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مقدمه
از هنرمند استفاده به تكنولوژی« و »هنر اصطالح
سالهای در ماشین یا مفهوم ابزار، عنوان به تكنولوژی
اخیرقرنبیستمبهویژهپسازجنگجهانیدوماشاره
دارد.بهکارگیریتكنولوژیدیجیتالبهمثابةرسانه،به
اینمعنااستکههنرمنداندیجیتال،اثرخودرابهصورت
ویژگیهای از و کرده عرضه و ذخیره، تولید، دیجیتال،
 Paul,( میکنند استفاده خود کار برای رسانه این ذاتی

.)2002:472

آن بودن تعاملی دیجیتال، رسانههای ذاتی ویژگی
است.درحالیکهدرحالتسنتی،مخاطب،اثرهنریرابه
صورتیکشیءهنریدریافتمیکردبهاینمنظورکه
این تعاملی برخیزد،چندرسانهاِی تأمل و غور به آن در
این میکند. ویران بنیان از را اثر با جانبه یک ارتباط
چرخشادراکازتفكرعمیقبهفعالیتهایتعاملی،منجر
بهتغییراتفرهنگی،فراترازمرزهایهنریمیشود.در
چرخش تعاملی، چندرسانهای سمت به چرخش واقع
 Heim,(وسیعتریرادرآگاهیودرکانسانهادرپیدارد
2012b(.عالوهبراین،درفضایمجازی،تخیلهنرمند

میتواند هنر در آن از استفاده و کرده گردش آزادانه
سازندةآثاریباشدکهتقلیدیازواقعیتهستندویاحتی
خالقواقعیتیجدیدباامكانغوطهوریدرآنمیباشند.
دراینزمینهمیتوانبههنرواقعیتمجازیوهنرواقعیت

افزوده1اشارهکرد.
واقعیتافزوده،یکنمایمستقیمیاغیرمستقیم
بالدرنگازمحیطفیزیكیواقعیاستکهبااستفادهاز
کامپیوتر توسط تولیدشده گرافیكی مجازی اطالعات
تقویتشدهیاافزودهمیشود.واقعیتافزودهبهصورت
سهبُعدیدادههایواقعیومجازیرابایكدیگرترکیب
میکندوتعاملیاست.میتوانواقعیتافزودهراحالت
میانی،میاندنیایواقعیکاملودنیایمجازیکامل
تصورکرد)Carmigniani, 2011:3(.هنرواقعیتافزوده،
یکاثرهنرینمایشدادهشدهدرمحیطواقعیاستکه
بااستفادهازتكنولوژیواقعیتافزودهایجادشدهاست.این
هنرمیتواندایجادگریکپارادایم3جدیدباشدازاینروکه
میتواندتغییراتبنیادینوانقالبیدرالگوهایاندیشهو
مفاهیممشخصدرخصوصنحوةایجادوعرضةاثرهنری،

.)Geroimenko, 2012:445(ایجادکند
ادموندهوسرل4پایهگذارجنبشپدیدارشناسیاست.
ازاوکهبهعنوانیکفیلسوفونهیکزیباییشناس،به
از پس نوشتههایی است، پرداخته خود دیگاههای طرح
مرگویانتشاریافتندکهبیانگراینامرهستندکهاودر
توجهی درخور دیدگاههای زیباییشناسی و هنر زمینة
نرسیدهاند. چاپ به مستقل صورت به اما است داشته
آگاهی بامفهوم ارتباط در بابهنر در نظریاتهوسرل
ایماژی5انساناست.آگاهیایماژی،تجربهایالتفاتیاست
کهانساندرهنگامنگاهکردنبهیکتصویرنظیرنقاشی،
عكسیافیلمباآنمواجهاست.درتحلیلهوسرلیوقتی
سوژهبهاثربهنقاشیمینگرد،باسهمنظرمواجهاستکه
ایجادتضادمیاناینسطوحمنجربهدرکتصویرمیشود

.)Brough, 2010:151(

دراینپژوهشتالشمیشودضمنبیانرابطةمیان
تكنولوژی معرفی به معاصر، درجهان تكنولوژی و هنر
افزوده واقعیت هنر ویژگیهای تبیین و افزوده واقعیت
پرداختهشود.نمونهآثارموردمطالعهبرگرفتهازنمایشگاه
هنریهنرمندمعاصریوشعابراهیم6کهدرماهآپریلسال
2014میالدیدرشهرمریدادرمكزیکبرگزارشدهاست،
میباشند.درادامهبااستفادهازآراءادموندهوسرلبررسی
میشودکهواقعیتساختهشدهتوسطاینرسانهتاچه
میزانواقعیمیباشدوکنشمخاطبدربرابرآنچیست.
به اصلی قالبدوپرسش در اینهدف به برایرسیدن
هنر آنکه اول پرسش میشویم. نزدیک خود موضوع
افزودهچیستوچهویژگیهاییداردوپرسش واقعیت
با نسبتی چه افزوده واقعیت دنیای واقعیت آنکه دوم
آن برابر در مخاطب کنش و دارد واقعی جهان واقعیت

چگونهاست.

روش تحقیق
تحقیقکیفیارتباطخاصیبامطالعةروابطاجتماعی
داردوناشیازاینواقعیتاستکهزیستجهانهامتكثر
شدهاند.اینمتكثرشدننیازبهمطالعةتجربیمسائلرا
ایجادکردهاست.عالوهبرتحوالتنظری،محدودیتهای
است. کیفی تحقیق برای خوبی استدالل کمی رویكرد
پژوهشهایکمیبهدلیلرعایتمعیارهایروششناختی
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غالباًباسؤاالتومسائلروزمرةمردمفاصلةزیادیدارند
از تفسیری، برساختی پارادایم .)13 :1387 )فلیک،
نظر از میباشد. کیفی تحقیق در موجود پارادایمهای
روششناختیاینپارادایمبرمنطقتأویلیوجدلیتأکید
داردوازمشخصههایآن،طبیعتگراییاست؛بهاینمعنا
کهازتحمیلمعنابهاُبژهاجتنابکردهواولویتبخشیبه
.)48 :1392 )محمدپور، میدهد میدانی مشاهدة
روششناسانمعاصربراستفادهازروشهاییتأکیددارند
کهمنجربهایجادکمترینحساسیتواختاللدرفرآیند
طبیعیجمعآوریدادهشوند.امروزهپیدایشسنجههای
کاستیهای از ناشی مزاحم غیر یا واکنشی غیر
برای مشاهده و مصاحبه پرسشنامه، روششناختی

جمعآوریدادههاست.
انواع و ازدواج مراسم ویدئویی فیلمهای آرت، ویدئو
اینترنتمشاهده امروزهدر ازویدئوهاکه بیشتردیگری
میشودبیانگرنفوذرسانةویدئودرزندگیروزمرةانسان
است.درحالیکهدرمصاحبهوپرسشنامهبامتنسروکار
داریم،درتحلیلویدئوییباهمزمانیصداوتصویر،حجم
زیادیازاطالعاترابایدبررسیکرد.بنابراینتحلیلاین
متون تحلیل از پیچیدهتر بسیار دادههامیتواند از گونه
مكتوبباشد)Knoblauch et al, 2012:9(.درروشهای
جامعهشناختیبرایتحلیلدادههایویدئویی،بهتحلیل
انسانها، میشود. پرداخته دادهها این اجتماعی علمی
کنشهایآنهاوساختارهاییکهبراساساینکنشها
جامعهشناختی تحلیل مهم موضوع میشود، ساخته
دادههایویدئوییمیباشد.برایاینروش،درگامنخست،
ثبتمحتوایدادههایویدئوییصورتمیگیرد.محققبا
تا و میکند آغاز را کدبرداری نظری چارچوب به توجه
طبقهبندی و تحلیل برسد نظری اشباع به که زمانی
اطالعاتراادامهمیدهد.اینگامخودشاملسهمرحلة
جزئیتر،انتخابسكانسهایکلیدی،مشاهدهباسرعت
آهستهوتندومقایسةنمونههامیشود.درمرحلةبعدباید
سكانسکلیدیموردنظررابرایبررسیدقیقترمشخص
کرد.دراینجابهمنظورجلوگیریازنظراتشخصیبهتر
استازنظرهمكاراناستفادهشود.درقدمآخرموشكافی
دقیقصورتمیگیرد.بهاینمنظورسكانسموردانتخاب
بایدبهصورتتكراریچندبارمشاهدهوتحلیلشودتا

زمانیکهاشباعنظریایجادشود.دراینجابااستفادهاز
پخشمجددودیدنفیلمباحرکتآهستهوباحرکت
تند،محققبهاطالعاتیمیرسدکهدرمشاهداتواقعی
ممكناستازآنهاغافلبماند.دربرخیمواردباایجاد
توقفیامكثدرپخشفیلم،بهبررسیفریمبهفریمفیلم
پرداختهمیشود)Schubert, 2012:122(.دراینپژوهش
برایتحلیلدادههایویدئوییبهاینروش،استنادشده
توسط ویدئویی دادههای فریم به فریم تحلیل است.
گردآوری روش است. گرفته صورت پریمایر7 نرمافزار
اطالعاتدراینمقالهاستفادهازسنجههایغیرواکنشیبه
کمکیافتههایبهدستآمدهازوبسایترسمیهنرمند
دراینترنت،میباشد.ایندادههاشاملتصاویرویدئوییاز
نمایشگاه در افزوده واقعیت هنر آثار مخاطبان حضور
برگزارشدهدرماهآپریلسال2014میالدی،توسط
هنرمندمعاصریوشعابراهیم،درشهرمریدادرمكزیک
میباشد.نمونهگیریازنوعهدفمندوجهتدستیابیبه
فلسفی رویكرد با رسانه این تطبیقپذیری و نمایایی
موردنظر،انتخابشدهاند.دراینمقالهازنظریةآگاهی
برای پدیدارشناس، هوسرل، ادموند مصورانة8 ایماژی

تحلیلدادههااستفادهشدهاست.
در بلكه زیباییشناسی حوزة در نه پدیدارشناسی،
حوزةفلسفهمطرحشدامابسیاریازکسانیکهدرهمان
بهره ازآن بهکارهایهنریمیپرداختند فلسفی سنت
بردند.عالوهبرایننوشتههاییکهپسازمرگهوسرل
انتشاریافتندبیانگراینهستندکهویدرزمینةهنرو
زیباییشناسیدیدگاههایدرخورتوجهیداشتهاستاما
بهصورتمستقلبهچاپنرسیدهاند.مهمتریندستاورد
هوسرلدرپدیدارشناسیبحثحیثالتفاتی9درساختار
آگاهی که است معنا این به التفاتی است.حیث آگاهی
انسانهمیشهآگاهیبهچیزیاست.نظریاتهوسرلدر
بابهنردرارتباطباهمینمفهوموآگاهیایماژی10انسان
است.آگاهیایماژیتجربهایالتفاتیاستکهانساندر
یا نقاشی،عكس نظیر بهیکتصویر نگاهکردن هنگام
تجسم از نوعی ایماژی آگاهی است. مواجه آن با فیلم
فكری11استوباادراکهایمعمولمتفاوتاستودرردة
بر میگیرد. قرار خیال و خواب و حافظه مانند تجاربی
ایماژیریشهدر آگاهی خالفحافظهوخوابوخیال،
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در  .)Brough, 2010:151( دارد  تخیلی و ادراکی جهان
تحلیلهوسرلیوقتیسوژهبهنقاشیمینگردباسهمنظر

مواجهاست:
واقعی صورت به که چیزی آن فیزیكی12 تصویر
وجوددارد.یکاثرهنرینقاشیبدونتوجهبهآنچهکه
درنقاشیبهتصویرکشیدهشدهاستشاملبومورنگ
است.مانندهرمادةفیزیكیمیتواندبهدیوارآویخته
شودوباگذرزمانروبهزوالمیرود.تصویرفیزیكیبا
که رو آن از میشود متفاوت معمول فیزیكی شیء
ازیک»تصویر- آگاهی استکه التفات نوعی سازندة

اُبژه«رادرمدِرکایجادمیکند.
تصویر-اُبژه:13آنچیزیکهبربومبهتصویرکشیده
شدهاست.صحنهوچشماندازیکهبرآنبازنماییشده
است.دراینمرحلهتوجهسوژهازموادورسانهبهآنچه
کهبهتصویرکشیدهشدهاستمعطوفمیشود.تصویر-
اُبژهیاهمانتصویرمیتواندیکشیءیامكانواقعیو

یاغیرواقعیرانشاندهد.
تصویر-سوژه14:آنچیزیکهبیرونتصویراستو

نقاشیبهآنارجاعمیدهد.
اگرسوژةتصویریکفردواقعیباشد،بهصورتواقعی
غایباستامابهواسطةتصویربهآنارجاعدادهمیشود

.)Brough, 2010:152(

دراینجاادراکازایجادتضادهامیانسطوحبدست
وجود به تضاد اُبژه تصویر- با فیزیكی تصویر میآید.
میآوردازآنروکهدریکمكان-زمانمفاهیممتفاوتی
رابهسوژهعرضهمیکند.درحالیکهتصویرفیزیكیبومرا
نظر در بدون که میکند فیزیكی شیء یک به تبدیل
گرفتنمحتوایشتنهاچیزیاستکهازدیوارآویختهشده
باتأکیدبرصحنهامردیگریرابیان اُبژه است،تصویر-
میکند.بهعنوانمثالوقتیبینندهبهتابلویپرترةناپلئون
بناپارتمینگردمقدارزیادیرنگقرمزوسفیدرابربوم
میبیند)تصویرفیزیكی(ودرستدرهمینزمانوهمین
مكانبینندهتصویرناپلئونرابراسبششناساییمیکند
میکنند برخورد هم با منظر دو این و اُبژه( )تصویر-

)تصویر1(.
رخ سوژه تصویر- و اُبژه تصویر- میان دیگر تضاد
بهتصویرکشیدهشدهاستیکعین آنچهکه میدهد.
میشود مشاهده تصویر در که فیگوری نیست. واقعی
بازنماییآنچیزیاستکهواقعیودرجهانخارجاست

وبهآناشارهدارد.
درصورتیکهاینتضادمیانخودآنچیزوبازنمود
آنویامیانتصویر-سوژهوتصویر-اُبژهبهوجودنیاید
 Liberati,(تصویردیگرتصویرنیست،بلكهخودشیءاست
2013:14(.درحالیکهتصویرفیزیكیوتصویر–سوژه

وجودقطعیدارندوجودتصویر-اُبژهممكننیست.تصویر
فیزیكیدردنیایواقعیوجودداردازآنروکهدرمثالما
به بهطورکلیآنچیزیاستکه و بومورنگ شامل
صورتفیزیكیوجوددارد.وجودتصویر-سوژهبهدنیای
نمودشدهدر باز آنچه ازآنروکه وابستهاست، انسان
بهکمکتجربةخود انسان دنیایویزندگیمیکندو
وجودآنرابررسیمیکند.درمقابل،هرگونهبررسیدر
از بیرون ازدنیایی ازآنروکه اُبژه موردوجودتصویر-
دنیایانسانودنیایتخیلصورتمیگیرد،جوابقطعی

درموردوجودیاعدموجودآنتولیدنمیکند.


 فضای مجازی 
واژةفضایمجازی15اولینباردرنوشتههایویلیام
گیبسون16درسال1984میالدیمطرحشد.آنچهژانر
علمیتخیلیدرسال1984میالدیتصورکردبهزودی

تاریخ مدیا، ویكی )درگاه مأخذ: بناپارت. ناپلئون پرترة .1 تصویر
دسترسی:10/10/2015(
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درزمینههایکاربردینظیرصنعت،تسلیحاتدفاعیو
آموزشبهنمایشدرآمد.فضایمجازییافضایسایبر،
مفهومیاستکهدرمواجهةادراکانسانباشبكهایاز
دادههایکامپیوتریمطرحمیشود.اینفضادرجهانی
تعریفمیشودکهدرآنبانکهاپولهایالكترونیكی
ردوبدلمیکنندوجویندگاندانشازحجموسیعیاز
در شده ذخیره متنی و تصویری صوتی، دادههای
وارد مجازی فضای به مردم میبرند. بهره کامپیوتر
را بینالمللی خبری برنامههای که وقتی میشوند
یا دورخودصحبتمیکنند راه دوستان با میبینند،
کامپیوتر از را فرودگاهها پرواز برنامههای که هنگامی
موضوع با کنفرانس اولین در میکنند. تعقیب خود
به مفهوم این میالدی 1989 سال در مجازی فضای
که شد تعریف مفاهیم از گستردهای چتر عنوان
دانشمندان دغدغههایمشترکمهندسان،هنرمندان،
و اجتماعی علوم دانشمندان معماران، کامپیوتر،
فیلسوفانراپیرامونطراحییکفضایدادهایالكترونیک
موافقان .)Heim, 2012a( میآورد هم گرد سراسری، و

فضایمجازی،امروزهزیباییرارهاازبندمیبینند.
درحالیکهزیباییشناسیسنتیبراستفادهازموادو
دلیل به مجازی فضای میورزید، تأکید آن به فرمدهی
ویژگیهایذاتیخودبهایننگرشپایانمیدهد.امروزه
شامل را هنری آثار مجازی فضای بر مبتنی هنرهای
و دادهها از ابزارهایسنتی، و ماده بهجای که میشود
مجازی، فضای در تشكیلشدهاند. برنامهنویسی کدهای
تخیلهنرمند،آزادانهگردشکردهوتنهامحدودیتهای
آثارهنریبهواسطةسختافزارونرمافزاراست،کهاین
یافت. خواهد تقلیل تكنولوژی پیشرفت با محدودیتها
و امكانات بر کافی تسلط ضمن مجازی فضای هنرمند
ویژگیهایتكنولوژیمعاصر،بایدباتزریقتخیلموجود

درهنرسنتی،آنراازحالتسختوفنیخارجکند.
استفادهازفضایمجازیدرهنرمیتواندسازندةآثاری
باشدکهتقلیدیازواقعیتهستندویاحتیخالقواقعیتی
 Heim,( میباشند آن در غوطهوری امكان با جدید
واقعیتمجازیو نظیر 2012a(.ظهوررسانههایجدید

واقعیتافزودهوبهکارگیریآنهاتوسطهنرمندانمعاصر
شاهدیبراینادعااست.

رسانة دیجیتال
از هنرمند استفاده به تكنولوژی« و »هنر اصطالح
تكنولوژیبهعنوانابزار،مفهومیاماشیندرسالهایاخیر
قرنبیستمبهویژهپسازجنگجهانیدوماشارهدارد.
گرایشبهاستفادهازتكنولوژیدرهنرتوسطهنرمندان،
نشات با و داده پایان را هنری هایسنتی بندی دسته
آینده و گرایی18 ساخت باهاوس17، مكتب از گرفتن
نگری19،بهسمتهنرسینتیک20درسال1950میالدی
رفتودرسال1960میالدیگسترشبیشترییافت.هنر
مندانیکهبههنروتكنولوژیمنتسبهستندنظیرنام
ابزارهای از شوفر23، نیكالی و پین22 اتو پایک21، جون
تكنولوژیكیاخیرنظیرویدئو،حسگر24،روباتها،کامپیوتر
هاودیگرابزارالكترونیكیاستفادهکردند.امـتداداینروند
باتوجهبهجـهشهایپیـاپیعلمیابـزاریقـرنبـیستم
هنر و تكنولوژیک هنر بیشتر هـرچه توسعه به منجر
صنعت گسترش به میتوان جمله آن از شد. رسانهای
انیمیشنوظهورنمادهایمـاندگارکـارتونیچونمیكی

ماوس25،سوپرمن26وامثالهماشارهکرد.
بابررسیتاریخچةهنرهایزیبا،هنرهایکاربردیو
تكنولوژیدیدهمیشودمرزهاییهرچندباریکمیان
آنهاازلحاظموادوابزارمورداستفادهوجوددارد.تمامیا
وخواهند هستند تكنولوژیكال زیبا هنرهای تمام تقریباً
بود،ازآنروکههرهنرمندیبرایانجامکارهنریخود
متكیبهابزار،موادوفنآوریهابرایساختاثرهنری
خوداست؛نبایدتصورکرداینابزار،مصالحوفنآوریها،
چیزیازپیشساختهشدههستندکهبعداًدرساختاثر
قدر همان تكنولوژی زیرا میشوند گرفته کار به هنری
به اثرهنریمحصول محصولعملهنرمندانهاستکه
ابتدا، در تكنولوژی واقع، در است. تكنولوژی کارگیری
اثر تولید مسائل حل و پیشبرد برای هنرمندان توسط
هنری،توسعهیافت.ساخترنگروغندرگوتیکواپسین،
قوانین نبود. نقاشی  انقالبدرزمینة ازیک چیزیکمتر
پرسپكتیویککهتوسطهنرمند-مهندساندورانرنسانس،
نقطة و تكنولوژیكی عظیم دستاورد یک یافت، توسعه
عطفمیانرابطةهنروتكنولوژیدرتاریخچةبررسیاین

دومفهوماست.
درقرونوسطیهنروتكنولوژیدرتعاملباهمدر
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ساختبناهایمذهبیاستفادهمیشد.ریاضیات،معماری
وهنر،درقوانینپرسپكتیورنسانسی،مفاهیمیالیتجزااز
باید این وجود با  .)Shanken, 2001:2( بودند یكدیگر
گفت،ازسوییهنروتكنولوژیازجنبهایهنرترازآن
استکهدرحوزةمهندسیموردتوجهقرارگیردوازسوی
دیگرفنیترازآنچیزیاستکهبخواهددرحوزةهنرو

زیباییشناسیموردبحثقرارگیرد.
بهکارگیریتكنولوژیدیجیتالبهمثابةرسانه،بهاین
بهصورت را اثرخود معنااستکههنرمنداندیجیتال،
ویژگیهای از و کرده عرضه و ذخیره، تولید، دیجیتال،
 Paul,( میکنند استفاده خود کار برای رسانه این ذاتی
2002:472(.رسانههایدیجیتالویژگیهایخاصخودرا

دارندکهدرهراثرهنریتعدادیازآنهااستفادهمیشود.
تعاملیبودن،مشارکتدراثرهنری،سرهمسازیازاین
ویژگیهاهستند.آنهامعموالًپویا،کنشگربهتغییردادهها
وبالدرنگمیباشند.آنهاغالباٌمشارکتیبودهونسبتبه
اطالعاتورودیکاربرانمختلف،متفاوتعملمیکنند.
هرچندبرخیازاینصفاتدرهنراجراوهنرویدئوهم
مشاهدهمیشونداماامكانکنترلازراهدورومداخلـهدر
باید است. شبكه تحت دیجیتال هنرهای مخصوص اثر،
هنر و دیجیتال هنر کامپیوتری، هنر که داشت توجه
تمام حالیكه در نیستند. یكدیگر مترادف الكترونیكی
هنرهایکامپیوتری،درسطحیدیجیتالهستندازآنرو
کهازصفرهاویکهابرایایجاداطالعاتاستفادهمیکنند،
آثاردیجیتالیالزاماًمستلزماستفادهازکامپیوترهانیستند
هنرهای این بر عالوه موسیقی. تولید جعبة مانند
الكترونیكیمیتوانندکاماًلآنالوگباشندمانندموتورهاو
تجهیزاتتولید،بدونآنكهدادههایآنالوگرابهدیجیتال

تبدیلکنند.
از تعریفمیشودکه بهصورتچتری چندرسانهای
به ابزارها از وسیعی طیف اجتماع برای کامپیوتر قدرت
تعامل میکند. استفاده تعاملی کاربردهای ایجاد منظور
در حالیکه در است. دیجیتال اصلیچندرسانهای کلید
شی یک صورت به را هنری اثر مخاطب سنتی، حالت
هنریدریافتمیکردبهاینمنظورکهدرآنبهغورو
تاملبرخیزد،چندرسانهاِیتعاملیاینارتباطیکجانبه
بااثرراازبنیانویرانمیکند.اینچرخشادراکازتفكر

عمیقبهفعالیتهایتعاملی،منجربهتغییراتفرهنگی،
سمت به چرخش میشود. هنری مرزهای از فراتر
چندرسانهایتعاملیدریکجامعه،چرخشوسیعتریرا
تغییراتدر این انسانهادرپیدارد. درآگاهیودرک
زمینةآموزشوچگونگیشكلگیریدانشدیدهمیشود.
تصویر صدا از کالژی رسانهای چند طریق در دانش
عكسهاوبیتهایاطالعاتاست)Heim, 2012b(.البته
اینامردرآموزشویادگیریوهمچنینارتباطات،مفید

فایدهاست.

تکنولوژی واقعیت افزوده
مستقیم غیر یا مستقیم نمای یک افزوده، واقعیت
از استفاده با واقعیاستکه فیزیكی ازمحیط بالدرنگ
کامپیوتر توسط شده تولید گرافیكی مجازی اطالعات
تقویتشدهیاافزودهمیشود.واقعیتافزودهبهصورتسه
بُعدیدادههایواقعیومجازیرابایكدیگرترکیبکرده
میانی، حالت را افزوده واقعیت میتوان است. تعاملی و
میاندنیایواقعیکاملودنیایمجازیکاملتصورکرد.
افزوده واقعیت انسانمحورنظیر ازتكنولوژیهای هدف
آسانکردنزندگیانسانوتقویتادراکویدررابطهبا
در .)Carmigniani, 2011:3( است پیرامون جهان
پیرامون، محیط دید حذف با مجازی واقعیت حالیکه
منجربهغوطهوریکاملکاربردردنیایمجازیمیشود،
واقعیتافزودهبارویهمگذاریدادههایمجازیودنیای
واقعی،حواسکاربرراتقویتکردهوارتباطکاربرباجهان
ابزارهای با تنها افزوده واقعیت نمیکند. قطع را واقعی
خاصمانندکالهخودها27پیادهسازینمیشودبلكهامروزه
یافته روزمره کاربردی هوشمند همراه تلفنهای توسط
است.عالوهبرآناینتكنولوژیتنهابهحسبیناییکاربر
بویایی، شنیداری، نظیر حواس سایر و نیست محدود
المسهوچشاییراشاملمیشود.اینتكنولوژیتنهابرای
افزودهکردنواقعیتبهکارنمیرودبلكهدرمواردیمنجر
 Geroimenko,(بهحذفیاجایگزینیواقعیتمیشود
2012:448(. نمونهایازاینتكنولوژیساختموجودی
سبزرنگباسهچشمبهنامپروتو28استکهتوسطیک
شرکتتولیدنرمافزار29دراسترالیاایجادشدهاست.پروتو
تعاملیومتحرکبودهوقادراستبالمستوسطکاربردر

اطرافخودبچرخد)تصویر2(.
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هنر واقعیت افزوده
هنرواقعیتافزوده،یکاثرهنرینمایشدادهشدهدر
واقعیت تكنولوژی از استفاده با که است واقعی محیط
یک ایجادگر میتواند هنر این است. شده ایجاد افزوده
پارادایمجدیدباشدازاینروکهمیتواندتغییراتبنیادین
وانقالبیدرالگوهایاندیشهومفاهیممشخصدرخصوص
 Geroimenko,(نحوةایجادوعرضةاثرهنری،ایجادکند
2012:445(.بهدلیلبهرهگیریهنرواقعیتافزودهازاین
تكنولوژی،اینهنریکهنرنوپاودرسنطفولیتاست
اماسرنمونههایآنرادرتاریخوفرهنگغربمیتوان
یافت.درداستانکودکان»جادوگرشهراوز«میتوانشهر
آن توسطجادوگر ایجادشده افزودة واقعیت رایک اوز
به افرادهمگیعینک اینشهر ازآنروکهدر دانست
چشمدارندونمایمورددیدآنهایکنمایواقعینیست
وهمهچیزسبزرنگاست.همچنینتغییرشكلجادوگر
برایهربازدیدکننده،امروزهبهوسیلهتكنولوژیواقعیت
افزودهامكانپذیراست)Geroimenko, 2012:450(. این
هنرتواناییهایزیادیداردکهدرضمنگسترشآنقابل

تعریفوارائهخواهدبود.
هنرواقعیتافزودهمیتوانددرهرجاییبدوننیازبه
هیچگونهمجوزبهنمایشدرآیدووابستهبهدیوارهای
محدودیکگالرینیست،درنتیجههنرواقعیتافزوده
قرار چالش مورد را فیزیكی فضای کنترل و مالكیت
میدهد.اینهنر،بهعنوانهنریکهبراساسموقعیت
مكانیشكلمیگیرد،ازفضایفیزیكیواقعیاطرافبه
عنوانبوموبافتخودبهرهمیبرد،چراکهدرآثارارائه
اثر با ازمحیطحاضرمخاطب زندةدوربین نمای شده،
هنریهمپوشانیمیشود.درعینحالمیتواندریک
زمانویکمكان،چندیناثرهنریرابهطورهمزماندر
کانالهایمختلفبهنمایشگذاشت.دراینهنرهزینة
پرداختیبهاندازهوتعدادکارتولیدشدهوابستهنیست.از

است، دیجیتال هنر یک افزوده واقعیت هنر که رو آن
نسبتبهصورتسنتیهنرتواناییتعاملوچندرسانهای
نقش قوی و مناسب انیمیشن و طراحی دارد. را بودن
مهمیدرجاسازیدرستدادههایایجادشدهتوسطاین
هنردردنیایواقعیدارد.آثارهنریایجادشدهدزدیده
نابودی خطر معرض در و نمیبینند آسیب نمیشوند،
برخالف آثار این .)Geroimenko, 2012:451( نیستند
اشغال را یاهرهنردیگریکهفضایی هنرهایخیابانی
میکند،قابلجمعآوریوآسیبتوسطنهادهایمختلف
نیستومیتواندتامدتهاپسازارائةاثروتازمانیکه
هنرمندمدنظرداشتهباشدموردبازدیدعمومقرارگیرد.
دراینجامدلمفهومیهنرواقعیتافزودهارائهشدهاست

)تصویر3(.

بحث و نتیجه گیري
به ابتدا باید افزوده واقعیت تكنولوژی بررسی برای
شناختماهیتآنچهتوسطاینتكنولوژیبهوجودمیآید
وتوسطسوژهدرکمیشود،پرداختهشود.برایپیبردن
است، گرفته نام افزوده واقعیت که واقعیتی ماهیت به
میبایستبهپیوستارایجادشدهتوسطمیلگرامرجوعکرد

)تصویر4(.
دیدگاهکالسیکبهتكنولوژیواقعیتافزوده،آنرا
درنظر مجازی واقعیت و واقعی دنیای میان چیزی
که واقعی امر یک عنوان به افزوده واقعیت میگیرد.
اطالعاتیمجازی-کهتوسطکامپیوترایجادشدهاند-به
واقعیت بنابراین میشود. تعریف میشود، افزوده آن
افزودهشاملدوبخشمیشود:بخشاول-نیمةواقعی-
به واقعی دنیای با که است واقعیت این از قسمتی
مجازی- دوم-نیمة بخش و میشود گذاشته اشتراک
شاملدادههایافزودةتولیدشدهتوسطکامپیوتراست.

تصویر2.نمایگرفتهشدهازصفحهنمایشتلفنهمراه
آیفوننشاندهندةحضورپروتوموجودمجازیساخته
محیط در  Boffswana Company توسط  شده

)Geroimenko, 2012:452 (:واقعیکاربر.مأخذ
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باتوجهبهسهمنظرمتفاوتمطرحشدهتوسطهوسرل
این بررسی به اکنون نقاشی، هنرِی اثر با مواجهه در
این با افزوده واقعیت اثر مخاطب مواجهة در سطوح

رسانهپرداختهمیشود.

تصویر فیزیکی و تصویر- اُبژه
درنگاهاولممكناستتضادمیانتصویرفیزیكیو
اُبژهبدیهیبهنظربیاید،چراکهاشیاءافزودهبا تصویر-
اشیائیازجنسدنیایواقعیویابافضایمحیطکاربر،
ایجادتضادمیکند.اماتضادموردنظریکهدراینسطح
بایدایجادشودتضادمیاناشیاءنیست،بلكهتضادمیان
ایجادشدهاست.بهعنوانمثالدر کلفضایدومنظر
نقاشی،تصویرناپلئونبابومخودبهجنگنمیپردازد،چرا
کهچوندرفضایدیگریزیستمیکندهیچتعاملیبا

بومآویختهبردیوارنداردوکلفضایتصویر-اُبژهاستکه
اینتضادراایجادمیکند.بااینحالدرواقعیتافزوده
اینکلیتفضاییتصویر-اُبژهنیستکهباتصویرفیزیكی
تضادداردوبنابراینتضادیدراینسطحایجادنمیشود
)Liberati, 2013:14(.اینامردرتجزیهوتحلیلیکهاز

مالحظه قابل است گرفته صورت ویدئویی دادههای
میباشد.درایناثرهنریآدمكیکهبهعنوانواقعیت،به
محیطافزودهشدهاستدرفضایمیانمیلههاکهمربوط
اثریهنری بهدنیایواقعیهستندوبهعنوانبوماین
شناختهمیشوند،حرکتمیکندوبهآنهادورونزدیک

میشود)تصویر5(.

تصویر- اُبژه و تصویر- سوژه
تمایزدومهممیانتصویر-اُبژهباتصویر-سوژهبه

)Geroimenko, 2012:452 (:تصویر3.مدلمفهومیهنرواقعیتافزوده.مأخذ
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وجودنمیآید.بهدلیلاینکهدراینرسانهارتباطکاربر
بامحیطواقعیقطعنمیشودواواطالعاتافزودهشده
شده جاسازی صورت به واقعی دنیای همان در را
میبیند.پسآنچهکهبهتصویرکشیدهشدهاستدر
هماندنیاییکهآنرابازنمودهدرکمیشودودراینجا
سوژهباخودشیءدرگیرمیشودوآنرابهجاییدر
دنیایخارجارجاعنمیدهد.بهعنوانمثالوقتیمكعبی
ازطریقتكنولوژیواقعیتافزودهایجادمیشود،سوژه
نهبازنمودوجایگزینیازمكعب،بلكهخودآنرامیبیند.
و اُبژه تصویر- میان تمایزی اینكه علت به نتیجه در
اینجادیگرتصویروجود تصویر-سوژهوجودندارددر
بنابراین است، روبرو واقعی دنیای با مخاطب و ندارد
دنیایواقعیتافزودهیکدنیایواقعیاستکهکنش
مخاطبدرآندچاراختاللنمیشود.درتحلیلیکهاز
هنر نمایشگاه در شده ارائه هنری آثار از دیگر یكی
افزودهدرشهرمریدایمكزیکصورتگرفته واقعیت
افزوده دادههای چگونه کاربر که میشود دیده است،
شدهرابخشیازدنیایواقعیخودحسابکردهونسبت

بهآنکنشدارد)تصویر6(.
محیط در کاربر غوطهوری با مجازی واقعیت در
مصنوعیایجادشده،ویازدنیاییکهبیرونازاووجود
دارد،گسیختهومجزامیشود.بنابراینتضادمیانایندو
سطحایجادمیشودازآنروکهشیءایجادشدهدردنیای
دیگریخارجازدنیایواقعیکاربردرکمیشودواینیک
دنیایمصنوعیوتخیلیاستومانندتصویرنقاشیبه

صورت»چنانكهگویی«حضوردارد.
اماویژگیاصلیواقعیتافزوده،حفظارتباطوزیستن
به تغییراتی تنها که گونهای به است، واقعی جهان در
محیطافزودهمیشود)Liberati, 2013:15(.درواقعسوژه
درهمانمحیطیکهاشیاءواقعیرادرکمیکندبهدرک

اشیاءافزودهشدهتوسطکامپیوترنیزمیپردازد.
برایاینكههمزیستیمیاناشیاءواقعیواشیاءافزوده
شدهتوسطتكنولوژینشاندادهشودبایدنشاندادکه
سوژة توسط دو هر که متفاوت دنیای دو خلق امكان
ایماژ درک در نیست. امكانپذیر میگیرد شكل مدِرک
این و ایجادمیشود تصویر در دوم تصویری،یکسوژة
واقعی اشیای گویی چنانكه اشیاء، ادراک با دوم سوژة
لفظ با هوسرل را مطلب این میکند. زیست هستند،
این تنها نه آن از یادمیکند،کهمنظور Hineinsehen

استکهکسیچیزیرادرتصویرمیبیندبلكهایننیز
هستکهانسانوقتیتصویریرامیبیندخودرادرونآن
احساسمیکند.دراینجابایدتوجهکردکهسوژةدومدر
دنیایدیگریبهوجودمیآیدواینسوژةدوممبتنیبر

سوژةاولووابستهبهآناست)شكل1(.

)دنیاینقاشی(سوژةنقاشی)دنیایاصلی(سوژةاصلی

)Liberati,2013:15(:شكل1.طرحوارةنقاشی.مأخذ

نظرگرفته در دنیا دو افزوده، واقعیت تحلیل برای
میشود:دنیایمختصبهواقعیتافزودهودنیایواقعی.
پسدوسوژهمطرحمیشود،یكیسوژهایکهدردنیای
واقعیتافزودهاست)سوژةافزوده(ودیگریسوژهایکه
)سوژة میکند زندگی واقعیت واقعی دربخش تنها
واقعی(.ایندوسوژهمبتنیبرسوژةاصلیهستندکه

دردنیایاصلیاست)شكل2(.
دراینجاوجودسوژةافزودهوسوژةواقعیباهمدر
همبستگیمتقابلاستوهریکبهدلیلوجوددیگری
استکهوجوددارد.درحالیكهجهتبرداردرطرحوارة
نقاشییکطرفهاستنهدوطرفه،درواقعیتافزودهاین
جهتدوطرفهودرهمبستگیمتقابلاستونمیتوانهر

)Carmigniani,2011:4(:تصویر4.پیوستارواقعیت-مجازیتمیلگرام.مأخذ
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یکازایندوسوژهرابدونتوجهبهسوژةدیگردرنظر
گرفت.عالوهبرآننمیتوانیكیراسوژةاصلیودیگری
رامبتنیبرآنسوژةاصلیدانست.درنقاشی،سوژةاصلی
درجهانواقعیزندگیمیکندوسوژةدوممبتنیبرآنو
متعلقبهجهاندیگراست،درحالیكهدرواقعیتافزوده
.)Liberati, 2013:16(تمایزیمیانایندودنیاوجودندارد
منزلة به جهان و دوم سوژة افزوده واقعیت در بنابراین
»چنانكهگویی«وجودندارد.اشیاءافزودهشدهدرهمان
باآنهاچنان واقعیوجوددارندوسوژه فیزیكی دنیای

اشیاءواقعیبرخوردمیکند.
چنانكهبیانشد،درپاسخبهپرسشاولبهایننتیجه
رسیدیمکهواقعیتافزودهفنرویهمگذاریگرافیکهای

بُعدیو براشیاءدنیایواقعیبهصورتسه کامپیوتری
تعاملیاست.هنرواقعیتافزودهکهازاینتكنولوژیبه
عنوانرسانةخوداستفادهمیکند،هنریاستدیجیتالی،
تعاملیومتحرک.اینهنرمحدودبهزمانومكاننبوده
دیگر همچون این بر عالوه دارد. پایینی تولید هزینة و
قابل میشوند، ارائه عمومی سطح در که هنرهایی
جمعآوریوآسیبپذیریتوسطنهادهاوافرادنیست.این
هنربهلحاظماهیتخودآغازگریکپارادایمجدیدهنری

خواهدبود.
نظریات از گرفتن بهره با دوم پرسش خصوص در
هوسرلپیرامونآگاهیایماژیمصورانهوتقسیمبندیسه
گانةآن،بهایننتیجهرسیدیمکهتضادیکهدرادراک

تصویر5.تحلیلتضادتصویرفیزیكیوتصویراُبژهاثرهنریواقعیتافزودهاثریوشعابراهیم)2014(.مریدا،
مكزیک.مأخذ:)وبسایترسمیهنرمند(

)دنیایافزوده(سوژةافزوده

)دنیایواقعی(سوژةواقعی

)دنیایاصلی(سوژةاصلی
)Liberati,2013:16 (:شكل2.طرحوارةواقعیتافزوده.مأخذ
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پي نوشت ها
1. Virtual Reality
2. Augmented Reality
3. Paradigm 
4. Edmund Husserl
5. Image-consciousness
6. Josue Abraham
7. Adobe Premiere Pro
8. Pictorial image consciousness
9. Intentionality
10. Image-consciousness
11. Vergegenwärtigung
12. Physical image
13. Image-object
14. Image-subject
15. Cyberspace
16. William Gibson
17. Bauhaus
18. Constructivism
19. Futurism
20. Kinetic art

یکتصویردرآگاهیانسانرخمیدهد،درادراکواقعیت
ساختهشدهتوسطتكنولوژیواقعیتافزودهایجادنمیشود
افزوده دادههای با افزوده واقعیت هنرِی آثار مخاطب و
شدههمچونامورجهانواقعیتعاملبرقرارکردهوایجاد
در سوژه مجازی واقعیت در حالیكه در میکند. کنش
دنیایمصنوعیزندگیمیکند،درواقعیتافزودهاواشیاء
افزودهشدهراهمچوناشیاءمعمولادراکمیکندوکنش
مخاطبدرارتباطباآن،باآنچیزیکهدردنیایواقعی
میلگرام پیوستار خالف بر ندارد. تفاوتی میدهد انجام
واقعیتافزودهچیزیدرمیانةواقعیتومجازنیست،بلكه
تمام در شده ارائه تحلیل دارد. تعلق واقعی دنیای به
با کاربر که نوعی در مخصوصاً افزوده واقعیت گونههای
بیرون دنیای تماشای به سربند نمایشگر از استفاده
میپردازد،کاربرددارد.حتیاگربهوسیلةکامپیوترهای
دستینظیرموبایلورایانهلوحیاینعملصورتگیرد،
توجهسوژهازطریقتكنولوژیبهاُبژهجلبشدهورسانه
بهصورتنوعخاصیازآیینهکارمیکند.دراینجابه
از است الزم تكنولوژی با انسان ارتباط بهبود منظور
بیننده ازچشم را استفادهشودکهخود تكنولوژیهایی
پنهاننگهداشتهوتوجهسوژهرابهخودجلبنمیکند.

تصویر6.تحلیلتضادتصویر-اُبژهوتصویر-سوژهاثرهنریواقعیتافزودهاثریوشعابراهیم)4102(.مریدا،
مكزیک.مأخذ:)وبسایترسمیهنرمند(
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21. Nam June Paik
22. Otto Piene
23. Nicholas Schöffer
24. Sensor
25. Mickey Mouse
26. Superman
27. Head-Mounted Display
28. Proto
29. Boffswana Company
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