
تعامتل   وبرانگیزی داشتته   تأمل تأثیر مفاهیم سنت گرايانه به مفهومی نو از هنر به چالش کشیدن تکنولوژی در گسترش

افتزار و   ستتت  شترفت در پیای يافتت.   رشته شکل بینا تا اينکه مرز بین هنرها از بین رفته و هنر است. ايجاد نمودههنر  بابیشتری 

بستته بته    لتاا  ؛نبتوده  شتحت کنتترل  چیز همه نوينی فرا روی هنرمندی گشود کههنرهای ديجیتال دريچه  در افزار و کاربرد نرم

ديگتر  کند.  متاطب نیز همگام با هنرمند مرحله جديدی را تجربه می چنانچه میزان شناخت او دگرديسی يافتنوع تکنولوژی 

 انضتمامی  کلیتت مواجه ايم. در ايتن   کنش فرد، چیدمان و يک سیستم هنری متشکل از هنرمند، برنامه بايک اثر هنری  جای به

 بته  دنت کن متی  تتشش  شتناختی  زيبتايی  شناستی  تبتار  يک درو هنرمند  متاطب است، تکنولوژيک نظام و فرهنگ دربردارنده که

کتشن  شهودی که تمام . دنبرس ذهن و تصويرابزار ديجیتال،  متقابل گفتگوی از حاصل شهودی معرفت و  تازه درک و آگاهی

که متتصتا  مربتوب بته آن از     آيد درمیمثابه زبانی  اثر هنری بهلاا کند.  بازآفرينی می کد و رمزگانتاريتی را با  یها تيروا

هتای   شود. پژوهش حاضر باهدف دستیابی به ديدگاه ، تصوير، حرکا  بدنی و تکنولوژی خوانش پاير مینوشتار گفتار، منظر

تحلیلی و با استناد به مطالعه اسناد مکتتو  و میتدانی کته     -توصیفی روش از استفاده باشناختی هنرمند و متاطب معاصر  زيبايی

 روابت   خبرگتان ستعی در بتازخوانی    ازنظتر شناختی حاصتله   زيبايیاز طريق پرسشنامه محقق ساخته مبنی بر شناسايی معیارهای 

نفتر   583نفتر هنرمنتد و    011در دو جامعته مستتقل شتامل     ابتزار ديجیتتال   طريتق  از شناختی هنر زيبايی و تکنولوژيک ی جامعه

مه خبرگتتان ديگتتری برگرفتتته از پرسشتتنا ای پرسشتتنامهای از کتتل جامعتته معاصتتر دارد کتته از طريتتق  عنتتوان نمونتته متاطتتب بتته

دهتد کته    ای رخ متی  تولیتد اثتر هنتری در جامعته    امتروزه  . نتايج حاصله از اين بررسی حاکی از آن است کته  است گرفته شکل

 پلتی میتان زنتدگی در جهتان    مثابته   بهديجیتال مبتنی بر ابزار در حقیقت هنر  ،داری در آن فراگیر شده تکنولوژی و نظام سرمايه

گرايی دچار تعريفی نوين شتده   واقع گرايی مجازی و فرا با مفاهیم واقع ؛ لااکند یم گر عملهدايت چون واقعی و جهان مجازی

. ستردرگمی و گیجتی رستانده استت    ناشی از جامعه تکنوپولی است کته بشتر را بته جتدايی،     رمزگان پیچیدگی  که برآمده از

حضور تکنولتوژی امتر    در اين فرآيند به دلیل. کند نمیر با معانی آن ارتباب برقرابعضاً  ؛ امامتاطب معاصر رمزگان را دريافت

را در ذهتن تولیتد    معنتا استت کته   ايده زيباشناختی  کند اصالت پیدا میآنچه دهد و  نا و مفهوم خود را از دست میاجتماعی مع

شترايطی کته ايتده     در لتاا  کنتد.  گوناگون مجسم می های صور  بههای هنری است که اشیاء را  منشأ تفاو  بیان  دهکند. اي می

بازد؛ چون بعضاً اثتری   گیرند، حتی زيبايی رنگ می ای نازلی قرار می اهمیت دارد ساختار فرمی و ابزار بیان اثر هنری در مرحله

ای زيبا و نا  برخوردار بوده است و چتون طتی شتراي  زمتانی و      شده که از ايده فیزيکی وجود ندارد و فق  رخدادی حاصل
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