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مقدمه
در که است عنوانی دریافت، زیباییشناسی نظریه
دهه1۹60میالدیتوسطاستاداندانشگاهکنستانس
درآلمانساختهوپرداختهشد؛ازاینروبهنظریهمذکور
مكتبکنستانسنیزمیگویند.»هانسروبرتیاسو
ولفگانگآیزربنیانگذاراناینمكتب،توجهخاصیبه
دریافتمخاطبدارند؛بههمینرویمكتبکنستانس
است« شده آمیخته دریافت زیباییشناسی موضوع با
نظریة گفت میتوان .)۳40 :1۳84 )مكاریک،
زیباییشناسیدریافتمهمترینوکانونیترینموضوع
مكتبکنستانسمحسوبمیشودواعضایاینمكتب
بهجایتولیدوبررسیمتون،بهخواندنودریافتمتون
ادبیمیپردازند.اینزیباییشناسیباخوانشمخاطب
پیوندنزدیكیداردوبراینعقیدهاندکهمعنادریک
فرآیندپیچیدهودرمواجههبااثرهنریشكلمیگیرد.
درواقعآنهامعتقدبهاینامرهستندکهاثرهنرییا
ادبی،باخوانشمخاطبزندگیخودراآغازمیکندوبه
واسطهآنمعناتكمیلخواهدشد.یكیازنظریاتیکه
دراینبینتوسطولفگانگآیزرمطرحوموردبررسی
قرارگرفت،نظریهشكافیاجاهایخالیمیباشد؛وی
درایننظریهمعتقداستهمیشهدراثر،جاهایخالی
استنباطهای و تفسیرها با مخاطب که دارد وجود

شخصیخودآنهاراپرمیکند.
پژوهشحاضربابررسیرویكردشكاف،خوانشبین
هنرچیدمانتعاملیومخاطب،وبااهدافبررسینقش
بازتاب اثر، زیباییشناسی دریافت در مخاطب تعامل
نظریه همپوشانی مخاطب، درجلب نظریهشكافآیزر
شكافوهنرتعاملی،شكلگرفتهاست.سؤالیکهدر
اینبینمطرحمیشودایناستکهآیامیتوانانطباقی
بانظریهشكافزیباییشناسیدریافتآیزرواثرچیدمان

تعاملیبرقرارکرد؟
فرضبرایناستکهباتوجهبهنظریةزیباییشناسی
اثر به مخاطب پاسخ زمان را شكاف میتوان دریافت
تعاملی هنر در آغازین مرحلهای که دانست هنری
اثر با مخاطب ارتباط همچنین است. شده شناخته
هنریوقرارگرفتناودرمرکزاثرهنریکهازاهداف
اصلیزیباییشناسیدریافتاست،باهنرتعاملینتیجه

بهترومؤثرتریخواهدداشتومیتوانشاهدهمپوشانی
نظریةشكافآیزرومراحلشكلگیریهنرتعاملیبود.

پیشینه تحقیق
نگارش به حوزه این در متعددی مقاالت تاکنون
عنوان با 1۳۹۳ سال در مقالهای جمله از درآمدهاند
تعاملی پدیدارشناسیهرمنوتیکدرچیدمان »مبادی
»وقتیچیزیرخنمیدهد«اثرارنستونتو،توسطزهرا
رهبرنیاوآمنهمافیتباردرنشریهکیمیایهنربهچاپ
دیدگاه از را مذکور چیدمان که است رسیده
پدیدارشناسیهرمنوتیکموردبررسیقراردادهاست.
نظریة اساس بر نمایشی عروسکهای »خوانش مقاله
زیباییشناسیدریافتآیزر«کهدرسال1۳۹4توسط
فهیمهمیرزاحسینوپوپکعظیمپورتبریزیارائهشده
استکهبراساسنظریةشكافبهبررسیجاهایخالی
این کردن پر چگونگی و عروسكی نمایش در موجود
جاهایخالیتوسطمخاطبپرداختهاست.همچنیندر
مقاله»تحلیلشعرآیآدمهاوتفسیرهایآنبراساس
علی و اسماعیلشفق دریافت«، زیباییشناسی نظریه
اصغرآذرپیرادرسال1۳۹6نظریةشكافرادراثرادبی
نیماموردبررسیقراردادهاند.مقالهایباعنوان»خوانش
منظر از کنترل منظور به تایپوگرافی تعاملی چیدمان
ندا آن نگارندگان که گشتالت« بصری ادراک اصول
شفیقیوزهرارهبرنیا،بهبررسییكیازچیدمانهای
تایپوگرافیتعاملیودرکآنبااصولهفتگانهگشتالت
هنرهای نشریة در 1۳۹7 تابستان در که پرداختهاند
با کتابی است. رسیده چاپ به تهران دانشگاه زیبای
»Aesthetics of interaction in digital art« عنوان
تكنولوژی مؤسسة در Katja Kwastek توسط ۲01۳
ماساچوستبهچاپرسیدهاست،دربابهنردیجیتال،
دیجیتال هنر زیباییشناسی و تعاملی دیجیتال هنر
تعاملیمطالبیرامطرحکردهوهمچنینارتباطمباحث
زیباییشناسیراباهنردیجیتالتعاملیموردتوجهو
ارزیابیقراردادهاست.BialoskorskiوWesternikدر
 design and evaluation«سال۲00۹مقالهایباعنوان
of affective interactive«بهچاپرساندهاستکهدر

بابهنرهایتعاملیومخاطبمحور،همچنیناهمیت
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مطالب تعاملی اثر تكمیل و شكلگیری در مخاطب
جالبتوجهیراارائهکردهاست.

بهمددمطالعهوبهرهگیریازپژوهشهایپیشین،
دراینپژوهشقصدبرآناستکهباتكیهبرنظریة
چیدمان آثار از یكی بررسی و تحلیل به آیزر شكاف
تعاملیپرداختهشودونقشمخاطبدردریافتوتولید
گیرد؛ قرار بررسی و تحلیل مورد مذکور اثر در معنا
در دریافت مراحل همپوشانی و انطباق به همچنین
نظریةشكافومراحلشكلگیریهنرتعاملیباتوجه
بهمطالعةموردیانتخابشده،پرداختهشود.بررسی،
انطباقوهمپوشانینظریةشكافآیزربامراحلبرقراری
ارتباطمخاطببااثرتعاملی،شاخصهایمیباشدکهاین
پژوهشراباپژوهشهایمشابهپیشینمتمایزمیکند.


روش تحقیق

شیوهجمعآوری و توصیفی-تحلیلی تحقیق روش
اطالعاتبهصورتمراجعهبهاسنادکتابخانهایصورت
گرفتهاست.جامعهآماریدرنظرگرفتهاثریچیدمان
ارلیچ لئوناردو نام به آرژانتینی مفهومی هنرمند از
میباشدکهدرسال۲004درموزةهنرهایمعاصرقرن
۲1واقعدرکانازاواژاپنبهصورتتعاملیاجراوارائه
شدهاست.اثرمذکورچندینباردرمكانهایمتفاوت
اجراشدهوتمایلبههمكاریرادرمخاطباناثرایجاد
کردهاست؛همچنینارلیچدرزمینهطراحیچیدمانهای
تعاملیآثاربسیاریراخلقکردهاستکههریکبه
توجهدر قابل و تأثیرگذار ازچیدمانهای عنوانیكی
شده گذاشته نمایش به مطرح گالریهای و موزهها
است؛عواملذکرشدهدلیلانتخابایناثردرمطالعه
مذکورمیباشد.پژوهشحاضرازنوعکیفیبودهومطالعة
موردیذکرشدهبراساسنظریةزیباییشناسیولفگانگ
آیزرموردتحلیلوبررسیقرارگرفتهاست.اثرچیدمان
استخرشنا،بهصورتتعاملیومخاطبمحورخلقشده
استوبنابهانطباقباشاخصههاینظریةشكافبهدلیل
مخاطبمحوربودنوجایخالیکهتوسطمشارکتفعال
مخاطبپرشده،میتواندانطباقموردنظربااثرمذکوررا
حضور با معنا تولید مذکور مورد دو در باشد؛ داشته

مخاطبوپیوندبینمراحلمختلفاثرشكلمیگیرد.

دییایی شنا ی سریاوت1
ولفگانگآیزر۲وهانسروبرتیائوس۳،بهعنوانارائه
مهمترین زیباییشناسی، در دریافت نظریة کنندة
نظریههارادربارةجایگاهمخاطبدرمتنمطرحکردند.
ازنظرآنهابدونمشارکتفعالومداومخوانندههیچ
:1۳8۲ )نظرزاده، بود نخواهد کار در اثر و متن گونه
با ایننظریه،زیباییشناسی، براساس بنابراین .)181
خوانشومخاطبپیوندداردودراینتفكرمعنادریک
شكل متن با خواننده مواجهه در و پیچیده فرآیند
میگیرد.ایندونظریهپردازدرحوزةزیباییشناسی»بر
تأکید متن تولید و تفسیر در خواننده مرکزی نقش
میکردند«)Iser  1972: 286(.برایناساسمخاطبو
خوانندهاثرنقشبنیادینیدرتولیدمحتوارابرعهده

دارند.
درزمانخواندنمتنشخصمخاطببایددرمتن
حضورداشتهباشدچنانکهزباننیزحضورداردومارا
وادارمیکندبهآنبیاندیشیموآنراببینیم.اثرهنری
به تأثیر لحاظ به که است نامعینی عناصر از سرشار
تفسیرخوانندهبستگیدارند.آیزرزیباییشناسیدریافت
رابهسهمخودتوسعهدادوآراینوینیرابرآنافزود؛
تفاوتعمدةآیزربایائوسایناستکهویبرخلقمعنا
نزدخوانندهواستقاللمعناپردازینزدمخاطبتأکید
بیشتریدارد.توجهآیزرمعطوفبهاینپرسشاستکه
چگونهودرچهشرایطییکاثربرایخوانندهمعنادارد
)مكاریک،۳4۳:1۳84(.ولفگانگآیزربرایهراثرادبی
دیگری و هنری یكیقطب نظرمیگیرد؛ در دوقطب
خلق نویسنده را هنری بخش زیباییشناسانه. قطب
تحقق خواننده را زیباییشناسانه بخش و میکند
میبخشد)همان:۲7۹(؛بنابراینمخاطبنقشبنیادینی
فرآیند در باید و داشته اثر معنادهی و تكمیل در
تأثیرگذارییکاثرموردتوجهقرارگیردوحضورویبه
قرار توجه مورد اثر تكمیل جهت در عنصری عنوان
میگیردکهمخاطبراازحالتمنفعلبهحالتفعال

مبدلمیسازد.
آیزرکارپدیدارشناسانیهمچونادموندهوسرل4و
رومناینگاردن5راگسترشدادهورهیافتسهسویهای
درتحلیلمتنطرحکرد:»پرداختنبهمتن،بهخواننده
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وازهمهمهمتربهشرایطتعاملمیانایندوبستگی
دارد.درمرکزنظریةاو،مفهومخوانندهضمنیقراردارد
به که میدهد نشان را فرآیندی توصیف وسیله که
موجبآنساختارهایمتنیازطریقفعالیتهایذهنی
)اندیشهگون(بهتجربیاتشخصیتغییرماهیتمیدهد
پدیدارشناسی نظریة در آیزر .)10۲ : 1۳86 )بنت،
خوانشخویش،رابطةمتقابلبینمتنوخوانندهراپی
میگیرد.مجموعهآثاروراهبردهایمتنیبه»سادگی
چارچوبیراارائهمیدهندکهدرآنخوانندهبایدابژة
.)10۳: )همان بسازد« خود برای را زیباییشناختی
بنابرایندریافتزیباییشناسانهبهعنواننشانیازنظریة
تصور خواننده، و متن بین تعامل مدت در دریافت
دریافت زیباییشناسی را مساله این آیزر میشود.
مینامدزیراتصورخوانندهرابرمیانگیزدکهبهنوبةخود
بهاثرحیاتیدوبارهمیبخشد)Iser, 2000: 311(.برطبق
ایننظریهمتنومخاطببایكدیگرتعاملدوسویهای
دارندوبرخالفبسیاریازموارد،ارتباطبهصورتیک
نمیگیرد بهمخاطبصورت اثر ازطرف تنها و طرفه
بلكهمخاطبهمدربرقراریاینارتباطدوسویهنقش

بنیادینیدارد.

نظریة شکاف
و فاصلهها ابهامها، دارای قطعی، غیر متون
شكافهاییهستندکهخوانندهباتجربهوفهمخودآنها
راسفیدخوانیمینامد فرایند این آیزر راپرمیکند.
خوانی سفید خالی، جای .)10۹ : 1۳8۳ )تسلیمی،
)شكاف(6قسمتاصلیومرکزیتفكرآیزرراتشكیل
میدهد.اینمسالهنخستیناتصالبخشهایمختلف
بهطور بیشترروایتهاخطداستان متنمیباشد.در
ناگهانیقطعشدهوادامهآنازلحاظدیگرویادرجهت
غیرمنتظرهخواهدبود.نتیجهاینخواهدبود،جاهای
نامتصل بخشهای پیوستن با باید خواننده را خالی
یا خالی فضاهای .)Shi, 2013: 984( کند کامل
و جایگاهها شد، مطرح آیزر توسط که شكافهایی
موقعیتهاییبرایتفسیرمخاطبوادامهاثرمیباشد
کهتوسطمخاطبتكمیلمیشود؛بنابرایناینجایگاه
نقطهاتصالیاستبرایدریافتمخاطبوارتباطاتیکه

بنابراین بهواسطهمتنشكلگرفتهاست؛ ازآن قبل
که دارد بنیادینی ارزش میان این در ارتباط مساله
توسطتفسیروپرکردنجاهایخالیتوسطخوانندهیا

مخاطبصورتمیگیرد.
موفق ارتباط است، ارتباط به پرداختن آیزر کار
مهار متن توسط خوانش که میآید پدید هنگامی
میشودواینبراساساستداللآیزرازطریقجاهای
خالیونقیضهابهدستمیآید.جاهایخالیچیزهایی
رانشانمیدهندکهدرمتنپنهاناستومتوجهکردن
میکند رها را ارتباط که است جایی در خواننده
)بنت،10۳:1۳86(.آیزربرایبررسیتعاملمیانمتن
وخوانندهتوجهخودرابهآندستهازویژگیهایمتن
کهآنراقابلخواندنمیکنندیاخواندنماراتحت
تأثیرقرارمیدهندونیزآندستهازویژگیهایفرایند
خواندنکهبرایفهمیدنمتنضروریهستند،معطوف
میکند.اوبهویژهدرآثارنخستخوداصطالحخواننده
ضمنیرابهکارمیگیردتاهردوکارکردراپوششدهد.
ایناصطالحهمشاملساختاریمتنیاستوهمشامل
بر بیشتر اتكا با آیزر بعدها یافته. ساخت کنشی
قائلمیشودمیانمتن، اینگاردنتمایزی اصطالحات
انضمامیسازیآنواثرهنری.موردنخستجنبةهنری
کاراستکهنویسندهآنراتعبیهمیکندتاماآنرا
بخوانیموبهبیانبهترامكانبالقوهایاستکهدرانتظار
به انضمامیسازی مقابل، در میبرد. سر به تحقق
محصولفعالیتخالقانهمابازمیگردد؛انضمامیسازی
هماناتحققمتندرذهنخوانندهاستکهبهواسطهپر
کردنخالهاوجاهایخالیکهبرایازمیانبردنعدم
تعینصورتمیگیردعملیمیشود.درنهایتاثرهنری
قرارداردکهنهمتناستونهانضمامیسازیآن،بلكه
چیزیبینایندواست.اثرهنریدرنقطههمگرایی
متنوخوانندهحادثمیشودنقطهایکههرگزنمیتوان
:1۳۹4 )مكاریک، کرد مشخص کامل طور به را آن
فرایندها از کاملی نظام »متن است معتقد او .)۲4۳
است.بههمینسبببایددرایننظامبرایکسیکه
میخواهدمتنرابازسازیکندجاییوجودداشتهباشد.
اینفضاکهشكافنامیدهمیشوندشاملفضاهایخالی
 Iser, 1978,(»هستندکهخوانندهبایدآنهاراپرکند
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169(.ولفگانگکمپ7مفهومفضایخالی)شكاف(رادر

یا ادراک قطع واسطه به برد. کار به بصری هنرهای
مشاهده،روایتافكاربینمخاطبواثریکهارائهشده
استبرقرارمیشود)Kwastek, 2013: 54(.آیزرمعتقد
توسط شكافها یا خالی فضاهای کردن پر که است
بااستراتژیخواندن،فرضیهسازی،وحذفو مخاطب

برجستهسازیصورتمیگیرد.
فرضیهسازیواستراتژیخواندن:آیزرمهمترینکار
درپرکردنجاهایخالیوشكافهایموجوددراثررا
بهپیرویازاینگاردن،زیباییشناسوفیلسوفلهستانی،
استراتژی میداند. خواندن استراتژی و فرضیهسازی
خواندنفراشدیاستکهاینگاردندرجریانخوانش
متنبرایخوانندهدرنظرمیگیرد.مخاطبهموارهبر
اساسحدسوگماندنیایمعناییمتنرامیآفریندو
جریان این در او میکند. پیشگویی را متن آینده
فرضیههاییرامیسازد.فرضیههاییکهاگرثابتشوند
براساسآنهافرضیههاییتازهساختهمیشوندوآزمایش
متنادامهمییابداینگاردناینرافراشدفرضیهسازی
استراتژیخوانندهمیخواند)Iser, 1972: 24(.درروند
فرضیهسازیکهآیزربرایمخاطبدرجریانخوانشو
ادراکاثردرنظرمیگیرد،چارچوبسازییاقاببندی
همصورتمیگیردمجموعةآثاروراهبردهایمتنیبه
آنخواننده ارائهمیدهندکهدر را سادگیچارچوبی
)بنت، بسازد خود برای را زیباییشناختی ابژة باید
10۳:1۳86(.مخاطببهواسطهچارچوبسازیاجزای
متنرابایكدیگرمرتبطمیسازدبهشكلیکهدرکو
پیگیریآنهابرایذهنممكنشود.بهاینترتیبباید
اذعانداشتکهچارچوبساختهشدهدرذهنمخاطب
درهرمرحلهتغییرمیکندوباتوجهبهآنچهکهاوباآن
میگیرد خود به جدیدی صورت است شده مواجه
)هارلند،۳۳1:1۳8۲(.اینمرحلهبامرحلةفرضیهسازی
درارتباطاستودرروندخوانشفرضیههایاولیةما
چارچوبیراپدیدمیآوردکهمیتوانیممطالببعدیرا
درآنچارچوبتفسیرکنیمامااینتفسیرتاانتهایمتن
و حذف .)۲7 : 1۳۹4 حسین، )میرزا نمیماند ثابت
ساختن برای کوشش در مخاطب برجستهسازی:
انتخاب آن از را عناصری متن، از منسجم مفهومی

بعضی باحذف او میدهد. سازمان را آنها و میکند
را پارهایعناصر وبرجستهکردنبرخیدیگر، عناصر
خیالی آنكه برای او میبخشد. عینیت خاص شیوهای
یكپارچهپدیدآوردمیکوشدتاازدروناثرچشماندازهای
مختلفیرابگیردیاازچشماندازیبهچشماندازدیگر

حرکتکند)ایگلتون،107:1۳80(.

هنر ت املی8 
برای تعامل مفهوم میالدی سال1۹00 درحدود
مورد بازخورد مراحل از نوع چندین کردن مشخص
استفادهقرارگرفت)Kwastek, 2013: 4(.»هنرتعاملی،
ژانریاستکهدرآنتماشاگرانبرمبنایمشارکتبه
اثردعوتمیشوند.برخالفاشكالسنتیهنر،کهدرآن
هاتعاملمخاطبتنهارویدادیذهنیاست،تعاملگرایی،
امكانجستجو،ایجادکردنوهمیاریرادراثرهنری
فراهممیسازد،عملیکهبسیارفراترازفعالیتذهنی
است«)Paul, 2003, 67(.بنابرایناینگونهآثارافقهای
نوینیرابرایمخاطباناثرهنریونحوهبرخوردبااثر
نیستند، تماشاگر فقط کنونی »مخاطبان میگشایند.
مارسل که عناصری اصلیاند؛ و فعال عناصری بلكه
دوشانتكمیلکارهنریراوابستهبهآنهامیدانست،
هرچندتصورنمیکرددرپایانقرنبیستمبرخیازآثار
هنریبهمعنایواقعیکلمهبهتماشاگروابستهمیشوند
ونهتنهابرایکاملکردن،بلكهبرایآغازکردنومحتوا
بخشیدنبهاثر«)راش،1۹4:1۳8۹(.ویوینسابچاک۹
میگویدفرهنگ»رسانهجدید،همبیشتروهمکمتراز
اشكالفرهنگیرسانههایتكنولوژیکقبلیرهاسازنده،
:1۳۹۳ )بیگنل، هستند« تعاملی و کننده مشارکت

.)۳۲5
آثار که است این تعاملی هنر در گیرنده وظیفه
هنریراتحققبخشد.اینبدانمعنیاستکهگیرنده
بهطورفعالبهگزارهتعاملپاسخمیدهد؛محدودهبرای
عملارائهشدهتوسطآثارمختلفبهطورقابلتوجهی
کالمی یا شده نوشته دستورالعملهای است. متفاوت
و شده ساخته آثار اکثر اما شود. ارائه است ممكن
را فعالیت امكان که است گونهای به شده پیكربندی
میتوانددرخودایجادکند.دربسیاریازمواردیكیاز
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تعامل از واقعی تعاملکشفحوادث اصلی مؤلفههای
ارائهشدهتوسطکاراست؛فعالیتگیرندهبستگیزیادی
و آن از ناشی انتظارات کارهایمشابه، با او تجربه به
 Kwastet, 2013:( دارد اقدامات انجام برای وی تمایل
باهنرتعاملی 94(.مراحلمعمولدرهنگاممشارکت

عبارتنداز:پاسخ،کنترل،تامل،تعلقخاطرونیزقطع
و میکنند پیدا تعامل سیستم این با کاربران رابطه.
چون بدهد، پاسخ آنها به سیستم تا میمانند منتظر
میخواهندبدانندکهاینسیستمچگونهکارمیکند.در
مرحلةکنترلکاربرانمیکوشندسیستمرادستكاری
کنندتااحساسنمایندکهسیستمدراختیارآنهاست.
درمرحلةتأمل،کاربراندربارةمفهومیتأملمیکنند
تعلق آنهاعرضهمیکند.مرحلة به اثرهنری، این که
خاطر،هنگامیتحققمییابدکهکاربراناحساسکنند
سیر در مرحله آخرین هستند. سیستم تأثیر تحت
مراحلتعامل،قطعرابطهاست)بیالوسكورسكی،۲00۹:
176(.مراحلیکهطیآنمخاطببااثرهنریرابطه
تعاملگراراآغازمیکند،بهنظرمیرسدکهباشكافیا
جاهایخالیکهآیزرمطرحکردهاست،انطباقیداشته
تعاملیجای ازهنر باشد؛بدینصورتکهدربخشی
خالیویافضایخالیبرایحضورمخاطبوفعالیتاو
درجای استکهحضورمخاطب نظرگرفتهشده در
خالیسببپیوندواتصالبخشهابهیكدیگروتولید
معنامیشود؛همانندنظریهآیزرکهشكافیدراثروجود
داردکهبامخاطبفعالپرشدهواثرتكمیلمیشود.
چارچوبیبرایمخاطبدراثرهنریایجادمیشودکه

مخاطبباقرارگرفتندرتعاملبااثرهنریفرضیهسازی
کردهوباحذفوبرجستهسازیبهدرکمفاهیمموجود
دراثرودرواقعپیوندمیانشكافدوبخشایجادشده
میپردازد.دراینمرحلهبرطبقنظریةآیزر،مخاطببه
تجربیات عنوان به هنری اثر تبدیل یا انضمامیسازی
شخصیاقداممیکند؛بدینترتیبتحققمتندرذهن
مخاطبباپرکردنشكافهاوخالهاصورتمیگیرد.

هنر چیدمان ت املی=
دردهه1۹70مواژه»کانسپچوال10«بهطوروسیعی
قالب در که بود هنری آفرینشهای همه دربرگیرنده
شیوههاورسانههایمرسوممانندنقاشیومجسمهقرار
حوزة در که هنری اثر هر زمان این در نمیگرفتند.
تكنیكیورسانهایهنرمدرنیستیجاینمیگرفتو
ظاهرمتعارفینداشت،یکاثرمفهومیقلمدادمیشد
1۹80م دهة ابتدای در .)17-18 :1۳۹۲ )سمیعآذر،
رد عنوان به مفهومی هنر در موجود وحدت تمام
گرایش یک به را خودش جای بصیرت مجادلهآمیز
فرامدرنتریبهسویکاربرداستراتژیکفرمهایبصری
)بدون رجعت این داد. سنتی هنری و عمومی رسانة
استراتژی(بهاستفادهازعناصرتصویریهمراهباتأکید
روزافزونبرچیدمانبهعنواناجراییکاثردربستری
خاص،داخلیاخارجگالری،شكلگرفت.ایدهچیدمان
بهعنوانیکفرمقطعیهنر)هنرچیدمان11(محصول
دهة80ماست.دراواسطدهة1۹۹0ماینفرمهنری
بهفرمغالبدرهنرجهانیتبدیلشدهبودکهازلحاظ

نمودار 1: روند مواجه مخاطب با اثر هنری و تولید معنا ) ماخذ: نگارندگان(
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تأثیرشبرشرایطهنربهطورکلی)وموقعیتهستی
شناسانههنر(قابلمقایسهباهنرمفهومیدراواخردهة
60مبود.اینفرمنتیجةدرگیریروزافزونبامسأله

شناختبود.زیرااگرکارهنریرابهگونهایکهدرهنر
موضوع هر مشابه نتوان میشد تأکید آن بر مفهومی
آنرا میتوان عوض در گرفت نظر در خاص فیزیكی

)www.leandroerlich.art( تصویر1: اثر چیدمان، لئوناردو ارلیچ، استخر شنا

تصاویر مراحلخوانشاثردرنظریهشكاف
توسطمخاطب

مراحلمشارکتمخاطبباهنر
تعاملی

منبع:
www.leandroerlich.art

ارتباطبااثر تعامل به تصمیم
ومشارکت

پاسخ 1

منبع:
www.leandroerlich.art

و قاببندی
اثر اجزای ارتباط
هنریبایكدیگر

چارچوبسازی در و شدن وارد
قرار اثر اختیار

گرفتن

کنترل ۲

منبع:
www.leandroerlich.art

1.حدسوگمان استراتژیخواندن
وفرضیهسازی

اثر دربارة تفكر
هنری

تأمل ۳

۲.پیشبینی

۳.فرضیهسازی

نتیجةتعأمالتدرواقعپرکردنشكافاثربودهوبعدازآنخروجازابژةاثرو
باقیماندنسوژةاثردرذهنمخاطباست.درواقعزیباییشناسیدریافتدر

اینمرحلهتكمیلمیشود.

خروجازاثر قطع
رابطه

4

جدول1: هم پوشانی مراحل مشارکت با اثر تعاملی و مراحل خوانش اثر در نظریه شکاف )مأخذ: نگارندگان(
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وابستهبهویژگیچنینجلوههاییدانست،درآنصورت
میشود بحرانی )اجرا( موجودیت و ایده بین رابطة
)آزبورن،70:1۳۹0-6۹(.پسازبهرسمیتشناختن
هنرچیدمانبهعنوانشیوهایدرارائةآثارهنری،دیگر
پیش از اشیا ساده موقعیتسازی یک نمیشد را آن
آن عمیقتر و جدید شكل بلكه دانست، شده ساخته
تولیداثردرجایواقعیخودشبهعنوانیکموجودیت
1۹71م اوایل در بورن که طور همان بود. فیزیكی
تشخیصداد»چیدمانبرایجایگزینیبانمایشگاهآمده
بود«)همان:70(.هنرمفهومیدربرخیمواردبرخالف
ذاتوتعریفخودصورتکاماًلفیزیكیوشكلیناشی
بیانشدهبه ادبی ازتجسمتفكریکهشیوهایکاماًل
خودمیگیرد)لوسیاسمیت،۲01:1۳84(.دربسیاری
مواردچیدمانهایارائهشدهبهصورتتعاملیبودهو
موقعیتیراایجادمیکندکهمشارکتفعالمخاطبرا
جهتتولیدمعناودرکمستقیماثرهنریبهمشارکت
حضور با چیدمان نوع این منظور بدین کند؛ دعوت
مخاطبمعناپیداکرده،تفسیروتكمیلمیشود.دراین
شیوةهنرمندانگونههایمتفاوتیازتعاملمخاطبرا

بااثرطراحیمیکنندتامخاطبدرمواجههبااثر،تمایل
بهتعاملراپیداکندوبدینصورتمفهوماثرهنری
توسطهمكاریمخاطبتكمیلشود.»ازآنجاکهچنین
محصولیبدوندخالتشرکتکنندگانکاملنیست،
هنرمندنمیتواندکاررابهتنهاییدرکارگاهتمامکند.
پسدردورةنمایشاثرهنریمشارکتمستقیمیاغیر
مستقیممخاطباننقشاساسیدارد.مخاطبانهنرچه
کسانیکهارتباطمستقیمباآندارندوچهکسانیکه
ارتباطغیرمستقیمدارندهمگیبایدبهعنوانهدفدر
شكلگیریمحصولنهاییدرنظرگرفتهشوند«)صبری،

.)۲74:1۳۹۲

شکاف، سر چیدمان ا س ر شنا لدونارسو ارلیی
دراینبخشباتوجهبهمواردونظریهایکهمطرح
شد،بهبررسییكیازآثارهنرچیدماندرغالبنظریه
شكافآیزرپرداختهومراحلتعاملمخاطببااثرهنری
مخاطب، توسط معنا تولید و شكاف نظریه توجه با

بررسیوتحلیلخواهدشد.
اثرچیدماناستخرشنا،سال1۹۹۹درموزةهنر

)www.leandroerlich.art( تصویر2: پاسخ مخاطب به اثر چیدمان)www.leandroerlich.art( تصویر3: چارچوب و حضور در اثر چیدمان

تصویر5: مرحله تعلق خاطر، حذف و برجسته سازی 
)www.leandroerlich.art(

تصویر4: مرحله تامل، فرضیه سازی و استراتژی خواندن
)www.leandroerlich.art( 
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هنرمند توسط ژاپن کانازاوا در واقع قرن۲1 معاصر
درآمده نمایش و اجرا به ارلیچ1۲ لئوناردو آرژانتینی،
است؛»استخرشنایکاستخربهاندازةواقعیاستکه
بهدوفضاتقسیممیشود:قسمتباالییوبیرونیکه
و زیرآبمیشود افراد دیدن برای بسیار توهم باعث
بخشداخلیکهمخاطبینمیتوانندواردآنشدهودر
مرکزاثرحضوریابند.ایناتاقآبیکهدرآنبازتابهای
نورآبوجوددارد،یکمكانغیرواقعیوکاماًلمتفاوت
باتجربیاتروزمرهرابرایمخاطبینایجادمیکند.در
که است شده باعث ترفند ایجاد با شنا استخر این
www.leandroer- )مخاطبینخودمعناراایجادکنند«
lich.art(.ایناثرکهبهصورتدائمیدرموزةفوقالذکر

باعث خود که است ترفندی دارای است شده نصب
هنری اثر در مشارکت به او دعوت و مخاطب جذب
میشود.آبدراستخردرواقعتنها10سانتیمترعمق
داردوتوسطیکالیةضخیمازشیشهشفافاستاز

.)www.ignant.com(سطحپایینیاثرجداشدهاست
باتوجهبهمراحلمعمولدرهنگاممشارکتخواننده
باهنرتعاملیومراحلیکهدرنظریةشكافآیزرجهت
ارتباطمخاطببااثرمطرحکردمیتوانهمپوشانیاین

دوموردرادراثرمربوطهبدینصورتبیانداشت.
نتیجةتعامالتدرواقعپرکردنشكافاثربودهو
اثردر باقیماندنسوژة اثرو ابژة از ازآنخروج بعد
ذهنمخاطباست.درواقعزیباییشناسیدریافتدر

اینمرحلهتكمیلمیشود.
برقراری اول مرحلة در شمارة1 جدول به باتوجه
ارتباطبیناثرچیدمانومخاطبمرحلهپاسخدرهنر
جذب و ارتباط این است؛ ارتباط برقراری و تعاملی
مخاطببهصورتیانجاممیپذیردکهمیتواندخواننده
رادرمراحلبعدیبهمشارکتدراثرهنریدعوتکند
ودرواقعانگیزهوکنجكاویمخاطبرابرمیانگیزدتا
مخاطببهحضوردراثرهنریپاسخمثبتدهد.هنر
چیدمانبهعنوانزیرمجموعهایازهنرهایمفهومی
استکهدرشیوهارائهبهصورتتعاملیهموارهسعی
به ترفندهای با را ابتداییمخاطب داردکهدرمرحلة
مشارکتوتعاملبااثردعوتکند؛شیوةبیانبهصورت
آشناییزداییمیتواندیكیازعواملجذبمخاطببه

شمارمیآید؛دراینشیوهمخاطببااثریمتفاوتاز
عناصرآشناییکهدیدهاستمواجههمیشود.همچنین
طلبیدن مبارزه به و چالش گونهای »آشناییزدایی
امكاناتافقانتظارهاست«)احمدی،4۳0:1۳8۳(در
آشناییزدایی شیوة کارگیری به با هنرمند اثر این
مفاهیم کنكاش و اثر با تعامل به را مخاطب توانسته
درونآنسوقدهد.مخاطببااثراستخرشناییروبرو
میشودکهبهصورتیمتفاوت،غیرواقعیوتعجبآوراز
مفهوماستخردرذهنمخاطبظاهرشدهومخاطبینی
کهبالباسهایروزمرهدرحالتنفسوقدمزدندرزیر
استخرپرازآبمیباشندنیزخوددلیلیبرایترغیب
اثر به پاسخمثبت دادن و اثر با بهمشارکت مخاطب

تعاملیمیشود.)تصویرشماره۲(.
ایدههاتوسطدریافتهایناگهانیومستقیمکشف
میشوند؛دراینجاهنربهمعنایآناستکهبایدحس
باشد. اثرهنری کننده دریافت اولیه بهشكلی بینایی
یعنیفهموابستهاستبهدریافتمستقیم.اینشكلاز
بیناییمانند هنروابستهاستبهدرکمستقیمحس
هنرهایدیداری،حرکتی،بههمراهنورورنگ)ریشترو
همكاران،۳5:1۳۹۲-۳4(.دراینبینمخاطبشكاف
وجایخالیرادراثرودرکآنحسمیکند؛بنابراین
بتواند تا رادرخودمیبیند اثر با بهمشارکت تمایلی
جاهایخالیوشكافیکهدرتولیدمعناصورتگرفته
آیزر نظر از کند. پر اثر در فعالش حضور با را است
»ارتباطموفقهنگامیپدیدمیآیدکهخوانشتوسط
متنمهارمیشودواینبراساساستداللآیزرازطریق
جاهایخالیونقیضهابهدستمیآید.جاهایخالی
است« پنهان متن در که میدهند نشان را چیزهایی
)بنت،10۳:1۳86(.بهنظرمیرسداینفضایخالیبا
حضورفعالمخاطب،کاملمیشود؛بدینصورتکه
پنهان هنری اثر یا و متن در را رازی و رمز مخاطب
اثررا باحضورشالیههایپنهان میبیندکهمیتواند
نمایانکندکهاینامرازاهدافبنیادینهنرتعاملیبه

شمارمیآید.
چارچوب، یا و کنترل عنوان با دوم مرحلة در
اثردر باچارچوبیکه و اثرهنریشده وارد مخاطب
اختیارشقرارمیدهددراثرهنریحضورپیدامیکند؛
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اینچارچوبرابطهبیناجزایاثررابرقرارمیکند.در
اینمیانمخاطبارتباطیبینمرحلةاولومرحلةدوم
ایجادمیکندوخوددرمقامیحضورپیدامیکندکه
میشود؛ مخاطبین دیگر طلبیدن مشارکت به سبب
بدینصورتکهخوددرقرارگیریدرموقعیتومرکز
اثربرایدیگرمخاطبینکهدرمرحلهاولهستند؛بیانی
مضمون »انتخاب میکند. ایجاد را زدایانه آشنایی
همچناندراختیارهنرمندباقیماندهاستاماآنچه
تنوع میدهند، صورت محتوا این به کنندهها شرکت
مضمون انتخاب .)۲48 :1۳8۹ )راش، دارد« بیشتری
مخاطب برای هنرمند که بود همانچارچوبیخواهد
تعیینمیکند.دراینمرحلهمخاطبمتوجهترفندی
کههنرمنددراثرهنریداشتهاستشدهوبافضایی
مواجهمیشودکهکاماًلمتفاوتازدرکعادیآنهااز
محیطموردنظراست؛اینتفاوتدرانتظاراتمخاطب
ورود باعث متفاوت کاماًل محیطی در قرارگیری و
مخاطببهمرحلهفرضیهسازیخواهدشد)تصویردر
ازاجزای مرحلةسوممخاطبدرحالیکهخودیكی
تشكیلدهندهاثرهنریاست،بهتفكروتأملدرباب
اثریکهدرآنقرارداردمیپردازد.»متونواثرهنری
فقطزمانیمعنادارندکهسوژهایآنهاراکدگشاییکند
وهرمتن،خوانندهیابینندهایراپیشفرضمیگیرد
کهنشانههایشبرایاومعناداراست«)بیگنل،1۳۹۳:
صورت بخش این در تفكر و کدگشایی این .)۳۳۲
میگیرد؛همچنینباتوجهبهنظریةشكاف،مخاطبدر
مرحلهاستراتژیخواندنوفرضیهسازیاستوباحدس
وگام،پیشبینیوفرضیهسازیخودرابهمعنایاصلی
اثرنزدیکمیکند؛دراینمرحلهاستکهمعناتوسطاو
رمزگشاییوتولیدمیشوند.ازنظرآیزر»متنانباشتهای
ازاستعدادهاوقوایکنشیاستواینخوانشاستکه
آنهارابهفعلتبدیلمیکندویبهطورصریحمیگوید
خوانش فرآیند در که است کنشی ذخیره یک متن
این در .)105 :1۳87 )نامورمطلق، میشود« بالفعل
تعیین برایش هنرمند که چارچوبی با خواننده میان
کردهبهحدسوگمانمیپردازدومیتوانبهصراحت
گفتکهچارچوبتعیینشدهتوسطهنرمندهدفو
نیتهنرمنداستکهمخاطبرابههرچهبهترسوق

که است »درست میکند. رهنمون اثر معنا به دادن
جای انتظارها افق چارچوب در اثر از مخاطب تاویل
میگیردامااینتاویلیمنفعلنیستیعنیبهسادگی
بازتابیابیانافقداناییروزگارمحسوبنمیشودبلكه
براساسگونهاینقشهواستراتژیپدیدمیآید. خود
بامتون بامتنآنرا خوانندهدرنخستینبرخوردش
دیگریکهپیشترخواندهقیاسمیکندومیکوشدتا
گونهای به ادبی تاریخ اینسان بزند راحدس آن نوع
مشخصبهتاریختأثیرپذیریهاوتأثیرگذاریهایادبی
تبدیلمیشود«)احمدی،4۳۲:1۳87()تصویرشمارة

.)4
درمرحلهچهارممخاطبباتوجهبهحدسوگمان
بود، داده انجام سوم مرحلة در که پیشبینیهایی و
کوششیداردجهتدستیابیبهمفهوماثر.اوباحذف
برخیازعناصروبرجستهسازیبرخیدیگر،فرضیههاو
یافتههایخودراباالویتبخشیوسازماندهیکردنبه
معنایواحدیمیرساندکهمیتوانآنرانتیجةفرضیه
با اینبخشمخاطبین در البته دانست. او سازیهای
میشوند هنری اثر وارد متفاوت انتظارها و نگرشها
بنابراینبهنظرمیرسدکهتولیدمعناودستیابیبهمعنا
توسطمخاطبینمختلفبهیکنتیجهواحدنائلنشود
اماتولیدمعنادرچهارچوبموردنظرکههنرمندآنرا
»برخالف آیزر نظر در میگیرد. صورت کرده تعیین
نگرشسنتیمعناثابتفرضنشدهاستونقشخواننده
در خواننده بلكه است نكرده پیدا تنزل کاشف مانند
فرآیندخالقانهایبهخلقمعنامیپردازد«)نامورمطلق،
105:1۳87(.همچنین»هنرمندقدرتکنترلمخاطب
برایالقانوعخاصیازمشاهدهاثرراندارد.افرادمختلف
یکچیزرابهاشكالوروشهایمختلفدرکمیکنند«
این در بدینصورت .)۳6 :1۳۹۲ همكاران، و )ریشتر
مرحلهمخاطبمعناهاورمزگشاییهاییراکهدرذهن
عناصر و میکند الویتبندی است داده انجام خود
دیداریخویشرابارمزهاومعناییکهدراثربودمرتبط
کردهومعناییرادرذهنخودمتصورمیشود.)تصویر

شمارة5(.
در که معنایی تولید با مخاطب پنجم مرحله در
که خالی جاهای و شكافها گرفته انجام قبل مرحلة
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برایاودرابتداسؤالبودپروازاثرهنریخارجمیشود؛
ایجاد و مخاطب، انتظارات با بودن متفاوت دلیل به
از هنری، اثر در مخاطب حضور از متفاوت تجربه
تجربههایدیگراودربرخوردباآثاردیگرمتمایزخواهد
کیفیات با آن پیوند که زیبا هنر از »دریافتی بود.
قرارمیدهد راهخویش رامبدأ مكشوفتجربهعادی
تبدیل برای مساعد نیروهای و عوامل توانست خواهد
عادیوطبیعیفعالیتهایبشریمشترکرابهاموری
ارزشهنریدارندنشاندهد«)دیویی،1۳۹۳: راکه
۲۳(.بنابراین»خوانندگانباحلکردنتناقضاتمیان
کردن پر با یا متن در موجود گوناگون دیدگاههای
شكافهایمیانایندیدگاههابهشیوههایمختلفمتن
راواردآگاهیخودمیکنندوآنرابهتجربهخویش
بدلمینمایند«)سلدنوویدوسون،77-80:1۳84(.
بدینصورتمخاطبباتولیدمعنا،شكافهاوجاهای
خالیاثرراپرمیکندودرواقعپیوندیمیانبخشهای
مختلفاثرکهباتعاملوحضورشایجادشدهراخلق

میکند.

نسی ه جیری
زیباییشناسی دربارة متفكران آرای بر استناد با
تطبیق و آیزر ولفگانگ نظریةشكاف ویژه به دریافت
مراحلپنجگانهتعاملیبااثرچیدمانلئوناردوارلیچ؛
یا ادبی اثر یک متن که کرد برداشت چنین میتوان
دارایشكافهاوفضایخالیاستکهتوسط هنری،
صورت معنا تولید و شده پر شكافها این مخاطبین
میکند پر را خالها مخاطب که زمان هر و میگیرد
تعاملوارتباطویبااثرهنریآغازمیشود؛درواقع
ایجادارتباطوتأثیرگذاریزیباشناختیازاساسیترین
و مخاطب فعال حضور با که است هنری آثار اهداف
میگیرد؛ صورت مختلف، بخشهای بین پیوند ایجاد
شایانذکراستکهنظریهشكافووجودجاهایخالی
رامیتواندرآثارتعاملیبهوضوحمشاهدهکرد؛زیرادر
اینآثارشكافیوجودداردکهتوسطمشارکتوحضور
مخاطبتكمیلمیشود؛همچنینایننظریهراباتوجه
بهمشخصههایآنومخاطبمحوربودن،میتوانبه
هنرتعاملیومراحلشكلگیریارتباطمخاطببااثر

تعاملی،مرتبطدانستوانطباقایندوراموردبررسی
قرارداد.آیزرحضورمخاطبدراثررابهعنوانعاملی
سازندهمیدانستوبهسببوجودمخاطب،اثریکامل
شدهوتولیدمعناباحضورویصورتمیگیرد؛براین
اساسمیتواناینهمپوشانیرابررویچیدمانتعاملی
استخرشناکهتوسطلئوناردواورلیجارائهواجراشده،
تأثیرگذاری ارتباط، ایجاد واقع در کرد. بررسی
هر اهداف اساسیترین از معنا تولید و زیباشناختی
شاخهازاثرهنریاست؛بهگونهایکهمخاطبدرجهت
با ابتدا اثر در موجود خالهای و شكافها کردن پر
چارچوبیکههنرمندتعیینکردهروبرومیشود؛سپس
به رسیدن جهت در مخاطب تعاملگرایی تصمیم با
و حذف فرضیهسازی، خواندن، استراتژی اثر، معنای
به توجه با مخاطب و میگیرد صورت برجستهسازی
مراحلذکرشدهجاهایخالیراباحضورخودشدراثر
پرکردهوتولیدمعناصورتمیگیرد؛کهاینمراحلبا
مراحلمشارکتمخاطببااثرتعاملگرا،یعنیپاسخ،
کنترل،تامل،تعلقخاطروقطعرابطه،همپوشانیدارد.
بدینرویجایگاهمخاطبدرعصرحاضرباتوجهبه
نظریهشكافوهنرهایتعاملی،ازحالتمنفعلوصرفاً
تماشاگرآثارهنریبهعنصریفعالوکاملکنندهاثر
تغییردادهمیشود؛مخاطبدرمواجههبااینگونهآثار
جایخالیراحسکرده؛جاهایخالیوشكافهاخبر
ازرمزهاومعناهاییپنهاندراثرمیدهدکهتمایلو
ترغیبمخاطببهمشارکترادراوایجادمیکند؛در
نهایتمعناباحضورمخاطبوتفكراتیکهدرچهارچوب
و حضور تجربه و میگیرد شكل میباشد، هنری اثر
تولیدمعناصورتمیگیرد.تولیدمعناتوسطمخاطباز
و حذف خواندن، استراتژی فرضیهسازی، طریق
برجستهسازیصورتمیگیرد؛بدینصورتکهمخاطب
درمواجههوحضورشدرمرکزاثربهتاملوفرضیهسازی
رمزهای و الیهها شناخت با نهایت در که میپردازد
موجوددراثر،بهاولیتبندیوبرجستهسازیمعناهای
شكل وی ذهن در واحد معنایی و پرداخته دریافتی

میگیرد.
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