
نيز وجود ندارد« )Dewy, 1971, 293(. ابزار و هدف در ارتباطی دوجانبه 
و در دیالوگی پایدار با یکدیگر قرارگرفته اند. بنابراین تقدم و تأخری وجود 
نداشته و هر یک دیگری را توليد می کند. »پس هر چيز هم ابزار است و 
هم نتيجه« )شایگان فر، 1391، 76( و به این طریق وحدت ارگانيک تجربه 

دیویی قابل دستيابی می گردد.
تفکيک و جداسازی تجربه هنری و زیبایی شناختی از تجربه های عادی 
و روزمره ریشه در علل متفاوتی از جمله شکل گيری موزه ها و موزه داری و 
همين طور رشد سرمایه داری دارد. اما »نقد دیویی از فاصله ميان وسيله و 
هدف باعث می شود بتوانيم چيزهای مفيد و فرآیندی را نيز زیبایی شناسانه 
و هنری بدانيم« )Muller, 2008, 99(. هر هنری رسانه ای از آن خود 
دارد. »ادراک کردن رنگ ها، سنگ مرمر، مفرغ و صداها فی النفسه رسانه 
نيستند. آن ها فقط وقتی رسانه ای را تشکيل می دهند که با ذهن و مهارت 
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فردی تعامل بر قرار می کند« )دیویی، 1391، 424(. بنابراین رسانه بيان 
در هنر، هم عينی است و هم ذهنی و در ساخت رسانه با یکدیگر همکاری 

می کنند.
حال این سوال مطرح می شود که نسبت ميان رسانه و وسيله بيان 
چيست؟ »وقتی می گویيم رسانه، اشاره به وسيله ای داریم که جزیی از 
نتيجه می شود« )همان، 294(. در ادامه ی مثالی که در بخش های قبل 
درباره حرکت و چرخش قلم موی نقاش ذکر شد می توان چنين ادامه داد 
که: اگر چه قلم مو و دست نقاش نسبت به اثر هنری جنبه بيرونی دارد، 
اما نوع چرخش قلم مو به اثر ویژگی های منحصربه فرد بخشيده و هنگام 
ادراک آن توسط مخاطب تأثير زیبایی شناختی برجا می گذارد. مثال دیویی 
این اصل که رسانه وسيله ای است که در نهایت جزیی از نتيجه می شود را 
روشن می سازد. بنابراین وسایل زمانی رسانه اند که فقط مقدماتی نيستند. 
هنر تعاملی را می توان نمونه ی کامل هنری دانست که این مرز تاریخی 
ميان وسيله و هدف را در نوردیده است. همان طوری که مرز ميان تجربه 
هنری و روزمره را طی کرده است. هنر تعاملی به عنوان یک ابژه منفصل 
از مخاطب دریافت نمی شود بلکه فرآیندی است که شرکت مخاطب، از 
آن هنری منحصربه فرد ساخته است. وسيله و ابزار هنر تعاملی مورد بحث 
که ابزار دیجيتالی و تکنولوژی هستند، در نقطه ای پایان نمی پذیرند. بلکه 
وسيله نيز به صورت فرآیندی در روند دریافت و نتيجه بخشی هنرتعاملی 
همواره حاضر هستند. به این معنی که نمی توان این هنر را مجرد از وسيله 

آن ارزیابی کرد.

3- چیدمان تعاملی ُولو )تکامل ساختگی( نمونه ای از تجربه 
زیبایی شناختی 

به کمک چارچوب نظری که توسط آراء دیویی طراحی کردیم به غير 
از درک هنر تعاملی به صورت کلی که در بخش های قبل به تفصيل شرح 
داده شد، می توان در بررسی و ارزیابی نمونه های متفاوت و مشخصی از هنر 
تعاملی نيز دست یافت. در این قسمت نيز تالش شده است با استفاده از 
این الگو به خوانش نمونه ای از هنر تعاملی بپردازیم. کریستا سامرر و الرنت 
ميگنونو هنرمندان شناخته شده ای هستند که در حوزه توليد هنر تعاملی 
از پيشگامان بوده اند و در حال حاضر نيز در حال فعاليت هستند و این امر 

یکی از علت هایی است که در این بخش مقاله برگزیده شده اند. یکی دیگر 
از علت های انتخاب آن است که این دو هنرمند در مورد آثار خود کتاب ها 
و مقاله هایی به رشته تحریر درآورده اند که در تحليل و انطباق اثر مورد 
نظر با چارچوب نظری پژوهش می تواند مفيد باشد. از سوی دیگر به نظر 
می رسد با توجه به مفهوم تجربه زیبایی شناختی دیویی، آثار آن ها می تواند 

مصداقی قابل بحث و مناسب از این نظریه باشد.
اتصال  در  مهم  »رسانه ای  را  تعاملی  چيدمان های  هنرمند،  دو  این 
 Mignonneau) می دانند«  ناب  تکنولوژی  و  ناب  هنر  ميان  فاصله 
Sommerere,     2005,   849    &(.   یکی   از   چيدمان های   تعاملی   کامپوترِی 
تا   1994 سال های  ميان  که  است   )A-volve( »ولو«  عنوان  با  آن ها 
متعددی  جوایز  و  شده  اجرا  نصب      و  متفاوتی  نمایشگاه های  1997    در 
دریافت کرده است             )تصویر 1(. با توجه به عنوان کتابی که این دو هنرمند در 
سال Sommerere & Mignonneau, 1996)  1996( به زبان اسپانيایی 
منتشر کرده اند   -    »ولو: تکامل ساختگی13« -، به نظر می رسد که عنوان این 
اثر، برساختی خالقانه از ترکيب حرف اول کلمه ساختگی یا مصنوعی 
)artificial( و بخشی از کلمه تکامل  یافتن باشد )evolve(. بر این اساس 
ما نيز از عنوان »تکامل ساختگی« برای توصيف و تشریح آن استفاده 
کرده ایم. سامرر و ميگنونو این اثر را با همکاری یک بيولوژیست به اسم »تام 
ری« خلق کرده اند. این اثر بخشی از ایده هنری آن دو یعنی »هنر به عنوان 
سيستمی زنده« را تشکيل می دهد. این چيدمان یکی از نمونه های مقدماتی 
موفقی است که از الگوریتم های ژنتيکی و واقعيت مجازی بهره برده است و 
ميان جهان واقعی و مجازی پلی بر قرار می سازد. بازدیدکنندگان می توانند 
از طریق صفحه لمسی تعبيه شده در چيدمان به خلق موجوداتی مصنوعی 
به صورت سه بُعدی دست بزنند و با این موجودات ماهی گون در حوضچه 
آبی که بخش دیگر چيدمان را تشکيل می دهد، تعامل کنند )تصویر  2( 
هيچ یک از موجوات از قبل طراحی نشده اند، آن ها در لحظه واقعِی تعامل 
مخاطبين، متولد می شوند. موجودات متولد شده طبق فرم فيزیکی شان 
که توسط مشارکت کنندگان تعيين شده است، حرکت و رفتار می کنند و 
سير تکاملی خود را سپری می کنند. در این اثر تالش شده الگوریتم ها به 
شکلی باشند که حرکت موجودات، طبيعی و شبيه رفتار حيوانات واقعی 
دیده شوند. آن ها خودشان را با محيط و رخدادها تطبيق می دهند به عنوان 

تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی )براساس نظریه جان دیویی(

تصویر 1- مخاطبان در حال تعامل با اثر. مأخذ: )https://www.digitalartarchive.at/database/general/work/a-volve.html. تاریخ دسترسی: 95/12/11(
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مثال موجودات درنده خو و قوی تر موجودات ضعيف تر را شکار می کنند. 
آن هایی که زنده می مانند، چرخه زندگيشان کوتاه است و وقتی به سن و 
سال مشخصی می رسند، بر اثر مرگ طبيعی و یا انرژی ناکافی در مبارزه 
می ميرند. موجودات قوی تری که در این رقابت زنده می مانند، توليد مثل 
می کنند؛ اگر بتوانند جفت مناسب خود را بيابند. فرزند، کدهای ژنتيک 

.)Sommerere & Mignonneau, 1997( والدینش رو به ارث می برد
»تکامل ساختگی« به عنوان یک چيدمان تعاملی کامپيوتری زمانی 
به عنوان یک اثر تعاملی قابليت ادراک می یابد که اولين نفر، اثر اوليه را 
روی صفحه حساس ایجاد نماید که از آن با عنوان بخش آغازین و یا 
کشش یاد کردیم و زمانی پایان می پذیرد که کسی با اثر تعامل نکند. 
افراد شرکت  کننده نمی توانند به دو بخش مخاطب خاص و عام طبقه بندی 
شوند. همه به صورت دموکراتيک و براساس وقت و انرژی که در تعامل با 
اثر صرف می کنند و شور و هيجان و یا تعلق خاطر نسبت به اثر، می توانند 
در راستای درک و دریافت آن گام بردارند و مانند تجربه جهان واقعی 
می توانند بارها از اثر جداشده و دوباره به آن بپيوندد و موازنه خود را با 
آن بازتعریف کند. این اثر هم چون دیگر آثار تعاملی، جهانی پایان یافته و 
تکميل شده نيست و به همين علت مخاطب در تعامل با آن، ویژگی های 
بالتکليفی و بحران را تجربه می کند و برای تصميم گيری و عزم به انجام 
دادن آن ها، فرصت هایی می یابد. سامرر و ميگنونو در متون مختلف اعالم 
کرده اند که سرگرمی و تفریح، بخشی از اهداف آثارشان است. همان شکلی 
که دیویی تمایز ميان هنر فاخر و عامه را انکار می کند و »تجربه روزمره را 
به غير نخبه گراترین هنرها هم چون هنر پاپ ربط می دهد« )صابر،1388، 
12(. به غير از هنر پاپ، هنرهایی هم چون فيلم، موسيقی جاز و کميک 
استریپ ها را هنرهایی می داند که جزء زندگی روزمره انسان های متوسط 

و معمولی شده اند.
تعامل با اثر و تکميل آن هر چند مرحله پایانی تجربه محسوب می شود 
اما می تواند مرحله ميانی نيز باشد و مکرر تکرار شود. چرخشی که می تواند 
هر بار چيزی تازه به مخاطب و یا حتی مؤلف اثر ببخشد. همين امر موجب 
می شود به اثِر »تکامل ساختگی«، خودانگيختگی ارزانی کند و قالبی و 

مکانيکی نباشد. خودانگيختگی با امر متضاد خود یعنی ضرورت، ترکيب 
شده است؛ همان طور که پایان یافتن و آغاز کردن نيز چنان است. به این 
وسيله یعنی ترکيب امور متضاد، تجربه ای وحدت یافته و در عين حال 
فردی و منحصربه فرد در ادراک زیبایی شناختی را به وجود می آورد. در 
هنر تعاملی مانند هر محصول هنری، مکان-زمان وجود دارد. »آثار هنری 
بيانگر مکان به منزله فرصتی برای حرکت و عمل هستند« )دیویی، 1391، 
یا وجه  –  وجه مکانی و  این وجوه  از  312(. در هنرهای گوناگون یکی 
اثر را چنين تعریف  زمانی- قالب است. دیویی مکانمندی و زمانمندی 
می کند: »مکانيت یا مکانمندی جرم و حجم است همچنان که زمانيت 
یا زمانمندی استمرار است« )همان، 313(. به نظر می رسد هنر تعاملی از 
جمله »ولو« هنری مکانی-  زمانی محسوب می شود و هر دو وجه در کنار 

هم در ساختار آثار حضور دارند.
ابزار، وسایل و به طور کلی تکنولوژی، خود به عنوان تجربه و در نهایت 
گونه ای ابژه فعال )نه ابژه ای مجزا(، در فرآیند انجام شدن اثر هنری همواره 
حضور دارد. از سوی دیگر واکنش های اثر به اعمال فعاالنه و آگاهانه افراد 
نيز به عنوان نتایج و اهداف فرآیند با مقدمات آن در هم تنيده اند. هرچند 
ابزار باید وجود داشته باشد تا تعامل صورت پذیرد اما با آغاز تعامل هر 
دو به صورت هم زمان وجود دارند. »هر فعاليتی که به طور هم زمان هر 
دو )ابزار و نتيجه( را با هم در خود گردآورده باشد هنر ناميده می شود« 
)دیویی، 1391، 293(. تبادل و آميزش مداوم مانند گفت وگوی دوستانه، 
تجربه جریان  تغييرات، در کل  تجربه می دهد که علی رغم  به  وحدتی 
دارد. ما در این جا تجربه این اثر را به عنوان یکی از نمونه های کامل تجربه 
آن  از  وقتی می خواهيم  که  تجربه ای  معرفی می کنيم.  زیبایی شناختی 
صحبت کنيم می گویيم »تجربه ای بود« )همان، 60( چراکه مخاطب پس 
از تجربه آن می تواند به خاص و تازه بودن آن اذعان کند. علت آن عالوه 
بر پارامترهایی که در ادامه به آن ها اشاره می شود، در هم آميختگی عناصر 
یا هوشمندانه،  از طرف دیگر جنبه های فکری  متفاوت و متضاد است. 
عاطفی و احساسی و همين طور عملی را یک جا در خود جا داده است. به 
صورت کلی در تجربه اثر، توالی و پيوستگی به چشم می خورد که حاصل 

)Mignonneau &    Sommerere,     2005,   841( :تصویر 2- نمای کلی »تکامل ساختگی« . مأخذ
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یک تجربه زیبایی شناختی است.

تعامل
آن چه دیویی بيشتر از همه با پرداختن به آن در خوانش آثار تعاملی 
کمک کرده است، مفهوم تعامل و در ادامه آن، کنش و واکنش است. 
همان طور که گفته شد هنگامی که چيزی را تجربه می کنيم، بر       روی آن 
عملی انجام می دهيم و منتظر پيامد یا پيامد های عمل خود هستيم. در 
نمونه مورد بررسی تعامل مستقيم مخاطبين با اثر و کنش های آن ها به 
چند صورت ميسر است: ا( از طریق صفحه لمسی حساس که مخاطبين 
از طریق آن می توانند با انگشتان خود موجودات را به صورت مجازی خلق 
کنند. بعد از این کنش، مخاطبين تأثير عمل خود را در فرآینِد ابژه فعال 
هنری مشاهده می کنند؛ موجود در حوضچه متولد شده و بنا بر فرم خود، 
انرژی، سرعت، حرکت و تناسبات ویژه ای می یابد. نکته قابل توجه این است 
که هيچ یک از موجودات از قبل طراحی نشده اند. آن ها در لحظه واقعی 
توسط تعامل، متولد می شوند. )تصویر3( از طریق حرکت انگشتان دست 
در آب حوضچه، موجودات نسبت به حرکت انگشتان مخاطبان واکنش 
نشان می دهند. به این صورت که هرگاه آن ها سعی کنند یکی از موجودات 
را لمس کنند از دست می گریزند و یا مشارکت کنندگان در اثر می توانند 
با نگه داشتن دست خود روی موجوِد قوی تر آن را متوقف کرده و از این 

طریق به موجود ضعيف تر در نبردش یاری برسانند.
این تعامل می تواند بارها تکرار شود و هر بار مشارکيِن اثر می توانند با 
اطالعات بيشتری نسبت به خلق موجودی تازه اقدام کنند. به عنوان مثال 
موجودات با چه فرم هایی می توانند عمر طوالنی تری داشته و در نبردها 
پيروز باشند و در نهایت زادو ولد کنند. خالقان این اثر بر این باورند که 
»مخاطب باید بخشی از سيستم شود تا درک کند راه حل های از پيش 
تعریف شده که چگونه عمل کند و یا چگونه ببيند، وجود ندارد. به جای 
آن، اثر در تعامل مخاطب گسترش می یابد و مخاطبان خودشان بخشی از 
نتيجه می شوند« )Somerer & Mignonne, 1999, 172(. موجودات، 
تصميم و خلق انسان را بازتاب می دهند. این اثر تعامل انسان را به تکامل 

جهان مجازی غير چندالیه، پيوند داده است.

حس
از آن جایی که در این اثر تعاملی، واقعيت و مجاز به یکدیگر پيوسته اند؛ 
مجموعه ای از حواس در ایجاِد وحدت تجربه زیبایی شناختی کمک می کند. 
حواس، هم به صورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر به روند معنایی آن 
کمک می کند. همان طور که در بخش های قبل گفته شد، ارگان های حسی 
هستند که تعامل را ممکن می سازند. از نظر دیویی »کيفيات دیداری و 
شنيداری کيفيات محوری هستند« )دیویی، 1391، 186( که هر دو این 
کيفيت ها در اثر مورد بحث موجود است. موجودات خلق شده ممکن است 
براساس شکل بدنشان صداهایی توليد کنند. از طرف دیگر »بينایی از 
رهگذر پيوند با حواس دیگر مخصوصا المسه، گسترش معنایی مستقيم اش 
را حاصل می کند« )همان،354(. آب توسط انگشتان دست مخاطب لمس 
را پيشگام می داند  بينایی، شنوایی و المسه  می شود. دیویی سه حس 
نيروهای  این  به کار گرفته می شوند.  اثر  این  این حواس در  که هر سه 
حسی به تنهایی و همين طور در ارتباط با یکدیگر، واکنش های حرکتی 
و فعاليت های تازه ای را بر می انگيزانند و از طرف دیگر اعمال و پيامدهای 

تازه، موجب فعال کردن دوباره ارگان های حسی می شوند و این امر حاکی 
از رابطه دوسویه حس و عمل در این اثر تعاملی است. 

ریتم )تکامل(
دیویی ریتم را مشخصه جهان می داند، جهانی که وجود فرم هنری 
را ممکن می سازد. بنابراین ریتم پيش از اینکه در هنرها وجود داشته 
باشد، در طبيعت موجود است. »عالقه مشترک به ریتم هنوز آن حلقه 
اتصالی است که علم و هنر را خویشاوند هم نگه می دارد« )دیویی، 1391، 
224(. اثر مورد نظر نيز با همکاری یک بيولوژیست توانسته روند تکاملی 
موجوداتی خيالی را بر پایه قوانين کاماًلً علمی بازسازی کند. تماشای ریتم 
یکی از عواملی است که سرخوشی و لذت تجربه زیبایی شناختی را در این 
اثر به وجود می آورد. »این لذت ناشی از آن است که چيزهایی از این دست 
نمونه هایی از روابطی هستند که تعيين کننده جریان حيات، اعم از طبيعی 
و اکتسابی است« )همان، 225(. جریان حيات، روند تکامل و در یک کلمه 
ریتم یکی از مشخصه های اصلی درک زیبایی شناختی »تکامل ساختگی« 

به حساب می آید.

تخیل
نيروی تخيل، برانگيزاننده و سازمان دهنده تجربه و یا تجربه ها است. 
»تخيل، نام کيفيتی است که همه روند های ساختن و مشاهده را جان 
می بخشد و در همه آن ها منتشر است. در مالقات ذهن و جهان همواره 
درجه ای از ماجراجویی هست و این ماجراجویی به درجه خودش تخيل 
است« )دیویی، 1391، 397(. بنابراین تخيل به درجات متفاوت، ذهنی 
می کند،  کندوکاو  را  احتماالًت  انتخابی  زمينه  یک  در  »تخيل  است. 
واقعيت های جدید را براساس این احتماالًت خلق می کند. ماده تجربه 
ماالمال از تعليق است و از راه رشته ی پيوسته ای از پيشامد های گوناگون به 
سوی اوج خویش راه می سپارد« )همان، 71(. بررسی احتمالت در »تکامل 
ساختگی« بخشی از تجربه آن توسط مخاطبان است و براساس انتخاب هر 
یک از این احتماالًت، واقعيتی تازه را خلق می کنند. این جست و جو که نزد 

دیویی تخيل است، موجب کاهش قطعيت می شود. 

تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی )براساس نظریه جان دیویی(

تصویر 3- تبدیل طرح دوبُعدی مخاطبان روی صفحه حساس به موجودات سه بُعدی در 
)Mignonneau &    Sommerere,     1999,   167( :حوضچه آب. مأخذ
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هنرمندان خالق این اثر محتوی عاطفی و استعاری را حائز اهميت 
تجربه  فکرِی  و  عملی  وجه  از  غير  به  دیویی  که  همان گونه  می دانند. 
آن  است.  قائل  نيز  آن  احساسی  و  عاطفی  وجوه  به  زیبایی شناختی، 
را عامل ایجاد تجربه ای کامل و وحدت یافته می داند. سامرر و ميگنونو 
جهت هماهنگ کردن محتوی عاطفی و استعاری آثارشان، »رابط هایی را 
طراحی  کردند که تعامل مخاطبان را تا حد ممکن حسی، طبيعی،  چندالیه 
این   .)Somerer  & Mignonne,  2005, سازند     )849  و چندکيفيتی« 
چهار مورد از ویژگی های مشترک ميان آثارشان است. آن ها خطی نبودن 
و چندالیه بودن آثارشان را به این شکل توضيح می دهند که مخاطب اثر 
تعاملی چندالیه »بيشتر درگير تعامل می شود، بيشتر یاد می گيرد و افراد 

 Somerer & Mignonne,( »بيشتری می توانند در آن جست و جو کنند
166 ,1999(. براساس تعریف دیویی از تخيل می توان گفت، تخيل است 
که یک اثر تعاملی را چندالیه و چندکيفيتی می سازد و یا بر عکس، هر 
چه قدر اثری الیه ها و کيفيت های بيشتری بيابد از تخيل بيشتری بهره مند 
شده و از این طریق به تجربه زیبایی شناختی نزدیک تر شده است. اما این 
امر به معنای پيچيدگی در اثر تعاملی نيست. سامرر و ميگنونو بر این باورند 
که اثر » باید در ابتدا به شکل ساده ای فهميده شود اما در عين حال غنی 
باشد. به شکلی که مخاطبان بتوانند به صورت مداوم سطوح متفاوتی را در 

.)Ibid.,166( »تجربه تعاملی شان کشف کنند

نتیجه
در   این    پژوهش   تالش شد   با   استفاده       از    تحليل    نظریه   تجربه     زیبایی شناختی 
جان دیویی به چارچوبی نظری و فلسفی برای درک و دریافت مفهوم تجربه 
در هنرهای تعاملی به ویژه هنرهای تعاملی دیجيتال که به جهان تکنولوژی 
وابستگی بيشتری دارند دست یابيم. دیویی با پرداختن به مفهوم تعامل 
انسان و درنظرگرفتن آن به عنوان پایه و اساس تجربه زیبایی شناختی و 
همين طور با اهميت دادن به مفهوم تکنولوژی، دو وجه مهم در شکل دادن 
به چارچوب نظری جهت خوانش هنر تعاملی را مهيا می سازد. از سوی دیگر 
نقد تفکر تفکيک کننده در تجربه زیبایی شناختی توسط این اندیشمند، از 
جمله دوگان مؤلف/مخاطب، سوژه/ابژه، ابزار/ هدف و هنرهای فاخر/ نازل 
زمينه این خوانش فلسفی را هر چه بيشتر مهيا می سازد. هنرهای تعاملی، 

مخاطب و تجربه او را نسبت به جایگاه مؤلف و خلق، در جایگاهی تازه در 
طول تاریخ هنر قرار می دهد و از این طریق مرز ميان ابژه هنری مجرد 
و سوژه را از ميان بر می دارد. به علت نزدیک شدن جایگاه سوژه و ابژه و 
همين طور ذهنيت و عينيت در هنرهای تعاملی نمی توان به ابزار و مقدماتی 
مجزا که نتایجی قطعی را موجب می شوند باور داشت. همان طور که دیدیم 
پارامترهای استخراج شده از اندیشه دیویی در خوانش اثر تعاملی »تکامل 
ساختگی« به کار گرفته شد. تکامل ساختگی به کمک عواملی چون تعامل 
)کنش/واکنش(، حس، ریتم و تخيل توانسته است به نمونه ای کامل از 

تجربه زیبایی شناختی دیویی تبدیل شود. 

پی نوشت ها

1. Pragmatism.
2. Instrumental.
3. Experimental.
4. A-Volve.
5. Christa Somerere & Laurent Mignonneau.
6. Curating.
7. Doing & Undergoing.
8. Consummation.
9. Impulsion.
10. Automatic.
11. Shaping.
12. Triadic Relation.
13. A-Volve” : Evolución Atificial.
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Interactive art, as one of the media of the new art, leads 
to an audience’s experience that is different from what has 
been experienced in the history of art. The interactive art 
media emerged from the new paradigm )postmodernism) 
in the world of art and gave new definitions to the 
same paradigm. Since the creation of a theoretical and 
philosophical framework for the complete reading of this art 
seems necessary; the present article aims to understand and 
explain the concept of experience in this art by analyzing 
the theory of the Aesthetic experience of John Dewey’s 
and adapting it to interactive art. John Dewey )1952-1859) 
is a contemporary American philosopher who called his 
philosophy pragmatism. 
 Media from the perspective of Dewey is a mediator 
between the artist and the audience. By hinting out the 
patriarchal significance of the author and changing his 
position, this media gave the audience a special, new, and 
unique definition of what we know about art history. For this 
reason, this art was faced with public pleasure both in the 
galleries and in the spaces outside of them, and was made 
available to ordinary people and part of their everyday lives. 
Dewey, by addressing the concept of human interaction and 
considering it as the foundation of aesthetic experience also 
emphasizing of the concept of technology, provides two 
important aspects in shaping the theoretical framework 
for reading interactive art. And answer the question what 
parameters of the audience’s experience of interactive art 
makes them aesthetic and conceptual experience? In the 
other words if we give you the experience of interactive art 
as an example of Dewey’s aesthetic experience, then what 
are the factors behind the link, similarity and interaction of 
this concept and its implications?
 It seems that perception interactive art can be considered 
as an example of aesthetic experience. Factors such as 
interaction, action and reaction, as well as the approached 
position of the author and audience, subject and object, 
instrument and result makes a common border between 
interactive art and Dewey’s theory. On the other hand, the 

importance of the position of science and technology in this 
theory provides the basis for the study of interactive art as 
much as possible. The interactive arts bring the audience and 
her/his experience to the place of the author and the creator 
in a new place in the history of art, thereby eliminating the 
boundary between the art object and the subject. Due to the 
approached position of the subject and the object, as well 
as the subjectivity and objectivity in interactive arts, we 
can not believe in the distinct tools and means which give 
rise to definite results. .Finally, an example of an interactive 
installation called “A-Volve” the work of Christa somerere 
& Laurent has been introduced and studied as an example 
of a computer interactive art will be analyzed based on the 
theoretical framework of the research. A-Volve has become 
a complete example of Dewey’s aesthetic experience 
through factors such as interaction )action / reaction), sense, 
rhythm and imagination.
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