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چکیده

هنر چیدمان بهعنوان یکی از شاخههای هنر مفهومی ،همواره بر ایده و مفهوم اثر تأکید دارد ،در مواقعی برای جلب و همیاری
بیشتر مخاطب از تعامل نیز استفاده میکند؛ این شیوه تماشاگر را به حضور در اثر دعوت کرده و این تعاملگرایی سبب ایجاد
مشارکت مخاطب و فعالیتهای ورای ذهنی میشود؛ این امر خارج کردن مخاطب از حالت منفعل و تبدیل او به حالت فعال
و معناسازی در اثر را موجب میشود .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعامل مخاطب در دریافت زیباییشناسی اثر چیدمان
تعاملی ،به مطالعة چیدمان استخر شنای لئوناردو ارلیچ میپردازد که به صورت تعاملی ارائه و اجرا شدهاند .تحلیل و بررسی اثر
مذکور بر طبق نظریة زیباییشناسی دریافت بهعنوان یکی از نظریههای خوانندهمحور ولفگانگآیزر ،نظریهپردازان مکتب
کنستانس ،صورت گرفته است .او نظریه شکافهای موجود در آثار را طرح کرد تا اثبات کند مخاطب با پر کردن شکافها ،به
اثر معنا میبخشد و تولید معنا توسط مخاطب از طریق فرضیهسازی ،استراتژی خواندن ،حذف و برجستهسازی صورت میگیرد.
نظریه مذکور با توجه به طرح کردن شکاف یا جای خالی و خواننده محور بودن ،با قواعد و استراتژیهای هنر تعاملی انطباق
مورد نظر را دارد .این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای شکل گرفت و به این نتیجه نائل آمد
که مخاطب در اثر چیدمان تعاملی ،شکاف و جای خالی را احساس میکند؛ که با حضور در اثر ،این شکاف پر شده و تولید
معنا توسط وی صورت میگیرد؛ همچنین نظریه شکافآیزر همپوشانی کاملی با مراحل تعامل مخاطب با اثر هنری را نشان
میدهد؛ همچنین جایگاه و اهمیت مخاطب در اثر در راستای تکمیل مفهوم و تولید معنا مورد توجه قرار میگیرد.
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مقدمه
نظریه زیباییشناسی دریافت ،عنوانی است که در
دهه  1960میالدی توسط استادان دانشگاه کنستانس
در آلمان ساخته و پرداخته شد؛ از اینرو به نظریه مذکور
مکتب کنستانس نیز میگویند« .هانس روبرت یاس و
ولفگانگ آیزر بنیانگذاران این مکتب ،توجه خاصی به
دریافت مخاطب دارند؛ به همین روی مکتب کنستانس
با موضوع زیباییشناسی دریافت آمیخته شده است»
(مکاریک .)340 :1384 ،میتوان گفت نظریة
زیباییشناسی دریافت مهمترین و کانونیترین موضوع
مکتب کنستانس محسوب میشود و اعضای این مکتب
به جای تولید و بررسی متون ،به خواندن و دریافت متون
ادبی میپردازند .این زیباییشناسی با خوانش مخاطب
پیوند نزدیکی دارد و بر این عقیدهاند که معنا در یک
فرآیند پیچیده و در مواجهه با اثرهنری شکل میگیرد.
در واقع آنها معتقد به این امر هستند که اثر هنری یا
ادبی ،با خوانش مخاطب زندگی خود را آغاز میکند و به
واسطه آن معنا تکمیل خواهد شد .یکی از نظریاتی که
در این بین توسط ولفگانگ آیزر مطرح و مورد بررسی
قرار گرفت ،نظریه شکاف یا جاهای خالی میباشد؛ وی
در این نظریه معتقد است همیشه در اثر ،جاهای خالی
وجود دارد که مخاطب با تفسیرها و استنباطهای
شخصی خود آنها را پر میکند.
پژوهش حاضر با بررسی رویکرد شکاف ،خوانش بین
هنر چیدمان تعاملی و مخاطب ،و با اهداف بررسی نقش
تعامل مخاطب در دریافت زیباییشناسی اثر ،بازتاب
نظریه شکافآیزر در جلب مخاطب ،همپوشانی نظریه
شکاف و هنر تعاملی ،شکل گرفته است .سؤالی که در
این بین مطرح میشود این است که آیا میتوان انطباقی
با نظریه شکاف زیباییشناسی دریافت آیزر و اثر چیدمان
تعاملی برقرار کرد؟
فرض بر این است که با توجه به نظریة زیباییشناسی
دریافت میتوان شکاف را زمان پاسخ مخاطب به اثر
هنری دانست که مرحلهای آغازین در هنر تعاملی
شناخته شده است .همچنین ارتباط مخاطب با اثر
هنری و قرار گرفتن او در مرکز اثر هنری که از اهداف
اصلی زیباییشناسی دریافت است ،با هنر تعاملی نتیجه

بهتر و مؤثرتری خواهد داشت و میتوان شاهد همپوشانی
نظریة شکاف آیزر و مراحل شکلگیری هنر تعاملی بود.

پیشینه تحقیق
تاکنون مقاالت متعددی در این حوزه به نگارش
درآمدهاند از جمله مقالهای در سال  1393با عنوان
«مبادی پدیدارشناسی هرمنوتیک در چیدمان تعاملی
«وقتی چیزی رخ نمیدهد» اثر ارنستو نتو ،توسط زهرا
رهبرنیا و آمنه مافی تبار در نشریه کیمیای هنر به چاپ
رسیده است که چیدمان مذکور را از دیدگاه
پدیدارشناسی هرمنوتیک مورد بررسی قرار داده است.
مقاله «خوانش عروسکهای نمایشی بر اساس نظریة
زیباییشناسی دریافت آیزر» که در سال  1394توسط
فهیمه میرزا حسین و پوپک عظیم پور تبریزی ارائه شده
است که بر اساس نظریة شکاف به بررسی جاهای خالی
موجود در نمایش عروسکی و چگونگی پر کردن این
جاهای خالی توسط مخاطب پرداخته است .همچنین در
مقاله «تحلیل شعر آی آدمها و تفسیرهای آن بر اساس
نظریه زیباییشناسی دریافت» ،اسماعیل شفق و علی
اصغر آذرپیرا در سال  1396نظریة شکاف را در اثر ادبی
نیما مورد بررسی قرار داده اند .مقالهای با عنوان «خوانش
چیدمان تعاملی تایپوگرافی به منظور کنترل از منظر
اصول ادراک بصری گشتالت» که نگارندگان آن ندا
شفیقی و زهرا رهبرنیا ،به بررسی یکی از چیدمانهای
تایپوگرافی تعاملی و درک آن با اصول هفتگانه گشتالت
پرداختهاند که در تابستان  1397در نشریة هنرهای
زیبای دانشگاه تهران به چاپ رسیده است .کتابی با
عنوان «»Aesthetics of interaction in digital art
 2013توسط  Katja Kwastekدر مؤسسة تکنولوژی
ماساچوست به چاپ رسیده است ،در باب هنر دیجیتال،
هنر دیجیتال تعاملی و زیباییشناسی هنر دیجیتال
تعاملی مطالبی را مطرح کرده و همچنین ارتباط مباحث
زیباییشناسی را با هنر دیجیتال تعاملی مورد توجه و
ارزیابی قرار داده است Bialoskorski .و  Westernikدر
سال  2009مقالهای با عنوان «design and evaluation
 »of affective interactiveبه چاپ رسانده است که در
باب هنرهای تعاملی و مخاطب محور ،همچنین اهمیت
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مخاطب در شکلگیری و تکمیل اثر تعاملی مطالب
جالب توجهی را ارائه کرده است.
به مدد مطالعه و بهرهگیری از پژوهشهای پیشین،
در این پژوهش قصد بر آن است که با تکیه بر نظریة
شکاف آیزر به تحلیل و بررسی یکی از آثار چیدمان
تعاملی پرداخته شود و نقش مخاطب در دریافت و تولید
معنا در اثر مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛
همچنین به انطباق و همپوشانی مراحل دریافت در
نظریة شکاف و مراحل شکلگیری هنر تعاملی با توجه
به مطالعة موردی انتخاب شده ،پرداخته شود .بررسی،
انطباق و همپوشانی نظریة شکاف آیزر با مراحل برقراری
ارتباط مخاطب با اثر تعاملی ،شاخصهای میباشد که این
پژوهش را با پژوهشهای مشابه پیشین متمایز میکند.

روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه جمعآوری
اطالعات به صورت مراجعه به اسناد کتابخانهای صورت
گرفته است .جامعه آماری در نظر گرفته اثری چیدمان
از هنرمند مفهومی آرژانتینی به نام لئوناردو ارلیچ
میباشد که در سال  2004در موزة هنرهای معاصر قرن
 21واقع در کانازاوا ژاپن به صورت تعاملی اجرا و ارائه
شده است .اثر مذکور چندین بار در مکانهای متفاوت
اجرا شده و تمایل به همکاری را در مخاطبان اثر ایجاد
کرده است؛ همچنین ارلیچ در زمینه طراحی چیدمانهای
تعاملی آثار بسیاری را خلق کرده است که هر یک به
عنوان یکی از چیدمانهای تأثیرگذار و قابل توجه در
موزهها و گالریهای مطرح به نمایش گذاشته شده
است؛ عوامل ذکر شده دلیل انتخاب این اثر در مطالعه
مذکور میباشد .پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و مطالعة
موردی ذکر شده بر اساس نظریة زیباییشناسی ولفگانگ
آیزر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .اثر چیدمان
استخر شنا ،به صورت تعاملی و مخاطب محور خلق شده
است و بنا به انطباق با شاخصههای نظریة شکاف به دلیل
مخاطب محور بودن و جای خالی که توسط مشارکت فعال
مخاطب پر شده ،میتواند انطباق مورد نظر با اثر مذکور را
داشته باشد؛ در دو مورد مذکور تولید معنا با حضور
مخاطب و پیوند بین مراحل مختلف اثر شکل میگیرد.

زیباییشناسی دریافت
ولفگانگ آیزر 2و هانس روبرت یائوس  ،بهعنوان ارائه
کنندة نظریة دریافت در زیباییشناسی ،مهمترین
نظریهها را دربارة جایگاه مخاطب در متن مطرح کردند.
از نظر آنها بدون مشارکت فعال و مداوم خواننده هیچ
گونه متن و اثر در کار نخواهد بود (نظرزاده:1382 ،
 .)181بنابراین بر اساس این نظریه ،زیباییشناسی ،با
خوانش و مخاطب پیوند دارد و در این تفکر معنا در یک
فرآیند پیچیده و در مواجهه خواننده با متن شکل
میگیرد .این دو نظریهپرداز در حوزة زیباییشناسی «بر
نقش مرکزی خواننده در تفسیر و تولید متن تأکید
میکردند» ( .)Iser 1972: 286بر این اساس مخاطب و
خواننده اثر نقش بنیادینی در تولید محتوا را بر عهده
دارند.
در زمان خواندن متن شخص مخاطب باید در متن
حضور داشته باشد چنان که زبان نیز حضور دارد و ما را
وادار میکند به آن بیاندیشیم و آن را ببینیم .اثر هنری
سرشار از عناصر نامعینی است که به لحاظ تأثیر به
تفسیر خواننده بستگی دارند .آیزر زیباییشناسی دریافت
را به سهم خود توسعه داد و آرای نوینی را بر آن افزود؛
تفاوت عمدة آیزر با یائوس این است که وی بر خلق معنا
نزد خواننده و استقالل معناپردازی نزد مخاطب تأکید
بیشتری دارد .توجه آیزر معطوف به این پرسش است که
چگونه و در چه شرایطی یک اثر برای خواننده معنا دارد
(مکاریک .)343 :1384 ،ولفگانگ آیزر برای هر اثر ادبی
دوقطب در نظر میگیرد؛ یکی قطب هنری و دیگری
قطب زیباییشناسانه .بخش هنری را نویسنده خلق
میکند و بخش زیباییشناسانه را خواننده تحقق
میبخشد (همان)279 :؛ بنابراین مخاطب نقش بنیادینی
در تکمیل و معنادهی اثر داشته و باید در فرآیند
تأثیرگذاری یک اثر مورد توجه قرار گیرد و حضور وی به
عنوان عنصری در جهت تکمیل اثر مورد توجه قرار
میگیرد که مخاطب را از حالت منفعل به حالت فعال
مبدل میسازد.
آیزر کار پدیدارشناسانی همچون ادموند هوسرل 4و
رومن اینگاردن 5را گسترش داده و رهیافت سه سویهای
در تحلیل متن طرح کرد« :پرداختن به متن ،به خواننده
1
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و از همه مهمتر به شرایط تعامل میان این دو بستگی
دارد .در مرکز نظریة او ،مفهوم خواننده ضمنی قرار دارد
که وسیله توصیف فرآیندی را نشان میدهد که به
موجب آن ساختارهای متنی از طریق فعالیتهای ذهنی
(اندیشه گون) به تجربیات شخصی تغییر ماهیت میدهد
(بنت .)102 : 1386 ،آیزر در نظریة پدیدارشناسی
خوانش خویش ،رابطة متقابل بین متن و خواننده را پی
میگیرد .مجموعه آثار و راهبردهای متنی به «سادگی
چارچوبی را ارائه میدهند که در آن خواننده باید ابژة
زیباییشناختی را برای خود بسازد» (همان .)103:
بنابراین دریافت زیباییشناسانه به عنوان نشانی از نظریة
دریافت در مدت تعامل بین متن و خواننده ،تصور
میشود .آیزر این مساله را زیباییشناسی دریافت
مینامد زیرا تصور خواننده را برمیانگیزد که به نوبة خود
به اثر حیاتی دوباره میبخشد ( .)Iser, 2000: 311بر طبق
این نظریه متن و مخاطب با یکدیگر تعامل دوسویهای
دارند و برخالف بسیاری از موارد ،ارتباط به صورت یک
طرفه و تنها از طرف اثر به مخاطب صورت نمیگیرد
بلکه مخاطب هم در برقراری این ارتباط دوسویه نقش
بنیادینی دارد.

نظریة شکاف
متون غیر قطعی ،دارای ابهامها ،فاصلهها و
شکافهایی هستند که خواننده با تجربه و فهم خود آنها
را پر میکند .آیزر این فرایند را سفید خوانی مینامد
(تسلیمی .)109 : 1383 ،جای خالی ،سفید خوانی
(شکاف) 6قسمت اصلی و مرکزی تفکر آیزر را تشکیل
میدهد .این مساله نخستین اتصال بخشهای مختلف
متن میباشد .در بیشتر روایتها خط داستان به طور
ناگهانی قطع شده و ادامه آن از لحاظ دیگر و یا در جهت
غیر منتظره خواهد بود .نتیجه این خواهد بود ،جاهای
خالی را خواننده باید با پیوستن بخشهای نامتصل
کامل کند ( .)Shi, 2013: 984فضاهای خالی یا
شکافهایی که توسط آیزر مطرح شد ،جایگاهها و
موقعیتهایی برای تفسیر مخاطب و ادامه اثر میباشد
که توسط مخاطب تکمیل میشود؛ بنابراین این جایگاه
نقطه اتصالی است برای دریافت مخاطب و ارتباطاتی که

قبل از آن به واسطه متن شکل گرفته است؛ بنابراین
مساله ارتباط در این میان ارزش بنیادینی دارد که
توسط تفسیر و پر کردن جاهای خالی توسط خواننده یا
مخاطب صورت میگیرد.
کار آیزر پرداختن به ارتباط است ،ارتباط موفق
هنگامی پدید میآید که خوانش توسط متن مهار
میشود و این بر اساس استدالل آیزر از طریق جاهای
خالی و نقیضها به دست میآید .جاهای خالی چیزهایی
را نشان میدهند که در متن پنهان است و متوجه کردن
خواننده در جایی است که ارتباط را رها میکند
(بنت .)103 :1386،آیزر برای بررسی تعامل میان متن
و خواننده توجه خود را به آن دسته از ویژگیهای متن
که آن را قابل خواندن میکنند یا خواندن ما را تحت
تأثیر قرار میدهند و نیز آن دسته از ویژگیهای فرایند
خواندن که برای فهمیدن متن ضروری هستند ،معطوف
میکند .او به ویژه در آثار نخست خود اصطالح خواننده
ضمنی را به کار میگیرد تا هر دو کارکرد را پوشش دهد.
این اصطالح هم شامل ساختاری متنی است و هم شامل
کنشی ساخت یافته .بعدها آیزر با اتکا بیشتر بر
اصطالحات اینگاردن تمایزی قائل میشود میان متن،
انضمامیسازی آن و اثر هنری .مورد نخست جنبة هنری
کار است که نویسنده آن را تعبیه میکند تا ما آن را
بخوانیم و به بیان بهتر امکان بالقوهای است که در انتظار
تحقق به سر میبرد .در مقابل ،انضمامیسازی به
محصول فعالیت خالقانه ما باز میگردد؛ انضمامیسازی
همانا تحقق متن در ذهن خواننده است که به واسطه پر
کردن خالها و جاهای خالی که برای از میان بردن عدم
تعین صورت میگیرد عملی میشود .در نهایت اثر هنری
قرار دارد که نه متن است و نه انضمامیسازی آن ،بلکه
چیزی بین این دو است .اثر هنری در نقطه همگرایی
متن و خواننده حادث میشود نقطهای که هرگز نمیتوان
آن را به طور کامل مشخص کرد (مکاریک:1394 ،
 .)243او معتقد است «متن نظام کاملی از فرایندها
است .به همین سبب باید در این نظام برای کسی که
میخواهد متن را بازسازی کند جایی وجود داشته باشد.
این فضا که شکاف نامیده میشوند شامل فضاهای خالی
هستند که خواننده باید آنها را پر کند» (Iser, 1978,
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 .)169ولفگانگ کمپ 7مفهوم فضای خالی (شکاف) را در
هنرهای بصری به کار برد .به واسطه قطع ادراک یا
مشاهده ،روایت افکار بین مخاطب و اثری که ارائه شده
است برقرار میشود ( .)Kwastek, 2013: 54آیزر معتقد
است که پر کردن فضاهای خالی یا شکافها توسط
مخاطب با استراتژی خواندن ،فرضیهسازی ،و حذف و
برجستهسازی صورت میگیرد.
فرضیهسازی و استراتژی خواندن :آیزر مهمترین کار
در پر کردن جاهای خالی و شکافهای موجود در اثر را
به پیروی از اینگاردن ،زیباییشناس و فیلسوف لهستانی،
فرضیهسازی و استراتژی خواندن میداند .استراتژی
خواندن فراشدی است که اینگاردن در جریان خوانش
متن برای خواننده در نظر میگیرد .مخاطب همواره بر
اساس حدس و گمان دنیای معنایی متن را میآفریند و
آینده متن را پیشگویی میکند .او در این جریان
فرضیههایی را میسازد .فرضیههایی که اگر ثابت شوند
براساس آنها فرضیههایی تازه ساخته میشوند و آزمایش
متن ادامه مییابد اینگاردن این را فراشد فرضیهسازی
استراتژی خواننده میخواند ( .)Iser, 1972: 24در روند
فرضیهسازی که آیزر برای مخاطب در جریان خوانش و
ادراک اثر در نظر میگیرد ،چارچوبسازی یا قاببندی
هم صورت میگیرد مجموعة آثار و راهبردهای متنی به
سادگی چارچوبی را ارائه میدهند که در آن خواننده
باید ابژة زیباییشناختی را برای خود بسازد (بنت،
 .)103 :1386مخاطب به واسطه چارچوبسازی اجزای
متن را با یکدیگر مرتبط میسازد به شکلی که درک و
پیگیری آنها برای ذهن ممکن شود .به این ترتیب باید
اذعان داشت که چارچوب ساخته شده در ذهن مخاطب
در هر مرحله تغییر میکند و با توجه به آنچه که او با آن
مواجه شده است صورت جدیدی به خود میگیرد
(هارلند .)331 :1382 ،این مرحله با مرحلة فرضیهسازی
در ارتباط است و در روند خوانش فرضیههای اولیة ما
چارچوبی را پدید میآورد که میتوانیم مطالب بعدی را
درآن چارچوب تفسیر کنیم اما این تفسیر تا انتهای متن
ثابت نمیماند (میرزا حسین .)27 : 1394 ،حذف و
برجستهسازی :مخاطب در کوشش برای ساختن
مفهومی منسجم از متن ،عناصری را از آن انتخاب

میکند و آنها را سازمان میدهد .او با حذف بعضی
عناصر و برجسته کردن برخی دیگر ،پارهای عناصر را
شیوهای خاص عینیت میبخشد .او برای آنکه خیالی
یکپارچه پدید آورد میکوشد تا از درون اثر چشماندازهای
مختلفی را بگیرد یا از چشماندازی به چشمانداز دیگر
حرکت کند (ایگلتون.)107 :1380 ،

هنر تعاملی
در حدود سال  1900میالدی مفهوم تعامل برای
مشخص کردن چندین نوع از مراحل بازخورد مورد
استفاده قرار گرفت (« .)Kwastek, 2013: 4هنر تعاملی،
ژانری است که در آن تماشاگران بر مبنای مشارکت به
اثر دعوت میشوند .برخالف اشکال سنتی هنر،که در آن
ها تعامل مخاطب تنها رویدادی ذهنی است ،تعاملگرایی،
امکان جستجو ،ایجاد کردن و همیاری را در اثر هنری
فراهم میسازد ،عملی که بسیار فراتر از فعالیت ذهنی
است» ( .)Paul, 2003, 67بنابراین اینگونه آثار افقهای
نوینی را برای مخاطبان اثر هنری و نحوه برخورد با اثر
میگشایند« .مخاطبان کنونی فقط تماشاگر نیستند،
بلکه عناصری فعال و اصلیاند؛ عناصری که مارسل
دوشان تکمیل کار هنری را وابسته به آنها میدانست،
هر چند تصور نمیکرد در پایان قرن بیستم برخی از آثار
هنری به معنای واقعی کلمه به تماشاگر وابسته میشوند
و نه تنها برای کامل کردن ،بلکه برای آغاز کردن و محتوا
9
بخشیدن به اثر» ( راش .)194 :1389 ،ویوین سابچاک
میگوید فرهنگ «رسانه جدید ،هم بیشتر و هم کمتر از
اشکال فرهنگی رسانههای تکنولوژیک قبلی رها سازنده،
مشارکت کننده و تعاملی هستند» (بیگنل:1393 ،
.)325
وظیفه گیرنده در هنر تعاملی این است که آثار
هنری را تحقق بخشد .این بدان معنی است که گیرنده
به طور فعال به گزاره تعامل پاسخ میدهد؛ محدوده برای
عمل ارائه شده توسط آثار مختلف به طور قابل توجهی
متفاوت است .دستورالعملهای نوشته شده یا کالمی
ممکن است ارائه شود .اما اکثر آثار ساخته شده و
پیکربندی شده به گونهای است که امکان فعالیت را
میتواند در خود ایجاد کند .در بسیاری از موارد یکی از
8
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مؤلفههای اصلی تعامل کشف حوادث واقعی از تعامل
ارائه شده توسط کار است؛ فعالیت گیرنده بستگی زیادی
به تجربه او با کارهای مشابه ،انتظارات ناشی از آن و
تمایل وی برای انجام اقدامات دارد (Kwastet, 2013:
 .)94مراحل معمول در هنگام مشارکت با هنر تعاملی
عبارتند از :پاسخ ،کنترل ،تامل ،تعلق خاطر و نیز قطع
رابطه .کاربران با این سیستم تعامل پیدا میکنند و
منتظر میمانند تا سیستم به آنها پاسخ بدهد ،چون
میخواهند بدانند که این سیستم چگونه کار میکند .در
مرحلة کنترل کاربران میکوشند سیستم را دستکاری
کنند تا احساس نمایند که سیستم در اختیار آنهاست.
در مرحلة تأمل ،کاربران دربارة مفهومی تأمل میکنند
که این اثر هنری ،به آنها عرضه میکند .مرحلة تعلق
خاطر ،هنگامی تحقق مییابد که کاربران احساس کنند
تحت تأثیر سیستم هستند .آخرین مرحله در سیر
مراحل تعامل ،قطع رابطه است (بیالوسکورسکی:2009 ،
 .)176مراحلی که طی آن مخاطب با اثر هنری رابطه
تعاملگرا را آغاز میکند ،به نظر میرسد که با شکاف یا
جاهای خالی که آیزر مطرح کرده است ،انطباقی داشته
باشد؛ بدین صورت که در بخشی از هنر تعاملی جای
خالی و یا فضای خالی برای حضور مخاطب و فعالیت او
در نظر گرفته شده است که حضور مخاطب در جای
خالی سبب پیوند و اتصال بخش ها به یکدیگر و تولید
معنا میشود؛ همانند نظریه آیزر که شکافی در اثر وجود
دارد که با مخاطب فعال پر شده و اثر تکمیل میشود.
چارچوبی برای مخاطب در اثر هنری ایجاد میشود که

مخاطب با قرار گرفتن در تعامل با اثر هنری فرضیهسازی
کرده و با حذف و برجستهسازی به درک مفاهیم موجود
در اثر و در واقع پیوند میان شکاف دو بخش ایجاد شده
میپردازد .در این مرحله بر طبق نظریة آیزر ،مخاطب به
انضمامیسازی یا تبدیل اثر هنری به عنوان تجربیات
شخصی اقدام میکند؛ بدینترتیب تحقق متن در ذهن
مخاطب با پر کردن شکافها و خالها صورت میگیرد.

هنر چیدمان تعاملی=
در دهه 1970م واژه «کانسپچوال » به طور وسیعی
دربرگیرنده همه آفرینشهای هنری بود که در قالب
شیوهها و رسانههای مرسوم مانند نقاشی و مجسمه قرار
نمیگرفتند .در این زمان هر اثر هنری که در حوزة
تکنیکی و رسانهای هنر مدرنیستی جای نمیگرفت و
ظاهر متعارفی نداشت ،یک اثر مفهومی قلمداد میشد
(سمیعآذر .)17-18 :1392 ،در ابتدای دهة 1980م
تمام وحدت موجود در هنر مفهومی به عنوان رد
مجادلهآمیز بصیرت جای خودش را به یک گرایش
فرامدرنتری به سوی کاربرد استراتژیک فرمهای بصری
رسانة عمومی و هنری سنتی داد .این رجعت (بدون
استراتژی) به استفاده از عناصر تصویری همراه با تأکید
روز افزون بر چیدمان بهعنوان اجرای یک اثر در بستری
خاص ،داخل یا خارج گالری ،شکل گرفت .ایده چیدمان
به عنوان یک فرم قطعی هنر (هنر چیدمان )11محصول
دهة  80م است .در اواسط دهة  1990م این فرم هنری
به فرم غالب در هنر جهانی تبدیل شده بود که از لحاظ

نمودار  :1روند مواجه مخاطب با اثر هنری و تولید معنا ( ماخذ :نگارندگان)
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تصویر :1اثر چیدمان ،لئوناردو ارلیچ ،استخر شنا ()www.leandroerlich.art

تأثیرش بر شرایط هنر به طور کلی (و موقعیت هستی
شناسانه هنر) قابل مقایسه با هنر مفهومی در اواخر دهة
 60م بود .این فرم نتیجة درگیری روز افزون با مسأله
مراحل مشارکت مخاطب با هنر
تعاملی

شناخت بود .زیرا اگر کار هنری را به گونهای که در هنر
مفهومی بر آن تأکید میشد نتوان مشابه هر موضوع
فیزیکی خاص در نظر گرفت در عوض میتوان آنرا

مراحل خوانش اثر در نظریه شکاف
توسط مخاطب

1

پاسخ تصمیم به تعامل ارتباط با اثر
و مشارکت

2

کنترل وارد شدن و در چارچوب سازی
اختیار اثر قرار
گرفتن

تصاویر

منبع:
www.leandroerlich.art

و
قاببندی
ارتباط اجزای اثر
هنری با یکدیگر
منبع:
www.leandroerlich.art

3

تأمل

4

قطع
رابطه

تفکر دربارة اثر استراتژی خواندن .1حدس و گمان
و فرضیهسازی
هنری
.2پیشبینی
.3فرضیهسازی

منبع:
www.leandroerlich.art

خروج از اثر

نتیجة تعأمالت در واقع پر کردن شکاف اثر بوده و بعد از آن خروج از ابژة اثر و
باقی ماندن سوژة اثر در ذهن مخاطب است .در واقع زیباییشناسی دریافت در
این مرحله تکمیل میشود.

جدول :1همپوشانی مراحل مشارکت با اثر تعاملی و مراحل خوانش اثر در نظریه شکاف (مأخذ :نگارندگان)
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تصویر :2پاسخ مخاطب به اثر چیدمان ()www.leandroerlich.art

تصویر :3چارچوب و حضور در اثر چیدمان ()www.leandroerlich.art

وابسته به ویژگی چنین جلوههایی دانست ،در آن صورت
رابطة بین ایده و موجودیت (اجرا) بحرانی میشود
(آزبورن .)69-70 :1390 ،پس از به رسمیت شناختن
هنر چیدمان به عنوان شیوهای در ارائة آثار هنری ،دیگر
آن را نمیشد یک موقعیتسازی ساده اشیا از پیش
ساخته شده دانست ،بلکه شکل جدید و عمیقتر آن
تولید اثر در جای واقعی خودش به عنوان یک موجودیت
فیزیکی بود .همان طور که بورن در اوایل 1971م
تشخیص داد «چیدمان برای جایگزینی با نمایشگاه آمده
بود» (همان .)70 :هنر مفهومی در برخی موارد بر خالف
ذات و تعریف خود صورت کام ً
ال فیزیکی و شکلی ناشی
از تجسم تفکری که شیوهای کام ً
ال ادبی بیان شده به
خود میگیرد (لوسی اسمیت .)201 :1384 ،در بسیاری
موارد چیدمانهای ارائه شده به صورت تعاملی بوده و
موقعیتی را ایجاد میکند که مشارکت فعال مخاطب را
جهت تولید معنا و درک مستقیم اثر هنری به مشارکت
دعوت کند؛ بدین منظور این نوع چیدمان با حضور
مخاطب معنا پیدا کرده ،تفسیر و تکمیل میشود .در این
شیوة هنرمندان گونههای متفاوتی از تعامل مخاطب را

با اثر طراحی میکنند تا مخاطب در مواجهه با اثر ،تمایل
به تعامل را پیدا کند و بدین صورت مفهوم اثر هنری
توسط همکاری مخاطب تکمیل شود« .از آنجا که چنین
محصولی بدون دخالت شرکت کنندگان کامل نیست،
هنرمند نمیتواند کار را به تنهایی در کارگاه تمام کند.
پس در دورة نمایش اثر هنری مشارکت مستقیم یا غیر
مستقیم مخاطبان نقش اساسی دارد .مخاطبان هنر چه
کسانی که ارتباط مستقیم با آن دارند و چه کسانی که
ارتباط غیر مستقیم دارند همگی باید به عنوان هدف در
شکلگیری محصول نهایی در نظر گرفته شوند» (صبری،
.) 274 : 1392

شکاف ،در چیدمان استخر شنا لئوناردو ارلیچ
در این بخش با توجه به موارد و نظریهای که مطرح
شد ،به بررسی یکی از آثار هنر چیدمان در غالب نظریه
شکاف آیزر پرداخته و مراحل تعامل مخاطب با اثر هنری
با توجه نظریه شکاف و تولید معنا توسط مخاطب،
بررسی و تحلیل خواهد شد.
اثر چیدمان استخر شنا ،سال  1999در موزة هنر

تصویر :4مرحله تامل ،فرضیهسازی و استراتژی خواندن

تصویر :5مرحله تعلق خاطر ،حذف و برجستهسازی

()www.leandroerlich.art
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معاصر قرن 21واقع در کانازاوا ژاپن توسط هنرمند
آرژانتینی ،لئوناردو ارلیچ 12به اجرا و نمایش درآمده
است؛ «استخر شنا یک استخر به اندازة واقعی است که
به دو فضا تقسیم میشود :قسمت باالیی و بیرونی که
باعث توهم بسیار برای دیدن افراد زیر آب میشود و
بخش داخلی که مخاطبین میتوانند وارد آن شده و در
مرکز اثر حضور یابند .این اتاق آبی که در آن بازتابهای
نور آب وجود دارد ،یک مکان غیر واقعی و کام ً
ال متفاوت
با تجربیات روزمره را برای مخاطبین ایجاد میکند .در
این استخر شنا با ایجاد ترفند باعث شده است که
مخاطبین خود معنا را ایجاد کنند»(  (�www.leandroer
 .)lich.artاین اثر که به صورت دائمی در موزة فوقالذکر
نصب شده است دارای ترفندی است که خود باعث
جذب مخاطب و دعوت او به مشارکت در اثر هنری
میشود .آب در استخر در واقع تنها  10سانتیمتر عمق
دارد و توسط یک الیة ضخیم از شیشه شفاف است از
سطح پایینی اثر جدا شده است (.)www.ignant.com
با توجه به مراحل معمول در هنگام مشارکت خواننده
با هنر تعاملی و مراحلی که در نظریة شکاف آیزر جهت
ارتباط مخاطب با اثر مطرح کرد میتوان همپوشانی این
دو مورد را در اثر مربوطه بدین صورت بیان داشت.
نتیجة تعامالت در واقع پر کردن شکاف اثر بوده و
بعد از آن خروج از ابژة اثر و باقی ماندن سوژة اثر در
ذهن مخاطب است .در واقع زیباییشناسی دریافت در
این مرحله تکمیل میشود.
باتوجه به جدول شمارة 1در مرحلة اول برقراری
ارتباط بین اثر چیدمان و مخاطب مرحله پاسخ در هنر
تعاملی و برقراری ارتباط است؛ این ارتباط و جذب
مخاطب به صورتی انجام میپذیرد که میتواند خواننده
را در مراحل بعدی به مشارکت در اثر هنری دعوت کند
و در واقع انگیزه و کنجکاوی مخاطب را برمیانگیزد تا
مخاطب به حضور در اثر هنری پاسخ مثبت دهد .هنر
چیدمان به عنوان زیر مجموعهای از هنرهای مفهومی
است که در شیوه ارائه به صورت تعاملی همواره سعی
دارد که در مرحلة ابتدایی مخاطب را با ترفندهای به
مشارکت و تعامل با اثر دعوت کند؛ شیوة بیان به صورت
آشنایی زدایی میتواند یکی از عوامل جذب مخاطب به

شمار میآید؛ در این شیوه مخاطب با اثری متفاوت از
عناصر آشنایی که دیده است مواجهه میشود .همچنین
«آشناییزدایی گونهای چالش و به مبارزه طلبیدن
امکانات افق انتظار هاست» (احمدی )430 :1383 ،در
این اثر هنرمند با به کارگیری شیوة آشناییزدایی
توانسته مخاطب را به تعامل با اثر و کنکاش مفاهیم
درون آن سوق دهد .مخاطب با اثر استخر شنایی روبرو
میشود که به صورتی متفاوت ،غیر واقعی و تعجبآور از
مفهوم استخر در ذهن مخاطب ظاهر شده و مخاطبینی
که با لباسهای روزمره در حال تنفس و قدم زدن در زیر
استخر پر از آب می باشند نیز خود دلیلی برای ترغیب
مخاطب به مشارکت با اثر و دادن پاسخ مثبت به اثر
تعاملی میشود ( .تصویر شماره .)2
ایدهها توسط دریافتهای ناگهانی و مستقیم کشف
میشوند؛ در این جا هنر به معنای آن است که باید حس
بینایی به شکلی اولیه دریافت کننده اثر هنری باشد.
یعنی فهم وابسته است به دریافت مستقیم .این شکل از
هنر وابسته است به درک مستقیم حس بینایی مانند
هنرهای دیداری ،حرکتی ،به همراه نور و رنگ (ریشتر و
همکاران .)34- 35  :1392 ،در این بین مخاطب شکاف
و جای خالی را در اثر و درک آن حس میکند؛ بنابراین
تمایلی به مشارکت با اثر را در خود میبیند تا بتواند
جاهای خالی و شکافی که در تولید معنا صورت گرفته
است را با حضور فعالش در اثر پر کند .از نظر آیزر
«ارتباط موفق هنگامی پدید میآید که خوانش توسط
متن مهار میشود و این بر اساس استدالل آیزر از طریق
جاهای خالی و نقیضها به دست میآید .جاهای خالی
چیزهایی را نشان میدهند که در متن پنهان است»
(بنت .)103 :1386 ،به نظر میرسد این فضای خالی با
حضور فعال مخاطب ،کامل می شود؛ بدین صورت که
مخاطب رمز و رازی را در متن و یا اثر هنری پنهان
میبیند که میتواند با حضورش الیههای پنهان اثر را
نمایان کند که این امر از اهداف بنیادین هنر تعاملی به
شمار میآید.
در مرحلة دوم با عنوان کنترل و یا چارچوب،
مخاطب وارد اثر هنری شده و با چارچوبی که اثر در
اختیارش قرار میدهد در اثر هنری حضور پیدا میکند؛
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این چارچوب رابطه بین اجزای اثر را برقرار میکند .در
این میان مخاطب ارتباطی بین مرحلة اول و مرحلة دوم
ایجاد میکند و خود در مقامی حضور پیدا میکند که
سبب به مشارکت طلبیدن دیگر مخاطبین میشود؛
بدین صورت که خود در قرارگیری در موقعیت و مرکز
اثر برای دیگر مخاطبین که در مرحله اول هستند؛ بیانی
آشنایی زدایانه را ایجاد میکند« .انتخاب مضمون
همچنان در اختیار هنرمند باقی مانده است اما آن چه
شرکت کنندهها به این محتوا صورت میدهند ،تنوع
بیشتری دارد» (راش .)248 :1389 ،انتخاب مضمون
همان چارچوبی خواهد بود که هنرمند برای مخاطب
تعیین میکند .در این مرحله مخاطب متوجه ترفندی
که هنرمند در اثر هنری داشته است شده و با فضایی
مواجه میشود که کام ً
ال متفاوت از درک عادی آنها از
محیط مورد نظر است؛ این تفاوت در انتظارات مخاطب
و قرارگیری در محیطی کام ً
ال متفاوت باعث ورود
مخاطب به مرحله فرضیهسازی خواهد شد (تصویر در
مرحلة سوم مخاطب در حالی که خود یکی از اجزای
تشکیل دهنده اثر هنری است ،به تفکر و تأمل در باب
اثری که در آن قرار دارد میپردازد« .متون و اثر هنری
فقط زمانی معنادارند که سوژهای آنها را کدگشایی کند
و هر متن ،خواننده یا بینندهای را پیش فرض میگیرد
که نشانههایش برای او معنادار است» (بیگنل:1393 ،
 .)332این کدگشایی و تفکر در این بخش صورت
میگیرد؛ همچنین با توجه به نظریة شکاف ،مخاطب در
مرحله استراتژی خواندن و فرضیهسازی است و با حدس
و گام ،پیش بینی و فرضیهسازی خود را به معنای اصلی
اثر نزدیک میکند؛ در این مرحله است که معنا توسط او
رمز گشایی و تولید میشوند .از نظر آیزر «متن انباشتهای
از استعدادها و قوای کنشی است و این خوانش است که
آنها را به فعل تبدیل میکند وی به طور صریح میگوید
متن یک ذخیره کنشی است که در فرآیند خوانش
بالفعل میشود» (نامورمطلق .)105 :1387 ،در این
میان خواننده با چارچوبی که هنرمند برایش تعیین
کرده به حدس و گمان میپردازد و میتوان به صراحت
گفت که چارچوب تعیین شده توسط هنرمند هدف و
نیت هنرمند است که مخاطب را به هر چه بهتر سوق

دادن به معنا اثر رهنمون میکند« .درست است که
تاویل مخاطب از اثر در چارچوب افق انتظارها جای
میگیرد اما این تاویلی منفعل نیست یعنی به سادگی
بازتاب یا بیان افق دانایی روزگار محسوب نمیشود بلکه
خود بر اساس گونهای نقشه و استراتژی پدید میآید.
خواننده در نخستین برخوردش با متن آن را با متون
دیگری که پیشتر خوانده قیاس میکند و میکوشد تا
نوع آن را حدس بزند اینسان تاریخ ادبی به گونهای
مشخص به تاریخ تأثیرپذیریها و تأثیرگذاریهای ادبی
تبدیل میشود» (احمدی( )432 :1387 ،تصویر شمارة
.)4
در مرحله چهارم مخاطب با توجه به حدس و گمان
و پیشبینیهایی که در مرحلة سوم انجام داده بود،
کوششی دارد جهت دستیابی به مفهوم اثر .او با حذف
برخی از عناصر و برجستهسازی برخی دیگر ،فرضیهها و
یافتههای خود را با الویتبخشی و سازماندهی کردن به
معنای واحدی میرساند که میتوان آن را نتیجة فرضیه
سازیهای او دانست .البته در این بخش مخاطبین با
نگرشها و انتظارها متفاوت وارد اثر هنری میشوند
بنابراین به نظر میرسد که تولید معنا و دستیابی به معنا
توسط مخاطبین مختلف به یک نتیجه واحد نائل نشود
اما تولید معنا در چهارچوب مورد نظر که هنرمند آن را
تعیین کرده صورت میگیرد .در نظر آیزر «برخالف
نگرش سنتی معنا ثابت فرض نشده است و نقش خواننده
مانند کاشف تنزل پیدا نکرده است بلکه خواننده در
فرآیند خالقانهای به خلق معنا میپردازد» (نامورمطلق،
 .)105 :1387همچنین «هنرمند قدرت کنترل مخاطب
برای القا نوع خاصی از مشاهده اثر را ندارد .افراد مختلف
یک چیز را به اشکال و روشهای مختلف درک میکنند»
(ریشتر و همکاران .)36 :1392 ،بدینصورت در این
مرحله مخاطب معناها و رمزگشاییهایی را که در ذهن
خود انجام داده است الویتبندی میکند و عناصر
دیداری خویش را با رمزها و معنایی که در اثر بود مرتبط
کرده و معنایی را در ذهن خود متصور میشود( .تصویر
شمارة.)5
در مرحله پنجم مخاطب با تولید معنایی که در
مرحلة قبل انجام گرفته شکافها و جاهای خالی که
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برای او در ابتدا سؤال بود پر و از اثر هنری خارج میشود؛  
به دلیل متفاوت بودن با انتظارات مخاطب ،و ایجاد
تجربه متفاوت از حضور مخاطب در اثر هنری ،از
تجربههای دیگر او در برخورد با آثار دیگر متمایز خواهد
بود« .دریافتی از هنر زیبا که پیوند آن با کیفیات
مکشوف تجربه عادی را مبدأ راه خویش قرار میدهد
خواهد توانست عوامل و نیروهای مساعد برای تبدیل
عادی و طبیعی فعالیتهای بشری مشترک را به اموری
را که ارزش هنری دارند نشان دهد» (دیویی:1393 ،
 .)23بنابراین «خوانندگان با حل کردن تناقضات میان
دیدگاههای گوناگون موجود در متن یا با پر کردن
شکافهای میان این دیدگاهها به شیوههای مختلف متن
را وارد آگاهی خود میکنند و آن را به تجربه خویش
بدل مینمایند» (سلدن و ویدوسون.)77-80 :1384 ،
بدین صورت مخاطب با تولید معنا ،شکافها و جاهای
خالی اثر را پر میکند و در واقع پیوندی میان بخشهای
مختلف اثر که با تعامل و حضورش ایجاد شده را خلق
میکند.

نتیجهگیری
با استناد بر آرای متفکران دربارة زیباییشناسی
دریافت به ویژه نظریة شکاف ولفگانگ آیزر و تطبیق
مراحل پنج گانه تعاملی با  اثر چیدمان لئوناردو ارلیچ؛
میتوان چنین برداشت کرد که متن یک اثر ادبی یا
هنری ،دارای شکافها و فضای خالی است که توسط
مخاطبین این شکافها پر شده و تولید معنا صورت
میگیرد و هر زمان که مخاطب خالها را پر میکند
تعامل و ارتباط وی با اثر هنری  آغاز میشود؛ در واقع
ایجاد  ارتباط و تأثیر گذاری زیباشناختی از اساسی ترین
اهداف آثار هنری است که با حضور فعال مخاطب و
ایجاد پیوند بین بخشهای مختلف ،صورت میگیرد؛
شایان ذکر است که نظریه شکاف و وجود جاهای خالی
را میتوان در آثار تعاملی به وضوح مشاهده کرد؛ زیرا در
این آثار شکافی وجود دارد که توسط مشارکت و حضور
مخاطب تکمیل میشود؛ همچنین این نظریه را با توجه
به مشخصههای آن و مخاطب محور بودن ،میتوان به
هنر تعاملی و مراحل شکلگیری ارتباط مخاطب با اثر

تعاملی ،مرتبط دانست و انطباق این دو را مورد بررسی
قرار داد .آیزر حضور مخاطب در اثر را به عنوان عاملی
سازنده میدانست و به سبب وجود مخاطب ،اثری کامل
شده و تولید معنا با حضور وی صورت میگیرد؛ بر این
اساس میتوان این همپوشانی را بر روی چیدمان تعاملی
استخر شنا که توسط لئوناردو اورلیج ارائه و اجرا شده،
بررسی کرد .در واقع ایجاد ارتباط ،تأثیرگذاری
زیباشناختی و تولید معنا از اساسیترین اهداف هر
شاخه از اثر هنری است؛ به گونهای که مخاطب در جهت
پر کردن شکافها و خالهای موجود در اثر ابتدا با
چارچوبی که هنرمند تعیین کرده روبرو می شود؛ سپس
با تصمیم تعاملگرایی مخاطب در جهت رسیدن به
معنای اثر ،استراتژی خواندن ،فرضیهسازی ،حذف و
برجستهسازی صورت میگیرد و مخاطب با توجه به
مراحل ذکر شده جاهای خالی را با حضور خودش در اثر
پر کرده و تولید معنا صورت میگیرد؛ که این مراحل با
مراحل مشارکت مخاطب با اثر تعاملگرا ،یعنی پاسخ،
کنترل ،تامل ،تعلق خاطر و قطع رابطه ،همپوشانی دارد.
بدین روی جایگاه مخاطب در عصر حاضر  با توجه به
نظریه شکاف و هنرهای تعاملی ،از حالت منفعل و صرفاً
تماشاگر آثار هنری به عنصری فعال و کامل کننده اثر
تغییر داده میشود؛ مخاطب در مواجهه با این گونه آثار
جای خالی را حس کرده؛ جاهای خالی و شکافها خبر
از رمزها و معناهایی پنهان در اثر میدهد که تمایل و
ترغیب مخاطب به مشارکت را در او ایجاد میکند؛ در
نهایت معنا با حضور مخاطب و تفکراتی که در چهارچوب
اثر هنری میباشد ،شکل میگیرد و تجربه حضور و
تولید معنا صورت میگیرد .تولید معنا توسط مخاطب از
طریق فرضیهسازی ،استراتژی خواندن ،حذف و
برجستهسازی صورت میگیرد؛ بدینصورت که مخاطب
در مواجهه و حضورش در مرکز اثر به تامل و فرضیهسازی
میپردازد که در نهایت با شناخت الیهها و رمزهای
موجود در اثر ،به اولیتبندی و برجستهسازی معناهای
دریافتی پرداخته و معنایی واحد در ذهن وی شکل
میگیرد.
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11. Installation Art
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