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چکید ه   
 تاریـخ هنـر، تنهـا عرصـة ظهـور و بـروز هنرمنـدان و سـبک های هنـری نبوده اسـت بلکه نشـانگر طیـف متنوع و 
پویایـی از مخاطبـان می باشـد کـه بـا تغییـر و دگرگونـی در ایـن طیف، هنـر و فرم هـای آن نیز تغییر کرده اسـت. 
ایـن پژوهـش از نـوع توصیفـی- تحلیلـی بـوده و بـه روش کتابخانـه ای صـورت گرفته اسـت و بـه پاسـخ گویی بـه 
ایـن سـؤال اصلـی می پـردازد کـه ارتبـاط میان هنرمنـد و اثر هنـری و مخاطـب چگونه اسـت؟ هم چنیـن نقش و 
جایـگاه مخاطـب در هنـر نقاشـی و تأویـل و ادراک مخاطـب در ارتبـاط با اثـر هنری را بررسـی می نمایـد. در این 
رونـد از دو منظـر مطالعـات جامعه شناسـی و دیدگاه هـای فلسـفی بـه بررسـی جریـان ذکرشـده پرداختـه  اسـت. 
یافته هـای ایـن بررسـی نشـان دادند اشـکال هنـری در ارتباط با مخاطـب در دوره هـای تاریخی مختلـف، به چهار 
شـکل کلـی هنر فرمایشـی، سفارشـی، مدرن و پسـامدرن تقسـیم شـده اند. در هنر مـدرن، هنرمنـدان نابغه فرض 
می شـدند، مخاطبـان ایـن آثـار هنـری اغلـب روشـنفکر بودنـد، در زمـرۀ خواص تلقـی می شـدند و هنرمنـد و اثر 
هنـری، مرکزیـت حـوزۀ هنـر را تشـکیل می دادنـد و مخاطـب منفعـل در حاشـیه قـرار می گرفت. هنر پسـامدرن، 
جایـگاه ویـژه ای در هنـر را بـه مخاطـب و نقـش ارتباطـی آن اختصـاص داده اسـت، اثـر هنـری بازتاب خواسـت و 
میـل مخاطـب بـوده که به واسـطة کنـش هنـری هنرمند تجسـم یافته اسـت. پسـامدرن، مخاطب محور می باشـد، 
مخاطـب در مرکزیـت حـوزۀ هنـر و هنرمنـد در حاشـیه قـرار گرفتـه و زمینـة حضـور مخاطـب به عنـوان بخشـی 
از فراینـد تولیـد اثـر، فراهـم  شده اسـت. مـرزی میـان زبان هـای گوناگـون وجود نداشـته و اثـر خلق شـده ماهیتی 
متفـاوت از تکنیـک زبان هـای هنـری را دارا می باشـد. ایده گرایـی و رسـانه  های نویـن، نقاشـی را وارد مرحلـة 
جدیـدی کردنـد کـه تعامـل بـا مخاطـب را متحـول نمـود و بـه نوعی، تعریـف اثـر هنـری از هنرمند بـه مخاطب 
ارجـاع گردیـد. تعامـل در چنیـن سـطح گسـترده ای مدیـون امکانات و فنـاوری رسـانه های نوینی می باشـد که به 

تکنولـوژی وابسـته اند.
واژه های کلید ی

هنرمند، اثر هنری، مخاطب، نقاشی، هنر مدرن، هنر  پسامدرن.

بررسی مثلث هنرمند، اثر، مخاطب
)توجه به تعامل نقاشی با مخاطب( 

 

کیانا آقاربی* 1  

Ar.kiana167@yahoo.com:نویسندۀ مسئول *

1. کارشناسی ارشد نقاشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  

14



فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا . دوره3، شماره7، بهار1401

از زمانـی که انسـان، بودن در اجتماع انسـانی را )خـواه به ضرورت 
و خـواه بنـا بـه فطـرت( اختیـار می نمایـد، برقـراری ارتبـاط بـا 
هم نوعانـش، قوام بخـش هویـت و جایـگاه جمعـی وی می گـردد. 
هنـر، شـکل خاصـی از برقـراری ارتباط اسـت که از همـان ابتدای 
تشـکیل اجتماعـات اولیه، حضـور پررنگی دارد؛ همـواره و در طول 
تاریـخ، به عنـوان بخشـی از زندگـی و حیـات مردم و اقـوام مختلف 

در کنـار آن هـا می باشـد. 
دانشـمندان،  از  گروهـی  جامعه شناسـی،  مطالعـات  گسـترش  بـا 
اجتماعـی  زندگـی  مختلـف  جنبه هـای  بررسـی  بـه  عالقه منـد 
انسـان ها می شـوند و زمینـه بـرای شـکل گیری و رشـد نظریه های 
مرتبـط بـا هنر، ایجاد می شـود، که عمومـاً این مطالعـات، معطوف 

بـه سـه گرایـش می شـود: آفرینش گـر، مخاطـب و اثـر هنـری.
ایجـاد اثـر هنـری بـدون فـرض ایـن ارتبـاط و بـه تبـع آن بـدون 
فـرض مخاطبـان خویـش، منتقـی اسـت. درواقـع، نقـش هنرمند 
در مقـام آفرینش گـر اثـر هنـری به عنـوان علـت فاعلـی بـه  شـمار 
می آیـد و نقـش مخاطبـان در شـکل گیری آثار هنـری در حقیقت 
علـت غایـی آن اسـت. بخـش عمـده ای از سرنوشـت اثر هنـری را 
مخاطـِب غایبـی )حاضـر غایبـی( رقـم می زنـد کـه هنرمنـد را به 
شـکلی ناخـودآگاه بـا امیـال و خواسـت های خـود در خلـق اثـر، 
همراهـی می کنـد. هـر اثـری برای روزی خلق می شـود که توسـط 
مخاطبـان احتمالـی اش فهـم و دریافـت شـود؛ امـروزه منتقـدان 
هنـری، بـر ایـن نکته اتفـاق نظـر دارند که یـک اثر هنری، شـبکة 
پیچیـده ای از روابـط اجتماعـی و فرهنگـی را در برمی گیـرد کـه 
هنرمنـد، مجـری آن و اثـرش پیامـد نحوۀ کنش و واکنشـی اسـت 

کـه بـا ایـن شـبکة عظیـم مناسـبات اجتماعـی برقرار می سـازد. 
جریان هـا و گرایش هـای متفاوت زیبایی شناسـی و جامعه شناسـی 
در طـول دوران مختلف، مخاطـب را در جایگاه های متفاوت تعریف 
می کننـد. هنرمنـد قرون وسـطی بـر دیـدگاه عقالنی تـر و برخورد 
منطقی تـر بـا عرفـان و مذهـب تأکید می کـرد و سـعی می نمود به 
هـر شـیئی کـه تصویـر می کنـد هیئتـی ماورایـی بدهـد، تـا آیینة 
جـالل ازلـی باشـد. در ادامـه و در دوران رنسـانس کـه حاکمیـت 
عقـل، وحـدت جامعـة دینـی را در هـم شکسـت، بازنمایـی دقیـق 
واقعیـت بـرای هنرمنـد هـدف اصلی اسـت و مخاطب هـم خواهان 
آن  اسـت. کم کـم نام گرایـی پـر تـب و تـاب دورۀ رنسـانس، جـای 
خـود را بـه مکتب گرایـی دورۀ مدرنیتـه می دهـد. رویکـردی کـه 
در آن، هنـر فقـط در مالکیـت هنرمنـد نیسـت بلکـه وام دار یـک 
ایـده و نـگاه و جریـان اسـت. رونـد تأثیرگـذاری وقایـع اجتماعـی 
ادامـه دارد تا قرن بیسـتم که تحـوالت فراوان اقتصادی و سیاسـی 
)جنـگ جهانـی( و فرهنگـی آن سرمنشـاء شـکل گیری جریـان 
پست مدرنیسـم، تأکیـد بـر فـرد و حقـوق فـردی و نهایتـاً فرهنگ 

چندگانـه  بـاوری می شـود. در ایـن دوره، هنـر از کارکـرد زینتـی 
فاصلـه می گیـرد و بـه سـمت کارکرد متعهـد گرایش پیـدا می کند 
و در ایـن راه بـه مسـائل اجتماعـی و گاه بـه خـود هنـر متعهـد 
می شـود و در حقیقـت، هنـر موضوع گـرا، نتیجـة ایـن نـوع نـگاه 

می باشـد.

روش تحقیق
 ایـن پژوهـش، بـه روش توصیفی- تحلیلـی انجام پذیرفته اسـت و 
بـا اسـتفاده از منابـع کتابخانـه ای در تـالش بـرای پاسـخ گویی بـه 
این سـؤال اسـت کـه ارتباط میـان هنرمند و اثر هنـری و مخاطب 
چگونـه اسـت؟ هم چنیـن بـه بررسـی نقـش و جایـگاه مخاطب در 
هنـر نقاشـی و تأویـل و ادراک مخاطـب در ارتبـاط بـا اثـر هنـری 
می پـردازد. در ایـن رونـد از دو منظـر مطالعـات جامعه شناسـی و 
دیگـری دیدگاه هـای فلسـفی به بررسـی جریان ذکرشـده پرداخته 
خواهـد  شـد و بـا توجـه بـه اهمیـت مخاطـب در شـکل گیری و 
موجودیـت اثـر هنری، پژوهشـگر به بررسـی ارتباط میـان هنرمند 
و اثـر هنـری و مخاطبانشـان و هم چنیـن بررسـی راه هـای موجود 
بـرای ایجـاد ارتبـاط و تعامـل بیشـتر میان اثـر هنری )نقاشـی( و 
مخاطـب خواهـد پرداخـت، چرا کـه با به ظهـور رسـیدن هنرهای 
نویـن و به خصـوص هنرهـای تعاملـی )نقاشـی تعاملی( و بـا توجه 
بـر حـواس  اثرگـذاری  شـیوه های  هنـری،  تحـوالت  بـه سـرعت 

پنج گانـة مخاطـب و تعامـل بـا او تغییـر یافته اسـت.

پیشینة تحقیق
در راسـتای مباحـث نظـری مـورد توجـه در ایـن پژوهـش، منابـع 
متعـددی شـامل کتاب هـا، مقـاالت و پایان نامه هـا وجـود دارند که 
بـه  صورت غیرمسـتقیم با موضـوع انتخابی ارتبـاط دارند و در طی 
انجـام پژوهـش، پـس  از بررسـی و مطالعـه توسـط نگارنـده، مورد 
اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفت. ازجملـه کتاب هایی که در راسـتای 
مبحـث مخاطـب حائـز اهمیـت بـه  نظر می رسـند، کتـاب حقیقت 
و زیبایـی نوشـتة بابـک احمـدی اسـت کـه فصـل دهـم آن به طور 
ازجملـه  یافته اسـت.  اختصـاص   مخاطـب  موضـوع  بـه  مشـخص 
بـه  اعظـم یونسـی )1390(  پایان نامـة  بـه  پایان نامه هـا می تـوان 
راهنمایـی اسـتاد بهنام جاللی بـا عنوان »نقش مخاطـب در تحول 
و تکویـن هنـر معاصـر )در هنرهای چیدمـان و اجرا(« اشـاره کرد. 
محقـق در ایـن پژوهـش تأثیـرات سـنت های هنـری و ایدئولـوژی 
زیبایی شناسـی )هرمنوتیـک( و گرایشـات اجتماعـی در پدیدآمدن 
هنـر معاصـر و نهایتاً نقش جدید مخاطب در جریان گرایشـات هنر 
معاصـر را بررسـی نمـوده  اسـت کـه در پژوهش حاضـر در تکمیل 
اطالعـات در مبحـث جایـگاه مخاطـب هنر پسـت مدرن، سـودمند 

مقدمه
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خواهـد بـود. ازجملـه مقـاالت مرتبط می تـوان به پژوهـش فاطمه 
پورمنـد )1396( بـا عنوان »افـق بیناذهنی هنرمنـد و مخاطب در 
هنـر تعاملـی معاصـر )با نگاهـی به پـروژه تعاملی کتابخانـه قلب(« 
اشـاره کـرد کـه در آن، اهمیت یافتـن عرصـة بیناذهنـی در فرایند 
تولیـد هنـری و نقـض محوریت مطلـق هنرمند، مورد بررسـی قرار 
گرفته اسـت کـه در پژوهش حاضر برای تکمیـل داده ها و اطالعات، 
مفیـد خواهـد بـود. درنهایـت می تـوان گفت طـی سـال های اخیر 
پژوهش هایـی در ارتبـاط بـا نقش مخاطـب صورت  گرفته اسـت اما 
پژوهـش جامعـی دربـارۀ ارتبـاط سـه مؤلفـة هنرمند، اثـر هنری و 

مخاطـب بـا یکدیگـر صورت نگرفته اسـت.     

هنرمند- اثر- مخاطب
امـروزه منتقـدان هنـری، بـرای این نکتـه اتفاق نظـر دارند که یک 
اثـر هنری، شـبکة پیچیـده ای از روابـط اجتماعـی و فرهنگی را در 
برمی گیـرد کـه هنرمنـد، مجـری آن و اثـرش پیامد نحـوۀ کنش و 
واکنشـی اسـت که با این شـبکة عظیم مناسـبات اجتماعی برقرار 
می سـازد .آثـار هنـری جهت ارائـه به دیگـری یا دیگران اسـت که 
خلـق می شـوند در غیـر ایـن صـورت نه تنهـا اثـری، بلکـه هنـری 
هـم شـکل نمی گرفـت. درواقـع، انگیـزش اولیـة هنرمنـد در خلق 
اثـر هنـری، مخاطب اسـت. اثـر هنری همـوارۀ تاریـخ، محصول دو 

همـزاد قریـن هـم )هنرمنـد و مخاطب( بوده و هسـت. 
اثـر هنـری از لحظـه ای که ارائه می شـود، منـش ارتباطـی می یابد 
و ایـن از خواسـت یـا اکـراه پدید آورنـده اش مسـتقل اسـت. در هر 
اثـر هنـری، گوهـری نایافتنـی وجـود دارد کـه به گونـه ای کامل بر 
خـود هنرمنـد و مخاطبـش آشـکار نمی شـود امـا ایـن نهان گرایی 
یـا )روپنهان کـردن اثـر( مانع از تصدیـق وجود آن به عنـوان ابژه ای 

ارتباطـی نمی شـود )احمـدی، 1398، 391- 393(. 
در پروسـة آفرینـش اثر هنـری، گاهـاً هنرمند دایـرۀ مخاطبین اثر 
خـود را نیـز مـورد نظـر قـرار می دهـد. مخاطـب، شـرط ضـروری 
ارتبـاط اسـت؛ کار هنرمنـد را در طـول تاریـخ، می تـوان از ایـن 
منظـر مـورد ارزیابـی قـرار داد کـه در دوره هـای مختلـف هنـری، 
حاجت گـردان چه نوع مخاطبی بوده اسـت. از ایـن منظر، مخاطب، 
در جایـگاه سـازنده و حرکت بخـش خواسـت و میـل هنرمند، عمل 

می کنـد )ملـزر، وایـن برگـر و زینمـان، 1396، 110(.
از مهم تریـن ویژگی هایـی کـه »آرنولـد هـاوزر«1 بـرای هنـر نـام 
می بـرد ایـن اسـت که اثـر هنـری، نمایش دهنـدۀ تمامیـت زندگی 
اسـت. هـاوزر می گویـد: »تولیـد هنـری هرگـز بـا تمام شـدن کار 
هنرمنـد تمـام نمی شـود بلکـه روند خلـق آن با هر بـار خوانش اثر 
ادامـه پیـدا می کنـد و در هـر دوره ای معنایـی متناسـب بـا همـان 
ترتیـب،  بدیـن   .)45  ،1394 )راودراد،  می نمایـد«  کسـب  دوره 
درک و دریافـت اثـر هنری وابسـته اسـت به ارزش هـای اجتماعی، 

ارزش هـای اقتصـادی و یـا ارزش های شـخصی که معنـای جدیدی 
بـه اثـر هنـری می دهند.

هنرمنـد بـا نیتـی خاص دسـت بـه آفرینـش می زند ولـی مخاطب 
نیـز سـلیقه و برداشـت خـود را در مواجهه بـا اثـر دارد. هنرمند اثر 
را می آفرینـد، امـا مخاطـب نیـز در فراشـد دریافت اثـر آن را تأویل 
می کنـد، یعنـی می سـازد )احمـدی، 1395، 212(. بدین ترتیـب، 
آفرینـش اثـر هنـری تـا بی نهایت و به تعـداد تک تـک مخاطبان در 
حـال انجـام اسـت و تنهـا هنرمند به عنـوان خالـق و آفرینش گر اثر 
در شـکل گیری ایـن بده بسـتان هنـری نقش ندارد بلکـه مخاطبان 

نیـز نقـش بسـزایی در ایـن جریان هنـری به عهـده دارند.

مخاطـب اثر هنـری و تأویـل و تفسـیر آن از نگاه 
چنـد نظریه پـرداز و فیلسـوف در طـول تاریخ

نظریه پـردازان و فالسـفه  در دوران مختلـف، ارتبـاط اثـر هنـری و 
مخاطـب را مـورد بحـث و گفت وگـو قـرار داده انـد و اندیشـه های 
خـود را در زمینـة معنی هنـر و جایگاه مخاطب آن، بیـان کرده اند. 
»افالطـون«2 معتقـد اسـت کـه »هنـر باعـث ایجـاد بی قانونـی در 
جامعـه می شـود چـون تقلیـد از هنرمنـد باعـث می شـود مخاطب 
بـه دنبـال احساسـات خود بـرود و از عقـل و منطـق دوری گزیند« 
زیبایی شناسـی  بـه  »ارسـطو«3  امـا   .)1267  ،1368 )افالطـون، 
دریافـت، یعنـی بحـث رویارویـی مخاطـب بـا اثـر هنـری توجـه 

می کنـد.
  به طـور کلـی »عقایـد افالطون و ارسـطو بـه این نکته اشـاره دارد 
کـه هـر آن چـه کـه هنرمنـد در ذهـن دارد بـه راحتی بـه مخاطب 
قابـل انتقـال اسـت و مخاطـب فقـط بـه عنـوان گیرنـده ی پیـام 
هیچ گونـه دخالتـی در دریافـت اثـر ندارد. امـا نظریه پـردازان مدرن 
را رد کرده انـد، مخصوصـا زیبایی شناسـی دریافـت  ایـن موضـوع 
کامـال بـر ایـن نکتـه پافشـاری کـرده کـه ذهـن مخاطـب خـود بر 
اثـر هنـری تأثیـر دارد و ممکـن اسـت دریافتـی از اثـر داشـته کـه 
هرگـز نیـت مولف بیان این مسـئله نبوده اسـت بنابرایـن در دنیای 
مـدرن و پسـت مـدرن مخاطب بـر اثر هنری تأثیر بسـزایی داشـته 
تـا جایـی که ممکن اسـت مخاطـب حتی بـه عنـوان تکمیل کنندۀ  

اثـر هنری مطـرح شـود« )احمـدی، 1398، 396(. 
اصیـل  امـری  را  بازنمایـی  افالطـون  برخـالف  دقیقـا    »دکارت4 
می دانـد و عقیـده دارد اثـر هنـری بایـد مخاطـب خـود را بـه فکـر 
فـرو ببـرد و مخاطـب با دیـدن اثر هنـری دچار چالش فکری شـود 
و بـه رمزگشـایی اثـر هنری بپـردازد. در واقع هنرمنـد در پی تقلید 

صـرف طبیعـت نیسـت« )مددپـور، 1390، 167(. 
در قـرن هجدهـم کـه زمـان آغـاز نقـد هنری اسـت، مسـئلة اصلی 
مـورد توجـه نظریه پـردازان، ذوق، سـلیقه، علـم و زیبایی شناسـی 
اسـت. در نتیجـه در دیـدگاه فالسـفه بـا رویکـردی روشـنگرانه بـه 
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همـة جوانـب شـرایط شـکل گیری اثـر هنـری، ازجملـه مخاطـب 
مواجهیـم. »هیـوم«5 معتقد اسـت کـه مخاطب با ذهنیـات خود با 
اثـر مواجـه می شـود در نتیجه، واکنش هـا و بازتاب هـای رویارویی 
بـا اثـر، مطلـق نیسـت پس امـر صحیح یا غلـط نیز مطلق نیسـت. 
»کانـت«6 کـه زیبایی شناسـی محـور اصلـی فلسـفه اش می باشـد، 
قضـاوت زیبایی شناسـانه و در نتیجـه، مبحـث دریافـت و ادراک 
مخاطـب را مبنـای بیـان فلسـفی خود قـرار داده اسـت. او معتقد 
اسـت داوری و درک از زیبایی، متفـاوت از درک منطقی، مفهومی 

و عقالنـی اسـت )احمـدی، 1398، 80(.
در اوایـل قـرن نوزدهـم اسـت کـه توجه عـده ای از نظریه پـردازان 
بـه تفـاوت دریافت هـای اثـر هنـری از منظـر مخاطبـان مختلـف 
جلـب می شـود.  »فریدریـش شـالیرماخر«7 و »ویلهلـم دیلتای«8 
دو تـن از نظریه پـردازان ایـن دوره بودنـد کـه اصـول اولیـة دانش 
تأویل شناسـی »هرمنوتیـک«9 را در سـدۀ نوزدهم بنیـان گذاردند. 
نکتـة مرکـزی در هرمنوتیـک سـنتی، تأویل اسـت. تأویـل، ناگزیر 
هـم بـه زبـان و زمینـة داللت هـای متـن وابسـته اسـت و هـم بـه 
ذهنیـت مؤلـف متـن. غایـت علـم هرمنوتیـک، بازسـازی تجربـة 
ذهنـی هنرمنـد و در حقیقت، پیـام اصلی، همان مقصـود هنرمند 

ست.  ا
  هرمنوتیـک سـنتی عقیـده دارد کـه معنـا را مؤلـف می آفرینـد 
و بـه نظریـة قطعیـت معنـا اعتقـاد دارد. امـا هرمنوتیـک  جدیـد 
دوران  شـکل دهندۀ  یـا  دارد  پسـت مدرن  دوران  در  ریشـه  کـه 
پست مدرنیسـم اسـت، هیچ گونـه قطعیتـی را در مـورد اثـر هنری 
نمی پذیـرد و بـه تغییرپذیر بـودن برداشـت مخاطـب از اثـر در هر 

دورۀ زمانـی اعتقـاد دارد. 
آغازگـر طـرح بحـث هرمنوتیـک  مـدرن، دیـدگاه هستی شناسـی 
»مارتیـن هایدگـر«10 اسـت. او بـا کنار گذاشـتن سـوژه، راه را بر 
انـکار نقـش نیـت مؤلـف در تعییـن معنـای نهایـی و قطعـی متن 
گشـود. »هایدگـر اثـر هنـری را دارای هسـتی منحصـر بـه فـرد 
می دانـد و دارای تـوان مکالمـه در بیـان حقیقـت خویـش. زمانی 
ایـن امـکان بـه اثـر هنـری داده می شـود کـه آن را جـدا و تهـی 
از آن چـه نیـت و مقصـود مولـف آن نامیـده می شـود، دانسـت« 

)مددپـور، 1390، 438(.
»گادامـر«11 کـه آغازگـر اندیشـة هرمنوتیـک او، مباحـث هایدگر 
در زمینـة تأویـل اسـت، ریشـه ها و بنیـان تأویـل را از گسـتردۀ  
اسـت:  معتقـد  او  کشـاند.  دیگـری  قلمـروی  بـه  هستی شناسـی 
شـناخت  بـه  نه تنهـا  هنـری  اثـر  و  مخاطـب  میـان  »گفت وگـو 
متـن )اثـر هنـری( و کشـف معناهـای متـن بلکـه بـه )سـاختن( 
معناهـا منجـر شـده و موجـب حرکـت تأویل کننـده بـه سـوی 
شـناخت خویش اسـت و هر تأویل راه گشـای آگاهی از خویشـتن 

 .)134  ،1395 )احمـدی،  می شـود«  محسـوب 

»روالن بـارت«12 در مقالـة »مـرگ مؤلـف«13 رویکـردی جدیـد 
بـرای فهـم متـن ارائـه داد. وی بـه  جای مؤلـف، خواننـده را مقّدم 
می شـمارد و بـا جملـة »تولـد خواننـده بایـد به بهای مـرگ مؤلف 
باشـد« )بارت، 1389، 170( مقاله را تمام می کند. از اندیشـه های 
بـارت چنیـن برمی آیـد کـه مؤلفی وجود نـدارد و مرده اسـت و به 
فـرض وجـود مؤلفـی در سـاختارهای زبانـی، بـه محـض تولید اثر 
می میـرد تـا خواننـده متولـد شـود. در این صـورت، ما با شـماری 
از معناهـای برخاسـته از متـن روبـه رو می شـویم چرا کـه هنرمند 
پیامـی را ارئـه می دهـد، امـا مخاطبان هریـک می توانند برداشـت 
خـود را از آن داشـته باشـند، حتـی اگر منطبـق با پیـام موردنظر 

هنرمند نباشـد.

مخاطب در تاریخ
هـر دوره ای از تاریـخ، مخاطبیـن آثـار هنـری در قیـاس بـا دیگـر 
دوره هـای تاریخـی، تغییـر کـرده و مناسـبات تـاز ه ای را در عالـم 
هنـر، رقـم زده انـد. هنـر در تمـام شـاخه های حضـورش، در طول 
نهـاد  از  بـا مخاطبـان گوناگونـی سـروکار داشـته اسـت.  تاریـخ 
سیاسـت گرفتـه تـا نهادهـای دینـی، اقتصـادی، اجتماعـی و... که 
گاه، هنـر را در حـد ابـزاری بـرای رسـیدن بـه اهداف خـود تقلیل 
داده انـد. اشـکال تأثیرگـذاری مخاطـب در شـکل گیری هنـر در 
دوره هـای تاریخـی مختلـف، متفـاوت بـوده و هسـت. در ادامـه به 
چهـار شـکل کلی هنـر و همـزاد جدایی ناپذیرش، مخاطب، اشـاره 

می شـود.
1. هنر فرمایشی

و  خدایـان  دسـتور  و  خواسـت  بـه  هنـر  کـه  تاریخـی ای  دورۀ 
)فرمانروایـان و شـاهان( خلـق می شـد.  نماینـدگان زمینی شـان 
بی شـک، هنرمنـد می بایسـت تمـام تالشـش را معطوف بـه هنری 
می سـاخت، کـه برآورنـدۀ خواسـت خدایـان و نایبان آن ها باشـد. 
اغلـب آثـار فرمایشـی از طـرف شـاه و فرمانـروا، بـرای نصـب در 
مکان هـای عمومـی، خطـاب بـه جمـع و جامعـه و یـا کاخ هـای 
سـلطنتی، بـرای باالبردن شـکوه و عظمـت جایگاه شـاهانه به کار 
گرفتـه  می شـد. آزادی عمـل هنرمنـد در خلـق اثـر به  خواسـت و 
سـلیقة شـاه و دربـار وابسـته بود. معلوم نیسـت مثاًل لـوح پیروزی 
نارامسـین، صرفاً محصـول ابداع و ابتکار هنرمند نقش برجسـته کار 
آن اسـت یـا خواسـت و دسـتور نارامسـین در ارائـة طـرح و بافت 
کلـی آن دخیـل بوده  اسـت. امـا بـه هر رو، امری که آشـکار اسـت 
جنبـة فرمایشـی اثـر اسـت کـه نشـان اقتـدار دسـتوردهنده را در 
خـود ثبـت و ضبـط کـرده، تـا جایـی کـه کالهی کـه تـا پیش از 
ایـن، تنهـا روی سـر خدایـان دیده می شـد، بر سـر نارامسـین نیز 

قـرار گرفته اسـت )شـکل 1(. 
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2. هنر سفارشی
 هنـری اسـت کـه در آن، هنرمنـد صاحب جایگاهی می شـود و از 
اقشـار مختلـف )اغلـب طـرف کلیسـا و دربـار یـا از اقشـار مرفه و 
اشـراف منش( بـه او سـفارش کار هنـری داده  می شـود. به عنـوان 
یـک  از  متفـاوت  نقاشـی  تابلـوی  دو  »کاراوادجـو«14  از  مثـال 
موضـوع برجامانـده کـه سـفارش دهندۀ آن کلیسـای وقـت بـوده 
اسـت؛ »بـه او ماموریـت دادنـد کـه تصویر متـی حـواری را برای 
محـراب کلیسـایی در روم نقاشـی کنـد ]...[ کاراوادجـو قدیـس 
متـی را بـا سـری طـاس و پاهایـی برهنـه و خاک آلـود بـه تصویر 
درآورد ]...[ هنگامـی کـه کاراوادجـو ایـن تابلـو را بـرای نصب در 
محـراب بـه کلیسـا تحویـل داد، تابلـو پذیرفتـه نشـد و کاراوادجو 
ناچـار شـد کار را دوباره آغـاز کند« )گامبریـج، 1398، 18(. ذکر 
ایـن مثـال، نشـان از اهمیـت مخاطـب در جایگاه سـفارش دهنده 

دارد )تصویرهـای 2 و 3(. 
 اشـراف و دولت مـردان سیاسـی و اقتصـادی، طیـف تـازه ای از 
مخاطبـان آثـار هنـری بودنـد که کشـیدن پرتره های شـخصی در 
بیـن آن هـا، عمومیـت یافت و سـفارش آن هـا در نوع و شـکل اثر 

هنـری تأثیر بسـزایی داشـت. 
هنرمنـدی چون »مودیلیانی«15 گرچه براسـاس سـفارش نقاشـی 
پرتـره می کشـید امـا هیـچ گاه ایده هـای ذهنـی خـود را فـدای 
از  او  نقاشـی های  در  نکـرد.  سـفارش دهنده  اجبـار  و  واقعیـت 
انسـان، تعریفـی دیگرگونـه ارائـه می شـود. گویـی روِح صاحـب 
پرتـره بـر روی بـوم حـک شده اسـت )شـکل 4(. به طـور کلـی 

18
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گرچـه سـفارش، گسـترۀ موضوعـی اثـر را محـدود می سـاخت اما 
چنـدان مانـع خالقیـت هنرمنـد نبود.

بدین ترتیـب ممکـن اسـت در یـک دورۀ زمانی مشـخص، همزمان 
چنـد هنـر )فرمایشـی، سفارشـی و اشـکال دیگـر( وجـود داشـته  
باشـد. کمـا این کـه در حـال حاضـر نیـز چنیـن پدیـده ای دیـده  
می شـود؛ انبـوه اطالعیه هـا و آگهی هـای جشـنواره ها و مسـابقات 
حـوزۀ  در  مناسـبتی  نمایشـگاه های  برگـزاری  هنـر،  موضوعـی 

هنرهـای تجسـمی، نمونـة بـارز چنیـن التقاطـی هسـتند.
3. هنر مدرن 

مدرنیسـم اصطالح جامعی اسـت کـه تقریباً از پایان قـرن نوزدهم، 
در  رخ داده  تغییـرات  بـه  انسـانی  جامعـة  واکنـش  شـیوۀ  بـرای 
طـول انقـالب صنعتـی بـه کار مـی رود )کریبـر و مارتیـن، 1390، 
این گونـه  را  مدرنیسـم  تعریـف  هنـری،  وجـه  از  می تـوان   .)24
پی جویـی نمـود؛ »در بیشـتر تعاریـف مدرنیسـم در هنـر، پیدایش 
ایـن دوره را همزمـان بـا نقاشـی هنرمنـدان امپرسیونیسـت16 و 
پساامپرسیونیسـت17 فرانسـوی )از قبیل مونـه18، دگا19 و گوگن20( 
نسـبت می دهنـد. ایـن دوره اغلـب، سـرآغاز دوره ی عظیـم تجربی 
هنـر بـه حسـاب می آیـد، دوره ای کـه در آن، هنر اهـداف جدیدی 
دنبـال می کـرد و خـود را از قیـد و بنـد همـه سـنت های بازنمایی 

رهـا می سـاخت« )وارد، 1392، 58(. 
مدرنیسـم مدافـع دیـدگاه »هنـر بـرای هنر«21 بـود. ایـن  دیدگاه، 
هنـر را به سـاحت امور انتزاعی و تئوریک، نزدیک سـاخت و فاصلة 
روزافزونـی از زندگـی و عینیت هـای آن گرفـت. ایـن فاصله گیری، 
بسـیاری از توده هـای مـردم را از دایـرۀ دریافـت و برقـراری ارتباط 
بـا آثـار هنـری بیرون رانـد و هنر بـه طبقـه ای خاص تعلـق یافت. 
هنرمنـدان مدرنیسـت، گاه چنـان فاصلـه ای بـا مـردم عـادی پیدا 
کردنـد کـه آثارشـان، بـرای بخـش عظیمـی از جامعه، کم تـر قابل 
درک بـود. هنرمنـد، نابغـه فرض می شـد و اثرش نشـانه ای از نبوغ 
وی. هنرمنـد مدرنیسـت، گویـی شـخصیتی پیامبرگونـه دارد کـه 
رسـالت دارد ملتـی را از گمراهـی بیرون بکشـد )کریبـر و مارتین، 

.)26 ،1390
یـک خصوصیت نسـبتاً عام، مدرنیسـم را از نگره هـای هنری پیش 
از مـدرن متمایـز می سـازد و آن چیـزی نیسـت جز نـگاه درونی و 
سـاختاری بـه خـود هنـر. درواقـع، نقاشـی مـدرن انگاره ای اسـت 
کـه نقاشـی بودِن نقاشـی در آن، بیـش از هـر چیز دیگـری اهمیت 
می یایـد. بنابراین مسـائل خاص تکنیکی نقاشـی، هم چـون ادارک، 
شـیء رنگیـن، بصـری، فراینـد دیـدن، عمق نمایی و سـطح گرایی، 
فـرم و ترکیـب و عناصـر بنیادیـن تصویـر هماننـد رنـگ، بافـت و 
خـط، بـه دغدغـة  اصلـی مدرنیسـت ها تبدیـل شـد تـا بدان جـا 
کـه موضـوع در نقاشـی اولویـت خـود را از دسـت داد )سـمیع آذر، 

.)11-10  ،1392
بـه  عنـوان مثـال، »برای سـزان22 کـه پدر نقاشـی مدرن شـناخته 

 می شـود، تجزیـه و تحلیـل و فـرم و ترکیـب و نحـوه ی ارائه اشـیاء 
سـه بعدی در بوم دوبعدی اهمیت شـایانی داشـتند و لذا او موضوع 
کار خـود را به جـای مصائـب انسـانی و دغدغه هـای اجتماعـی، از 
میـان منظره هـا، طبیعت بی جان و اشـیاء سـاده انتخـاب می کرد« 
)همـان، 9( سـزان در ارتبـاط بـا مخاطـب، رویکـرد حرفه گرایـی 
داشـته و در آثـار او، ارتبـاط بیـن هنرمنـد، مخاطب و اثـر به مثابه 

کنـش یـا فراگـرد یک طرفـه بوده اسـت )تصویر 5(.
مخاطبـان ایـن آثـار هنـری، قشـر خاصـی را شـامل می شـود کـه 
اغلـب روشـنفکر بـوده و در زمـرۀ خـواص تلقـی می شـوند و در 
نـگاه مخاطـب آموزش نیافتـه، ایـن هنـر، غیرقابـل نفـوذ می نماید. 
می تـوان گفـت در این جـا هنرمنـد بـه مخاطـب اثـر خـود توجهی 
نشـان نمی دهـد و ایـن تجربه هـای علمـی در زمینـة  نـور و رنـگ 
اسـت کـه بـرای او اهمیـت می  یابـد. مخاطـب اثـر هنـری در ایـن 
دوره، درواقـع در درون خـود هنرمند قرار دارد و این هنرمند اسـت 
کـه قصـد دارد تـا از کار خـود راضی باشـد و فرایند نقاشـی اسـت 

کـه بـرای او اهمیـت دارد نـه برخـورد مخاطب.
هنـری  اثـر  مـدرن،  رویکـرد  در  گفـت  می تـوان  ترتیـب  بدیـن 
دارای کلیتـی درونـی بـوده کـه به  واسـطة هنرمنـد، ظهـور یافته و 
مخاطـب/ بیننـدۀ اثـر، تنهـا حـق دیـدن آن را دارد. هنرمنـد و اثر 
هنـری، مرکزیـت حـوزۀ هنر را تشـکیل داده و مخاطـب، منفعالنه 
در حاشـیه قـرار می گیـرد، هنرمنـد محـدودۀ اثـر را به طـور کامل 
محصـور کـرده و در برابـر حضـور و تعامـل مخاطـب نفوذناپذیـر 
می کنـد و هـر کسـی صالحیـت احـراز نـام مخاطـب اثر هنـری را 
نـدارد. در ایـن رویکـرد، هنرمند نابغه شـمرده می شـود و در رأس 

مثلـث قـرار می گیـرد.
4. هنر پسامدرن )هنر پست مدرن(

مفهـوم پسـت مدرن کاربرد وسـیعی در زمینه های ادبی، موسـیقی، 
معمـاری و نقاشـی در اروپـا و آمریـکا یافـت. هنـر پسـت مدرن که 
خـود زادۀ جریانـات فکری، اجتماعی، فلسـفی و هنـری عرصه های 
مختلـف بـود، تمامـی افـکار، اندیشـه ها و هنرهـا )کالسیسـیم23، 
رئالیسـم24، فرمالیسـم25، مفهوم گرایـی26و ...( را جمع کرد و چنین 
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بررسیمثلثهنرمند،اثر،مخاطب)توجهبهتعاملنقاشیبامخاطب(

شـکل گرفت: پسـت مدرن یعنی احیـای قالب ها و محتوای سـنتی 
از انحـای مختلـف بـه همـراه ترکیـب آن هـا بـا قالب  هـا و محتوای 
بدیـع، فنـون، فنـاوری )تکنولـوژی(؛ یعنـی دسـتاوردهای سـنتی، 

صنعتـی و فراصنعتی.
   هنـر پسـت مدرن از کارکـرد زینتـی فاصلـه گرفتـه و بـه سـمت 
کارکـرد متعهـد گرایـش پیـدا می کنـد و هنرمنـدان پسـت مدرن 
از تکنیک هـای متنـوع ایـن هنـر، گاه بـرای عرضـة اندیشـه های 
سـاده و معطـوف بـه خود دربـارۀ هنـر و گاه برای انتقـال پیام های 
پیچیـده دربارۀ مسـائل مهـم انسـانی و اجتماعی، جهـت انتقال به 
مخاطـب خـود بهـره می برنـد و در حقیقت، هنـر موضوع گرا نتیجة 

این نـوع نگاه اسـت.
پسـت مدرن بـر ماهیـت گـذرا و از بین رونـدۀ اثـر هنـری تأکیـد 
می کنـد. بـه ازای کوتاهـی ناگزیر عمـر رویکردهای هنـری و مرگ 
آثـار بـزرگ، هنر، امکانی را کسـب می کنـد: امکان همگانی شـدن. 
هنرمنـد نیـز، انسـانی عـادی اسـت کـه هنرمنـد شـدن را انتخاب 
کرده اسـت و تافتـة جدابافتـه از اجتماع و مردم نیسـت. بدین معنا، 
»دیگـر هنرمند موجودی اسـتثنایی نیسـت کـه نتوانیم خـود را با 

او مقایسـه کنیم، او کسـی اسـت مانند مـا« )میـه، 1396، 50(. 
بـه روی تـودۀ  را  هنرمنـدان پسـت مدرن تـالش می کننـد هنـر 
مردمـی کـه رونـد آن را می پذیرنـد، گشـوده و آن را از انحصـار 
نخبـگان خـارج کننـد و درنتیجـه، هنـر معاصـر، تبدیـل بـه بـازار 
بـزرگ هنری شـده که مـردم، نوع زیبایی شناسـی خـود را انتخاب 
می کننـد نـه عـده ای خـاص از حاکمـان، هنرمنـدان و نخبگان که 
هنـر را معنـی کـرده و فضایـی خـاص برایـش تعییـن می کننـد. 
»انـدی وارهـول«27 می گویـد: »بـه نظـر مـن هنـر نبایـد مختـص 
افـراد ممتـاز باشـد، من فکـر می کنم هنـر باید برای تـوده ی مردم 
باشـد کـه بـه هـر صـورت آن را می پذیرنـد« )راش، 1389، 34(. 
شـاید بتـوان پست مدرنیسـم را سـرآغاز خودآگاهی مـردم عادی از 
اقتـدار بالقـوۀ آن ها در جایگاه مخاطب دانسـت. در پست مدرنیسـم 
بـا تکیـه و تأکیـد بر اصـل کثرت گرایی، امـکان مشـارکت همگان، 
تشدید شـده و گاه حتـی زمینـة  حضـور مخاطب به عنوان بخشـی 
از فراینـد تولیـد اثـر، فراهـم می شـود. یـا بـه عبارتـی، آثـار بـا 
مشـارکت مسـقیم مخاطـب شـکل می یابنـد کـه در آن هـا، نقـش 

هنرمنـد و مخاطـب در هـم گـره می خورد.
تخمـة آفتاب گردان28، اثـر »آی وی وی«29، نمونه ای از آثاری اسـت 
کـه نشـان دهندۀ مشـارکت مسـتقیم هنرمنـد و مخاطـب )تـودۀ 
آفتاب گـردان  تخمـة  بی شـماری  تعـداد  از  کـه  می باشـد  مـردم( 
سـرامیکی تشـکیل شـده کـه هنرمند بـرای سـاخت و رنگ آمیزی 
سـرامیک  تخصـص  بـا  کار  نیـروی  از  زیـادی  تعـداد  از  آن هـا 
سـنتی بهـره برده اسـت. هـدف هنرمنـد از اسـتخدام ایـن افـراد، 
به کارگیـری تکنیک هـای قدیمـی برای بیـان زبانی معاصـر در هنر 
و تعامـل بـا تـودۀ مردم بوده اسـت. ایـن تخمه ها ماننـد یک فرش، 

کـف مـکان اجـرا را پوشـانده اسـت و مخاطبـان می تواننـد وارد 
اثـر هنـری شـوند، روی تخمه هـا راه برونـد، دراز بکشـند و صدای 
حاصـل از برخـورد بـا تخمه هـا را بشـنوند. مخاطبان بـا آمیخته ای 
از حس هـای بصـری، شـنیداری و لمـس همـراه با امـکان حرکتی 
بـه مکان یابـی خـود در این فضـا می پردازنـد )تصویرهـای 6 تا 8(.

در پست مدرنیسـم اسـت کـه مخاطب، هـم در مقـام مصرف کنندۀ 
کاالی فرهنگـی و هـم در جایگاهـی کـه بدون او اثـر هنری فعلیت 
نمی یابـد، در کانـون توجـه هنـر و اندیشـة  معاصـر قـرار می گیرد. 
بـه فراخـور چنیـن رویکـردی، شـاهد شـکل گیری آثاری هسـتیم 
کـه بـه اصطـالح، مخاطب محـور هسـتند. »لوسـی اسـمیت«30 در 
خصـوص اهمیت یابـی مخاطـب می گویـد: »در مجمـوع هنـر قرن 
بیسـتم و به ویـژه نیمـه ی دوم آن، بیش از همیشـه در صـدد تاثیر 

گذاشـتن بـر مخاطب بـود« )لوسی اسـمیت، 1396، 9(. 
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(Url6). تصویر 8. تعامل مخاطب با اثر تخمة آفتاب گردان
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یکـی از اهـداف اصلی هنـر پست مدرنیسـم، ایجـاد مجموعه  آثاری 
اسـت کـه بتوانـد بـا گـروه عظیمـی از مخاطبـان ارتبـاط برقـرار 
سـازد و معانـی دیگـر اثـر را در ادراک دیگران جسـت وجو می کند. 
»پست مدرنیسـم امـکان دخالـت تعبیـر و تفسـیرهای گوناگـون را 
فراهـم مـی آورد و پـای هرمنوتیـک و واسـازی اثـر هنـری را بـه 
قلمـرو هنـر بـاز می گشـاید« )بودریـار، 1394، 164(. »تماشـاگر 
امـروز، در سهیم شـدن بـا هنرمنـد در کشـف شـیوه های تـازه ی 
از پیـش شده اسـت«  اندیشـه و احسـاس و برداشـت، مشـتاق تر 

)اسـماگوال، 1381، 10(. 
در مجمـوع بـا ظهـور دیدگاه هـای مؤلف گریزی چون مـرگ مؤلف 
و عـدم قطعیـت معنا و طرح »نظریة دریافـت«31 و نیز تضعیف قید 
و بندهـای ایدئولوژیـک مدرنیسـم و کثرت گرایـی و... کم  کـم نفوذ 
و اقتـدار آفریننـدۀ اثـر بـه نفع خواننـدۀ آن )مخاطـب(، کنار رفت. 
در چنیـن وضعیتـی کـه مخاطـب اثـر، تعیین کننـدۀ سـویه های 
معنایـی و ارتباطـی اثـر شـده، دوران تـازه ای در مناسـبات هنـری 
شـکل گرفته کـه می تـوان از آن به عنـوان عصـر مخاطـب یـاد کرد. 
عصـری کـه به نظـر می رسـد، »داللـت یک اثر نـه در منشـا آن که 

در مقصد آن اسـت« )میـه، 1396، 67(.
آثـار هنـری کـه امـروزه خلـق می شـوند میان رسـانه ای هسـتند 
یعنـی موضـوع مشـخصی ندارنـد و رسـانة نـاب و خالـص را دارای 
اصالـت نمی شـمارند بلکـه از میـان رسـانه های گوناگـون نـو و یـا 
سـنتی، دسـت بـه گزینـش می زنـد. »امـروز نظریه پـردازان هنـر 
دربـاره ی چیـزی گفت وگـو می کننـد کـه روزالیند کـروس32 آن را 
شـرایط فـرا رسـانه ای هنرهای تجسـمی خوانـد. مفهوم ایـن تلقی 
جدیـد آن اسـت کـه دیگـر نه تنها رسـانه برتری وجود نـدارد، بلکه 
اصـوال نـوع رسـانه و ابـزاری کـه بـرای بیـان هنـری بـه کار گرفته 
می شـود چنـدان حائـز اهمیـت نیسـت« )لوسی اسـمیت، 1396، 

 .)15
درنهایـت، زمینه هـای وسـیع تری بـرای آزادی هنرمند فراهم شـد. 
هنرمنـد معاصـر، بیشـترین آزادی ممکـن را در انتخاب شـیوه های 
بیانـی، تکنیـک و رسـانة  اجرایـی از زمـان گذشـته در ایـن زمـان 
پیـدا کـرد. در کنار دسـتاوردهایی کـه برای هنرمند شـکل گرفت، 
مخاطبیـن نیـز جایگاهـی متفـاوت یافته انـد. بدین ترتیـب، در هم 
تنیدگـی زبان هـای هنـری در زمانـی کـه مـرزی میـان زبان هـای 
گوناگـون وجـود نـدارد، باعـث می شـود که اثـر خلق شـده ماهیتی 
متفـاوت از تکنیـک زبان هـای هنـری را داشته باشـد. زمانـی کـه 
زبـان نقاشـی بـا طراحـی و هنـر اجـرا و سـایر زبان های تجسـمی 
ایـن  بـا ماهیتـی جدیـد خلـق می شـود. در  اثـری  در می آمیـزد، 
زمـان، هنرمنـدان موفق بـه کشـف قابلیت های محیـط و رویدادها 
و اجراهـای هنـری شـده  بودند و آثارشـان اکثراً در محیطی شـکل  

می گرفـت کـه می توانسـت رابطـه ای بـا مخاطـب برقـرار کند.
ایده گرایـی و رسـانه  های نویـن، نقاشـی را وارد مرحلـة  جدیـدی 

کردنـد کـه تعامـل بـا مخاطـب را متحـول و به نوعـی تعریـف اثـر 
هنـری از هنرمنـد بـه مخاطـب ارجـاع گردیـد. چنیـن تعامالتـی 
بیـن مخاطـب، اثـر هنـری و هنرمند، شـرایط جدی تـری را جهت 
نقش آفرینـی مخاطـب، در آفرینـش اثـر هنـری، فراهـم مـی آورد. 
»هنرهـای تعاملـی«33 ازجملـه رویکردهایی هسـتند کـه در آن ها، 
مخاطـب نقشـی اساسـی و تعیین کننـده در خلـق و جهت یابی اثر 

دارد.  برعهـده  هنری 
متفـاوت،  و  مختلـف  گرایش هـای  بـا  تعاملـی،  هنـر  هنرمنـدان 
اثـر خـود را تولیـد می کننـد، امـا هـدف مشـترک همـة آن هـا، 
درگیر کـردن هرچـه بیشـتر مخاطـب بـا اثـر، قرارگرفتـن در متـن 
و تغییـردادن آن اسـت. آثـار تعاملـی سـوالی در ذهـن تماشـاگر 
نیسـت،  مفهوم زدایـی  به دنبـال  تعاملـی  »هنـر  می آورنـد.  پدیـد 
بلکـه می خواهـد مخاطـب، مفهومی را کشـف و دوباره سـازی کند. 
هماننـد  کنش گـران  و  مخاطبـان  شـرکت کنندگان،  تماشـاگران، 
هنرمنـدان در جایـگاه خلـق قرار گرفتـه و می تواننـد فراینـد اثـر 
هنـری و پروژه هـای تعاملـی را آگاهانـه و یا تحت تأثیـر ناخودآگاه 
اغلـب  در  آورنـد.  به بـار  را  جدیـدی  نتایـج  و  تغییر کـرده  دچـار 
رسـانه ها مخاطـب منفعـل اسـت ولـی در هنر تعاملـی )کـه هنری 
دو سـویه اسـت(، مخاطـب در جهـت شـکل گیری اثر نقـش دارد« 

)کریبـر و مارتیـن، 1390، 67(. 
اثـر دیـوار تعاملـی34، بـا همـکاری تیمـی از هنرمنـدان بـا هـدف 
سـاختن تجربـة تصویـری متحـرک در فضـا ایجـاد شده اسـت. بـا 
ورود مـردم بـه محیط پروژه، سنسـورهای موجـود در دیوار حرکت 
مخاطبـان را تشـخیص داده و آن هـا را تبدیل بـه تصاویر گرافیکی 
می کننـد. در ایـن اثـر، مخاطبـان بـا اسـتفاده کردن از ورودی  هـا، 
بـرای تأثیرگذاشـتن بـر خروجی هـا بـه طریقـی در فراینـد هنـری 
ایجادکـردن  جسـت وجو،  امـکان  تعامل گرایـی،  دارنـد.  شـرکت 
و همیـاری در اثـر هنـری را فراهـم می سـازد، عملـی کـه بسـیار 
فراتـر از فعالیـت روانی اسـت. در این اثـر، ارتباط از نوع تراکنشـی 
می باشـد؛ مخاطـب بـه صـورت فیزیکی با اثـر تعامـل دارد و بدون 

حضـور او، اثـر موجودیـت نمی یابـد )تصویرهـای 9 تـا 11(. 

 (Url7).تصویر 9. دیوار تعاملی، اثر تیمی سونیل والو و آشکا شاه
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بررسیمثلثهنرمند،اثر،مخاطب)توجهبهتعاملنقاشیبامخاطب(

 بنابرایـن اگـر بتـوان  گفت که نقاشـی و دانش بصـری دیگر محدود 
بـه ابـژه نیسـت، می تـوان جهـان سـیال و در حـال تغییر نقاشـی را 
کـه حتـی درون کامپیوترها وجود دارد و جهـان  نوینی که کامپیوتر 
آن را بـرای نقاشـی بـه  وجـود آورده  اسـت، درک کـرد. دنیـای هنر 
تعاملـی کـه واقعیتـش مجازی باشـد، بـرای تکمیل اثر بـه مخاطب 

وابسـته  است. 
اثـر جهـان بـدون مـرز35، توسـط گروهـی متشـکل از هنرمنـدان، 
برنامه نویسـان، معمـاران و انیماتورهـا در موزۀ  هنـر دیجیتال توکیو 
سـاخته شـده اسـت. مخاطبـان بـه فضـای مجـازی ایـن اثـر وارد 
می شـوند و تشـویق می شـوند راه خـود را در ایـن مناظـر دیجیتالی 
ایـن  در  کـه  می رونـد  راه  آبشـارها  میـان  در  مخاطبـان  بسـازند. 
میـان حتـی می تواننـد پرنده هـای دیجیتالـی را لمـس کننـد و در 
جنگل هایی که توسـط کامپیوترها سـاخته  شده اسـت پرسـه بزنند. 
در ایـن اثـر، مخاطبـان با آمیختـه ای از حس های بصری، شـنیداری 
و لمـس، همـراه با امـکان حرکتی، بـه مکان یابی خـود در میان این 
فضـا می پردازنـد. در ایـن اثـر، ارتبـاط از نـوع تراکنشـی می باشـد. 
مخاطـب بـه صـورت فیزیکـی و ذهنی بـا اثـر تعامـل دارد و رویکرد 

مخاطـب، از نـوع تراکنشـی اسـت ) تصویرهـای 12 و 13(.

»هنگامـی کـه دوشـان36 پیشـنهاد داد کـه کار هنری بـرای تکمیل 
مفهـوم وابسـته به تماشـاگر اسـت، هرگـز نمی دانسـت در پایان این 
قـرن برخـی از آثـار هنری به معنای واقعی وابسـته به تماشـاگرانند؛ 
نه تنهـا بـرای کامل کـردن بلکه بـرای آغاز کـردن و محتوا  بخشـیدن 

به اثـر« )راش، 1389، 28(.
بدیـن ترتیـب می تـوان گفـت رویکـرد پسـامدرن جایـگاه ویـژه ای 
در هنـر را بـه مخاطـب و نقـش ارتباطـی آن اختصـاص می دهـد. 
اثـر هنـری، بازتـاب خواسـت و میـل مخاطـب اسـت که به واسـطة  
کنـش هنـری هنرمنـد تجسـم می یابـد. پسـامدرن، مخاطب محـور 
اسـت، مخاطـب در مرکزیـت حوزۀ  هنـر و هنرمند، در حاشـیه قرار 
می گیـرد. در هنر پسـامدرن، مخاطب عـام در رأس مثلث )هنرمند- 

اثـر- مخاطـب( قـرار می گیرد. 

نتیجه گیری
نتایـج به دسـت آمـده از ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی ارتبـاط 
میـان هنرمنـد و اثـر هنـری و مخاطـب، شـامل مـوارد زیر اسـت:

1. آثـار هنـری جهـت ارائـه بـه دیگـری یـا دیگـران اسـت کـه 
خلـق می شـوند، اثـر هنـری از لحظـه ای کـه ارائه می شـود، منش 

.)Url7( تصویر 10. مخاطب و اثر دیوار تعاملی

.)Url7( تصویر 11. نمای دیگری از تعامل مخاطب و اثر دیوار تعاملی

تصویـر 12. جهـان بـدون مـرز، اثـری از موسسـه تیم لـب، 2018م، مـوزۀ هنر 
 .)Url8( دیجیتـال، توکیـو

 .)Url9( تصویر 13. مخاطب در مواجهه با اثر جهان بدون مرز
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ارتباطـی می یابـد و در واقـع انگیـزش اولیـة هنرمنـد در خلق اثر 
هنـری، مخاطـب اسـت. اثر هنـری، همـوارۀ  تاریـخ، محصول دو 

همـزاد قریـن هـم )هنرمنـد و مخاطـب( بـوده و هسـت.
2. تولیـد هنـری، هرگز با تمام شـدن کار هنرمند تمام نمی شـود؛ 
بلکـه رونـد خلـق آن بـا هر بـار خوانش اثـر، ادامه پیـدا می کند و 
در هـر دوره ای، معنایـی متناسـب با همان دوره کسـب می نماید. 
پـس از مطرح شـدن و اهمیـت پیداکـردن نظریـة مـرگ مؤلـف، 
شـاید بتـوان ارتبـاط میـان هنرمنـد و مخاطـب را از نـوع رابطـة 
تراکنشـی دانسـت، چـرا کـه هنرمنـد، پیامـی را ارئـه می دهـد 
امـا مخاطبـان هـر یـک می توانند برداشـت خـود را از آن داشـته 

باشـند، حتـی اگـر منطبـق با پیـام موردنظـر هنرمند نباشـد.
3. اشـکال هنـری در ارتبـاط بـا مخاطـب در دوره هـای تاریخـی 
مختلـف، بـه چهار شـکل کلی هنر فرمایشـی، سفارشـی، مدرن و 
پسـامدرن تقسـیم می شـوند. ممکـن اسـت در یـک دورۀ  زمانـی 
مشـخص، همزمـان چنـد هنـر )فرمایشـی، سفارشـی و اشـکال 

دیگـر( وجود داشـته  باشـد.
4. هنـر فرمایشـی دورۀ تاریخـی ای که هنر به خواسـت و دسـتور 
خدایـان و نماینـدگان زمینی شـان )فرمانروایـان و شـاهان( خلـق 
می شـد. آزادی عمـل هنرمنـد در خلـق اثر به  خواسـت و سـلیقة  

شـاه و دربار وابسـته بود.
صاحـب  هنرمنـد  آن،  در  کـه  اسـت  هنـری  سفارشـی  هنـر   .5
جایگاهـی می شـود و از اقشـار مختلـف بـه او سـفارش کار هنری 
در جامعـه، جایـگاه  هنـر  نقـش  اهمیت یابـی  بـا  داده  می شـود. 

ویـژه ای بـرای قشـر هنرمنـد درنظـر گرفتـه  می شـود.
6. هنـر مـدرن، مدافـع دیـدگاه هنـر بـرای هنـر اسـت. در ایـن 
حـوزه، نقاشـی فقـط نقاشـی اسـت و از قیـد و بنـد قراردادهـای 
اجتماعـی آزاد اسـت. اثـر هنـری دارای کلیتـی درونـی اسـت که 
به  واسـطة هنرمنـد ظهـور می یابـد و مخاطب/بینندۀ اثـر تنها حق 
دیـدن آن را دارد. هنرمنـدان، نابغـه فـرض می شـوند و آثارشـان، 
بـرای بخـش عظیمـی از جامعـه، کم تـر قابـل درک اسـت. اغلـب 
مخاطبـان ایـن آثـار هنری، روشـنفکر هسـتند و در زمـرۀ خواص 
تلقـی می شـوند. در نتیجـه، هنرمنـد و اثـر هنـری مرکزیت حوزۀ 
هنـر را تشـکیل می دهـد و مخاطـب، منفعالنـه در حاشـیه قـرار 
می گیـرد. هنرمنـد، محـدودۀ اثـر را به طـور کامـل محصـور کرده 
و  می نمایـد  نفوذناپذیـر  مخاطـب،  تعامـل  و  برابـر حضـور  در  و 

هرکسـی صالحیـت احـراز نـام مخاطـب اثر هنـری را نـدارد. هنر 
مـدرن، هنرمندمحـور اسـت و در ایـن رویکـرد، هنرمنـد در رأس 

مثلـث )هنرمنـد- اثر هنـری- مخاطـب( قـرار می گیـرد.
7. هنـر  پسـامدرن جایـگاه ویـژه ای در هنر را بـه مخاطب و نقش 
ارتباطـی آن اختصـاص می دهـد. هنرمنـد پسـت مدرن، انسـانی 
عـادی اسـت و تـالش می کند هنر را بـه روی تودۀ مردم گشـوده 
انحصـار نخبـگان خـارج کنـد. هنرمنـد پسـت مدرن  از  را  و آن 
از تکنیک هـای متنـوع ایـن هنـر، گاه بـرای عرضـة اندیشـه های 
سـاده و معطـوف بـه خود دربارۀ هنـر و گاه برای انتقـال پیام های 
پیچیـده دربارۀ مسـائل مهم انسـانی و اجتماعی، جهـت انتقال به 
مخاطـب خـود بهـره می بـرد. در پست مدرنیسـم با تکیـه و تأکید 
بـر اصـل کثرت گرایـی، امـکان مشـارکت همـگان، تشدید شـده 
و گاه حتـی زمینـة حضـور مخاطـب به عنـوان بخشـی از فراینـد 
مشـارکت  بـا  آثـار  به عبارتـی،  یـا  می شـود  فراهـم  اثـر،  تولیـد 
مسـقیم مخاطـب شـکل می یابنـد کـه در آن هـا، نقـش هنرمنـد 
و مخاطـب در هـم گـره می خـورد. اثـر هنـری، بازتـاب خواسـت 
و میـل مخاطـب اسـت کـه بـه واسـطة کنـش هنـری هنرمنـد، 
در  مخاطـب  اسـت.  مخاطب محـور  پسـامدرن،  می یابـد.  تجسـم 
مرکزیـت حـوزۀ هنـر و هنرمنـد، در حاشـیه قـرار می گیـرد. در 
هنـر پسـامدرن، مخاطـب عـام در رأس مثلـث )هنرمنـد- اثـر- 

مخاطـب( قـرار می گیـرد.  
انتخـاب  در  را  ممکـن  آزادی  بیشـترین  معاصـر  هنرمنـد   .8
شـیوه های بیانـی، تکنیـک و رسـانة اجرایـی دارد و مـرزی میـان 
زبان هـای گوناگـون وجـود ندارد، اثر خلق شـده، ماهیتـی متفاوت 
از تکنیـک زبان هـای هنـری دارد. ایده گرایـی و رسـانه  های نوین، 
نقاشـی را وارد مرحلـة جدیـدی کردنـد کـه تعامـل بـا مخاطـب 
را متحـول سـاخت و به نوعـی، تعریـف اثـر هنـری از هنرمنـد بـه 

ارجـاع گردید.  مخاطـب 
9. هنرهـای تعاملـی ازجملـه رویکردهایـی هسـتند کـه در آن ها، 
مخاطـب، نقشـی اساسـی و تعیین کننـده در خلـق و جهت یابـی 
اثـر هنـری برعهـده دارد. هدف مشـترک هنرمندان هنـر تعاملی، 
درگیر کـردن هرچـه بیشـتر مخاطب بـا اثر، قرارگرفتـن در متن و 
تغییردادن آن اسـت. تعامل در چنین سـطح گسـترده ای، مدیون 
امکانـات و فنـاوری رسـانه های نوینـی اسـت کـه بـه تکنولـوژی 

هستند. وابسـته  
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