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چکیده
که در جشنواره ها و  گروه هنری "نوتا بن" است  کاری از  کنترل"، عنوان چیدمانی تعاملی مبتنی بر نوشتار و حرکت،  "به منظور 
نمایشــگاه های متعدد بین المللی ارائه شــده است. این چیدمان چندرسانه ای، با بهره مندی از فناوری های نوین دیجیتالی 
کنکاش در فضایــی تایپوگرافیک و مواجهه باتجربه ای منحصربه فرد  در تلفیــق با بدن انســان، به بازدیدکنندگان خود، امکان 
ک  کرده است. جستار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و شیوه ای استقرایی، این اثر تعاملی را براساس قوانین ادرا را عرضه 
که موجب  ک ارتباط اســت  گشــتالت اهمیت دارد، پی بردن به ادرا گشــتالت مطالعــه می کند. آنچه در اصول بصری  دیــداری 
گشــتالت بر چیدمانی تعامل گرا جهت  ک بصری  کیفیت تأثیرگذاری قوانین ادرا کشــف  رفتار معنادار می شــود؛ بر این اســاس، 
شناســایی قابلیت های آن در ایجاد ارتباطی ســودمند، هدف پژوهش حاضر بوده اســت. دســتاوردهای حاصل از تطابق این 
که استفاده از آنها، سازمان دهی بهتر اجزا و دریافت آسان تر و منطقی تر اثر را رقم  کنترل" نشان داد  نظریه با چیدمان "به منظور 
که همین امر، موجب مشــارکت فعاالنه مخاطب در چیدمان و تعامل بیشــتر با ســایر بازدیدکنندگان بوده، به برقراری  می زند 
ارتبــاط و تبــادل دانــش و تجربــه منجــر می گردد. همچنیــن، باوجود نقــش تأثیرگذار طراحــان چیدمان در پیاده ســازی اصول 
کنش های تصادفی و حرکات مخاطبین مغفول ماند. گنانس های متنوع ایجادشــده توســط  گشــتالت در ســاختار، نباید از پرا
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بــا پیدایــش رســانه های جدیــد در دهه هــای اخیــر و راه یابــی آن 
بــه قلمرو ارتباطات، شــکل جدیــدی از هنر با عنوان هنــر تعاملی1 به 
گســترده ای  که مفهوم مخاطب را دچار تحوالت  منصه ظهور رســید 
که مخاطب، بخش  نمود. به بیانی دیگر، هنر زمانی تعامل گرا اســت 
کنشــی فعاالنه، راه انــدازی، تغییر  گردد و با  جدایی ناپذیــر اثــر هنری 
و تکمیــل آن را موجــب شــود. در واقــع ارزش و اهمیــت مخاطــب در 
کــه در مقــام خالــق و مصرف کننــده  هنــر تعاملــی، به گونــه ای اســت 
کنــار هنرمنــد، زمینــه را بــرای دریافــت آمــاده می کنــد و بر  توأمــان در 
که حاصل می شــود به تعــداد مشــارکت کنندگان  این اســاس فهمــی 
متفــاوت و متکثر خواهد بود. چگونگی پاســخگویی مشــارکت کننده 
کــی و نحوه  بــه محرک هــای موجــود، وابســتگی زیــادی بــه رونــد ادرا
ارتبــاط او بــا اثــر، محیــط، اجــزا و ســازمان دهی آنهــا دارد، از ایــن رو، 
خوانش مؤلفه های مذکور در نمونه ای از هنر تعاملی، مســئله اصلی 
کاوی  پژوهش حاضر است. به همین منظور، در سطور پیش رو، با وا
ک  نمونه ای از چیدمان2 تعاملی مبتنی بر نوشتار از طریق اصول ادرا
گشــتالت3 ســعی می شود تا به تطابق نظریه ای علمی و معتبر  بصری 
گونه ای از هنر جدید پرداخته شود تا از این منظر ضمن پی بردن  با 
گشــتالت بر چیدمانی  ک بصری  به چگونگــی تأثیرگذاری قوانین ادرا

گردد.  تعامل گرا، قابلیت های این اصول در حیطه هنری نوین کشف 
ح می گردد این است؛ عملکرد  که مطر کلی  در همین راســتا، پرســش 
گشــتالت بر چیدمــان پویا و تعاملــی "به منظور  ک بصــری  اصــول ادرا
کنتــرل4" چگونــه و به چه میزان اســت و همچنین نحــوه تأثیرگذاری 

این قوانین با توجه به نقش مخاطب چگونه تبیین می گردد؟
گــردآوری  روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، توصیفــی- تحلیلــی و 
مشــاهده  کتابخانــه ای،  منابــع  و  اســناد  از  اســتفاده  بــا  اطاعــات 
مســتقیم و منابع دیجیتالی است. تصاویر و محتوای نمونه با رجوع 
گــروه هنــری نوتا بــن5 تهیه شــده و ابــزار تحلیل،  بــه پایــگاه اینترنتــی 
گشــتالت اســت. پیــش از ایــن، قوانین  ک بصــری  نظریــه اصــول ادرا
گشــتالت در معماری، طراحــی صنعتی و صفحه آرایی  ک بصــری  ادرا
که تکیه بر ســاختار  و در قالــب پژوهش هایــی مــورد مداقــه قرارگرفتــه 
کاوی این  کاســیک و ایســتایی بصری ایــن هنرها داشــته اند، امــا وا
نظریــه در هنرهــای تعاملــی به ویژه چیدمــان مبتنی بــر تایپوگرافی6، 
کنون محل بحث و بررســی نبوده اســت، به همین دلیل، جســتار  تا
گشــتالت  حاضــر بــا ضــرورت ارزیابی اصول بصــری مدون و روش مند 
کی مناسب  که در شــناخت هنرهای متعامل و جدید راهگشــای ادرا
و ارتباطی مؤثر میان هنرمند، اثر و مخاطب است، تدوین می گردد.

مقدمه

1. چارچوب نظری

گشتالت 1-1. مروری بر نظریه 
گشــتالت در ســال های اوایــل قــرن بیســتم توســط ســه  نظریــه 
کهلــر9  ولفگانــگ  و  کوفــکا8  کــورت  ورتایمــر7،  کــس  ما روان شــناس؛ 
در آلمــان توســعه داده شــد. ایــن مفهــوم، اولیــن بــار در فلســفه و 
کریســتین وان اهرن فلس10معرفی شده بود، از  روان شناســی توســط 
گشــتالت اند اما اجزای  کیفیات  ک های مــا دارای  نظــر او، "همــه ادرا
ســازنده آنها، فاقد این خصوصیات می باشند. برای مثال فرد خطی 
کــه از اجتمــاع تعــدادی نقطــه بــه وجود آمده اســت می بینــد و نه  را 
گــوش دادن به یک  تک تــک نقطه هــا را و مشــابه آن اینکــه آدمــی بــا 
ملودی، نت های تشــکیل دهنده آن را به صورت انتزاعی نمی شــنود 
گشتالت  کلیت ملودی را درک می کند" )شاپوریان، 1386، 19(.  بلکه 
که اجزای آن  کلیتی اســت مادی، روانی یا نهادی، دارای مختصاتی 
که بر طبق  به طور منفرد فاقد آن هستند )کپس، 1368، 64(. روشی 
 Moore & Fitz, 1993,( کنار هم چیده می شوند گذاری و  آن اشیا جا
ح و شکل  گشتالت، در زبان آلمانی به معنی هیئت، طر کلمه   .) 134
کل نگر و تفسیر فرایند  است درحالی که در روان شناسی به معنی دید 
کل، چیــزی  کل نگــری اســت.  ک و تشــخیص بــر اســاس قوانیــن  ادرا
فراتــر از مجموعــه اجزای آن اســت )شــاپوریان،1386، 15(. این نگره 
بــه بحث در حقیقت امر می پردازد تا به بررســی و ســؤال در خصوص 
کل  عناصــر خرد یا جزئــی )Peterman, 2013, 2(. در انگلیســی، بدان 

ســازمان یافته، انــگار یــا شــکل بندی می گوینــد )فرانــک جــو،1386، 
گشــتالت(. در زبان فارســی می توان آن را معادل مفاهیمی  ذیل واژه 
کل و هیئت قرار داد و بافاصله  از قبیل شکل، قالب، اندام، هیکل یا 
گشــتالت را  کلمات به تنهایی معنای  که هیچ یــک از این  بایــد افــزود 

کامل بیان نمی کنند )شاپوریان، 1386، 172(.  به طور 

گشتالت در هنر  .1-1-1
گشــتالت، اصول آن  حــدود یک دهه پــس از ظهور روان شناســی 
گرفــت؛ رویکرد  ک بصــری مــورد توجــه هنرمنــدان قرار  در زمینــه ادرا
بــه جهــان نه به عنوان واقعیتــی بیرونی و عینی بلکــه به مثابه چیزی 
کانتی11 بود  کی انســان، نگرشــی  ســاخته  و پرداختــه فرایندهــای ادرا
که زمینه ســاز تحلیل و تفســیر بیشــتر این نظریه را فراهم ساخت. در 
که  گشــتالت در هنر، مقاله ورتایمــر با عنوان "نظریه فرم"  نفوذ نظریه 
در ســال 1933 ارائــه شــد، تأثیر فزاینده ای داشــت، ایــن مقاله با نام 
ح شد. مدرســه تازه تأسیس باهاوس در  مســتعار "رســاله نقطه" مطر
وایمار آلمان و هنرمندان آن نیز، از نتایج این تحقیقات در آثارشــان 
کافکا در این زمینه عاقه بسیاری نشان  گرفتند. علی رغم آنکه  بهره 
گشتالت  داد و نوشته های زیادی در باب تحلیل هنر از طریق نظریه 
کــه معانــی ضمنــی  منتشــر ســاخت، امــا ایــن رودلــف آرنهایــم12 بــود 
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ک معماری، موســیقی، نقاشــی، شــعر،  گشــتالت را بــرای ادرا نظریــه 
کار  گســترده ای به  مجسمه ســازی، رادیــو، ســینما و تئاتــر، به صورت 
بست. " آنچه در نظریه گشتالت توجه هنرمندان را به خود جلب کرد، 
گاهی  ک بصری موجب خودآ یافته ها و تجربیاتی بود که در زمینه ادرا
گاهی  بیشــتر طراح و هنرمند در خلق اثر می شــد. این تأثیر، با پیش آ
شــیفتگی  هنرمنــد،  توســط  مخاطــب  ســاختن  متأثــر  چگونگــی  از 
بسیاری ایجاد می کرد و ابزاری به دست هنرمند می داد تا مخاطبان 
که به صــورت ذاتی در فرآیند  خــود را بــا به کارگیری ترفندهــای بصری 
کند" )رضازاده، 1387، 32(.  کی آنها وجود داشــت، شــگفت زده  ادرا

گشتالت ک بصری  1-1-2. اصول ادرا
کند، محدودیتی  که ذهن می تواند پیگیری  برای مقدار اطاعاتی 
کــه مقدار اطاعــات بصری زیاد می شــوند، ذهن  وجــود دارد. زمانــی 
گروه بنــدی برمی آید. از این رو  درصدد ســاده کردن آنها با اســتفاده از 
گشــتالت در یاری رســاندن بــه ذهــن انســان، نقــش مهمــی  اصــول 
بــر عهــده می گیــرد. این اصــول از ســوی نظریه پــردازان هنر، بســط و 
کــه در تجزیه  و  گســترش داده شــده اســت به طوری کــه مهم ترین آنها 
کار می روند عبارت اند از: اصل مشابهت13، اصل  تحلیل آثار هنری به 
مجاورت14، اصل تداوم15، اصل یکپارچگی یا تکمیل16، روابط شــکل 
و زمینه17، اصل سرنوشــت مشــترک18 و اصل فرا پوشــانندگی19. همه 
که هســته مرکزی  گنانس20 قرار دارند  ایــن اصــول تحت نفوذ اصل پرا
گشــتالت را تشــکیل می دهد )شــاپوریان،1386 ،94(.  کی  نظریه ادرا
کلمــه آلمانــی Pithiness بــه معنی مختصر  گنانــس برگرفتــه از  واژه پرا
کــه بــه ســاماندهی تجربیات بــه شــیوه ای منظم،  و معنــی دار اســت 
گنانس  کنــد )Sternberg,2003,113(. پرا کمــک می  متقارن و ســاده 
گشتالت یا هیئت بندی خوب و قوی  کمال پذیری، تلقی ما از یک  یا 
کی ذهــن و اصول  کم )تــوان ادرا اســت به طوری کــه تحت شــرایط حا
گشــتالت یــا هیئت بندی هــای موجــود و  بــه کار رفتــه در اثــر(، آن را از 
کلمه خوب  ضعیف تر متمایز می ســازد. "در زمینه معنای اثر بصری، 
گویا و روشــنی نیســت، برای آنکه تعریف دقیق تــری را به کاربرده  واژه 
کمتــر تحریک کننــده از نظر  باشــیم بهتــر اســت به جــای آن بگوییــم: 
که همــه آنها به واســطه نوعی  عاطفــی یــا ســاده تر و بــدون پیچیدگی 

قرینه سازی به وجود می آیند" )داندیس،1371، 60(. 

2. تعریف اصطالحات

2-1. هنر تعاملی
کار  بــا  هنــر تعاملــی، امــکان درک، تجربــه و مشــارکت مخاطــب 
هنــری اســت )Merleau-ponty, 2000, 249( و بــر عکس شــکل های 
کــه در آن تعامــل مخاطب تنهــا رویدادی ذهنی اســت.  ســنتی هنــر 
کــردن و همیــاری در اثر هنری  هنــر تعاملــی، امکان جســتجو، ایجاد 
کــه بســیار فراتــر از فعالیــت روانــی اســت  را فراهــم می ســازد، عملــی 
)Paul, 2003, 67(. مثــال ابتدایــی از این نوع هنــر را می توان در دهه 
کنونی آن  کرد؛ اما ایــده  1920 در اثری از مارســل دوشــان21 مشــاهده 
گســترش یافــت. از دهه 1970،  از دهــه 1960 و بنــا به دالیل سیاســی 

هنرمندان به اســتفاده از فناوری های جدید نظیر ویدئو و ماهواره و 
صــوت در آثــار اجرایی خود روی آوردند )همــان، 18-11(. هنگامی که 
کار هنــری بــرای تکمیــل مفهــوم وابســته بــه  دوشــان پیشــنهاد داد 
گر اســت، هرگز نمی دانســت در پایان این قرن، برخی از آثار به  تماشــا
کامل کردن  گرند، نه تنها برای  کلمه وابســته به تماشــا معنای واقعی 
بلکــه بــرای آغازکــردن و محتوا بخشــیدن به اثــر )راش، 1389، 149(. 
در اثر هنری، تعاملی هم مشــاهده گر و هم اشــیا با یکدیگر در مکالمه 
کامل و واحد برای هر مشــاهده گر ایجاد  کار می کننــد تا یک اثر هنری 
گرچه همه بینندگان تصویری یکســان تجســم نمی کنند؛ هر  شــود. ا
کــه ممکن اســت به طور  بیننــده ای تفســیر خــود را از اثــر هنــری دارد 
کامــل از بیننــده دیگر متفاوت باشــد )Muller et al., 2006, 207(. در 
این گونه هنرها، مخاطب جایگاه ویژه می یابد و نقشی تکمیل کننده 
گر را به عنوان شــریک  در فرایند هنری ایفا می کند و هنرمند، "تماشــا
گرچــه انتخــاب  گوال، 1381، 329(؛ ا در اثــر هنــری می نگــرد" )اســما
آنچــه  امــا  می مانــد،  باقــی  هنرمنــد  اختیــار  در  همچنــان  مضمــون 
شــرکت کننده ها بــا ایــن محتوا صــورت می دهند تنوع بیشــتری دارد 
)راش، 1389، 248(. در حقیقت آنچه هنرمندان در آن شــریک اند، 
کار، بلکه عاقه آنها و تعهدشــان  نــه موضوع، مواد خام یا روش های 
کشــف خــود  گســترده تر از آفرینــش هنــری و از ایــن راه  بــه دیدگاهــی 
کنش هــای متقابل ایــن عناصر، محیط های شــخصی،  اســت. بــر اثر 
که همانند هنرمندان ســازنده  روانی و جســمانی آفریده شــده اســت 

گوال،1381، 385(. آنها منحصربه فرد است )اسما

2-1-1. چیدمان تعاملی
کــه در دهــه 1970 رواج یافت و منظور  چیدمــان، اصطاحی اســت 
کاری و فضاســازی ســه بعدی در یــک  کارگــذاری، جفت وجــور  از آن، 
نمایشــگاه، نگارخانــه یــا مکان هــای دیگــر بــرای نمایشــی خــاص و یــا 
رساندن پیامی معین است. اشیا، مواد و مصالحی که در یک چیدمان 
به کار می روند، تقریبًا نامحدودند و هیچ چارچوب سبکی در آن وجود 
ندارد. می توانند انتزاعی، روایی، سیاسی یا صرفًا نظری، موقت یا دائم 
گــروه از هنرمندانی  کار آن  باشــند. اصطــاح هنر چیدمان، بیشــتر بــه 
کنش مســتقیم نســبت به محیط  کــه می خواهند وا اطــاق می شــود 
کننــده برای هدف هــای بیانی  داشــته باشــند و از فضــای جلب توجه 
گونه های  کننــد )لینتــن، 1382، 491(. هنــر تعاملــی، دارای  اســتفاده 
گرایش هــای آن، چیدمان تعاملی اســت و  که یکــی از  مختلفــی اســت 
از دهــه 1990 رواج یافتــه اســت. در چیدمان تعاملــی، هنرمند بیش از 
که به  هــر چیز به مشــارکت مخاطب در خلق توجــه می کند، مخاطبی 
ج می شــود. به عبارتی دیگر،   دلخــواه وارد اثــر و با تمایــل خود از آن خار
کنشگر  حضور او نه به عنوان مخاطبی نظاره گر و ایستا، بلکه مخاطبی 
اســت. "پیشــرفت فناوری به هنرمندان امکان داد تا محدودیت های 
ســابق را در خلــق چیدمــان تعاملی درنوردنــد. امــروزه هنرمندان این 
حیطــه، ابزارهــا و رســانه های جدیــد را با جســارت می آزماینــد. برخی 
چیدمان هــای تعاملــی جدیــد شــامل ابزارهــا و رســانه های تلفیقــی 
بــر  تکیــه  بــا  اغلــب  کــه   )Welkian, 2010, 8( اســت«  و حســگرهایی 
حســگرهایی برای اندازه گیری مواردی نظیر حرارت، حرکت، فاصله و 
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که ســازنده برای اســتخراج پاسخ ها بر مبنای  ســایر پدیده های جوی 
 Muller,( کار می کننــد کــرده اســت،  کنــش مشــارکت کننده ها طراحــی 
گالری ها  ج کردن هنر از  207-2006,195(. هنــر چیدمان، با ادعای خار
گاهــی تحــت عنــوان مشــارکت و تعامــل  و آوردن آن بــه میــان مــردم و 
بــا مخاطــب، صحنــه خــود را ترتیــب می دهد. عــاوه بر آن الزم اســت 
که این  بازدیدکننــدگان بــه تبــادل اطاعــات با یکدیگــر ترغیب شــوند 
امر توســط طراحی چیدمانی مطلوب میســر می شــود و از این طریق، 
بازدیدکنندگان با مشــاهده ســایر مخاطبــان، در فرایند تبــادل دانش 
کاربــر ترغیــب شــود تــا فعالیتی  و تجربــه حضــور می یابنــد. بــرای آنکــه 
کند، الزم اســت چیدمــان دارای محــرک ابتدایی  جســمانی را شــروع 
که موجب نخستین عمل ارادی  باشد یعنی نشانه هایی داشته باشد 
مخاطــب در قبــال چیدمان شــود. محرک درون چیدمــان چه مادی 
کــه مخاطب را بــه تعامل  و چــه دیجیتالــی، بهتریــن مؤلفــه ای اســت 
گستره اعمال مخاطب را به گونه ای محدود می کند  ترغیب می سازد و 
 .)Welkian,2010, 8( کــه چیدمان بتواند آن اعمال را تشــخیص دهــد
که نســبتی  به طورکلــی، ویژگــی خــاص زیباشناســی هنرهای ارتباطی 
نزدیــک بــا ویژگی های فنی نیــز دارند، هم به ایجاد آن مربوط اســت و 
هــم بــه دریافت آن که در این حوزه بیش از هر قالب هنری دیگر در هم 
ادغام می شــوند )Lieser & Baumgärtel, 2009, 13(. این ویژگی های 
خــاص هماننــد ایجــاد یــک رخــداد بیــش از یــک شــی مادی اســت و 
بنابراین یک روش کامًا جدید از برقراری ارتباط با فضا و زمان و مهم تر 
که امکان  از همه یک تعامل گری اندیشیده شده توسط هنرمند است 

.)Popper,1993, 119( ارتباط خّاق را می دهد

2-2. تایپوگرافی
کــه با حروف انجام می شــود تا  مجموعــه رفتارهــا و طراحی هایی 
کنــد و هر حرکتی از این  کلمــات را بــه وجه تصویری نزدیک  حــروف و 
نوع و با هر قصد و نیتی تایپوگرافی است. "تایپوگرافی، هنر چیدمان 
کــه در آن طراح  حــروف بــرای رســیدن بــه یک زبــان تصویــری اســت 
می کوشــد بــا تغییــر عناصر متــن مانند انــدازه، فاصله حروف، شــکل 
گراف بنــدی و مــواردی از ایــن دســت،  حــروف، فاصلــه خطــوط، پارا
زبانــی بصــری بــه وجــود آورد و بــا دادن وجــه تصویــری بــه نوشــتار و 
کند« )Jury, 2006, 63(؛ به  گی های آن، تأثیر بصری ایجاد  تقویت ویژ
 عبارت  دیگر در تایپوگرافی با نشــانه های زبان شناســی، تصویرسازی 
انجام می شــود. این تصاویر چه به صورت مفهوم نگاری باشــد یعنی 
کلمه بتواند بــار معنایی آن  مخاطــب قبــل و یا ضمن خوانده شــدن 
که به وســیله  کنــد و چــه به صــورت تصاویــر انتزاعی  را به راحتــی درک 
فــرم و رنگ ایجاد می شــود، در هر دو صــورت هنرمند پیوندی را بین 
کرده اســت. آثــار تایپوگرافی، قبــل از آنکه خوانا  خــط و تصویــر ایجاد 
باشد، حاوی یک پیام تصویری است؛ بنابراین یک اثر تایپوگرافیک 
که در عین حــال معنایی نیز  کلماتــی  می توانــد از مجموعــه حروف و 
ندارند، تشکیل شــده باشــد. هدف از این هنر، "ارســال هرچه مؤثرتر 
پیــام، برقــراری ارتبــاط الزم، ایجــاد تفهیــم و تفاهم و نفوذ بیشــتر در 
که همگی این موارد چیزی افزون تر از نوشتار عادی  مخاطبین است 

را در خود جای داده می دهد.

2-2-1. تایپوگرافی تعامل گرا
گســترش فناوری هــای مــدرن، طراحــان قابلیــت تولیــد آثاری  بــا 
متعامــل و مخاطب محور را در بســتر رســانه های دیجیتــال و ترکیبی 
یافتنــد. تغییــرات عملکردی و فیزیکــی به وجود آمــده در تایپوگرافی 
نیــز، ابعاد جدیدی از فضا و زمان را در اختیار هنرمندان و مخاطبان 
 Park & Lee,( کرد قرار داد و آن را از موجودیتی ایســتا به پویا تبدیل 
گرچــه تایپوگرافی تعاملی، در انتقال اطاعات از عناصر  2013,393(. ا
بیانــی مشــترک با نــوع غیرمتعامل بهــره می برد یا بــه عبارتی همانند 
کلیدی حروف و نوشــتار اســت، اما  تایپوگرافی ایســتا مبتنی بر عنصر 
گسترده از رسانه های جدید، روش های  مؤلفه هایی چون اســتفاده 
ارائــه متفــاوت، تــاش بــرای یافتــن مفاهیــم نــو و ایجــاد ارتبــاط بــا 
مخاطــب از طریــق مــدل محــرک- پاســخ، آن را از تایپوگرافــی ایســتا 
متمایــز می کند. آنچــه در چیدمان تایپوگرافــی تعاملی اهمیت دارد، 
کثر رســاندن بی شــکلی بصری با  صرفــًا خوانایی نیســت بلکه به حدا
کنش های متفاوت در  گی های حروف و برانگیختن وا اســتفاده از ویژ
ک تجربه ای زنده میان هنرمند و مخاطب  بیننده و در نتیجه اشــترا
کنتراست، رنگ و  که توسط شــاخصه هایی چون نور، حرکت،  اســت 
گاهی افزودن عناصر شنیداری و فضایی در نوشتار صورت می پذیرد.

3. پیکـــــــره مطالعاتـــــــی؛ چیدمـــــــان تعاملـــــــی 
کنترل" تایپوگرافیک "به منظور 

3-1. معرفی اثر
نوتــا بــن، اســتودیویی بینارشــته ای و خــاق در اســتانبول ترکیــه 
که متخصص تجربیــات دیجیتال با جدیدتریــن فناوری برای  اســت 
برندهــای بین المللــی و بنیادهــای هنــری می باشــد و تمرکــز آن بــر 
نگاشــت ویدئویــی، تجربیــات تعاملــی و چیدمــان اســت. اطاعــات 
گــروه طراحی  دقیقــی از هنرمنــدان آن در دســت نیســت امــا اعضای 
تشــکیل  نفــر   6 را،  کنتــرل"  "به منظــور  تعاملــی  چیدمــان  اجــرای  و 
بــار در  می دهنــد. ایــن چیدمــان تعاملــی تایپوگرافیــک، نخســتین 
که در آن  ســال 2011 و به دعوت جشــنواره فریموت22 هلند خلق شد 
پروژه هــای مختلف رســانه های نو در ســاختاری مفهومی به نمایش 
کشــورهایی چون  درآمدنــد. پــس  از آن تا ســال 2015، چندین بار در 

فرانسه، ایاالت متحده و ترکیه نیز ارائه شد.

کنترل". تصویر 1- پروژه تایپوگرافیک "به منظور 
)www.notabenevisual.com( :مأخذ
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کلمــات  کنتــرل"، ســایه های تعاملــی ساخته شــده از  "به منظــور 
اســت، چیدمانی متشــکل از رسانه های دیداری و حرکتی و استفاده 
که با بهره منــدی از تایپوگرافی و عناصر  از بــدن انســان به عنوان مدیا 
نوشــتاری بــه بحــث در مورد اخــاق و اصول اخاقی می پــردازد. این 
اثر، مبتنی بر نوشــتاری روان بر روی زمین و انعکاس ســایه ضد نور و 
تایپوگرافیک حرکات مخاطب آن بر دیوار مقابل اســت؛ مجموعه ای 
کــه محتــوای اثــر را بــه نمایــش  از متــون ممتــد بــا واژه هــا و عباراتــی 
می گذارنــد. مهم تریــن نکتــه در مــورد این پــروژه، تعامل و وابســتگی 
گر برای خواندن محتوا  که تماشا آن به مشارکت مخاطب است، چرا
بــه چیدمــان پا می گذارد و بخشــی از اثــر می گردد. در این مشــارکت، 
که بــا حرکــت او تغییر  هــر بیننــده ســایه ای متفــاوت خواهــد داشــت 
می کند و در نتیجه ارائه متفاوتی را موجب می شــود. به عبارتی دیگر، 
کنتــرل" در ســایه افــراد جریــان دارد )تصویــر1(. محتــوای  "به منظــور 
کنایه آمیز نوشــتار تایپوگرافی شــده بر روی زمین و در قالب سایه افراد 
بر دیوار، "تشویق مردم به همبستگی در مقابل تحمیات اجتماعی 
که مقابله  و اعمال نفــوذ هنجارهــای حقوقی اســت و مبین آن اســت 
 Gölge( "با این هنجارها، از انحصار، مجازیت23 و خشــونت می کاهد
Go &(. نوتــا بن، متن اثر را همانند بیانیه ای سیاســی  ̈zlükçü, 2015
کرده،  کــه طراحی  که معنای تلویحی آن، درون سیســتمی  می دانــد 
کات بیننــده در  مســتتر اســت و هــدف از آن، بــازی بــا چگونگــی ادرا
کنــش خود و دیگران و همچنین نقد افراد منفعل می باشــد.  مقابــل 
متــن اخاقــی مذکور24، موضوعــات متنوعی چون خشــونت، زندان، 

هنجارهای اجتماعی و مسائلی از این  دست را پوشش می دهد.

3-2. نقش مخاطب در چیدمان
گفته شــد، چیدمان تعاملی، وابســتگی زیادی به  کــه  همان طــور 
گر،  مشارکت فعاالنه مخاطب دارد، در این اثر نیز بازتاب حرکت تماشا
به شکل تصویری ثانویه بر سطح زمین و دیوار مقابل ظاهر می شود. 
در واقع مشــارکت کننده از بدن خود برای شــکل دادن به موجودیت 
کــرده، اشــکال و الگوهای مطلــوب خود را می ســازد.  متــن اســتفاده 
گام نخســت، حضــور مخاطــب در چیدمــان، احتمــااًل به منظــور  در 
خوانــدن محتوا صورت می پذیرد، اما نمی توان شــگفت زدگی ناشــی 
کــه ســبب ســپری کردن زمــان طوالنی تر وی  از جــادوی تکنولــوژی را 
گرفــت. حضــور مخاطــب در  در فضــای چیدمــان می شــود، نادیــده 
فرآینــد هنری اثر، موجــب فراهم کردن ورودی هایــی جهت اثرگذاری 
ایــن  کــه نتیجــه را تعییــن و تولیــد می کنــد. در  بــر خروجی هاســت 
میــان، برخــی تنها بــه جنبه ســرگرمی و بازتاب ســایه خــود بر حروف 
بســنده می کننــد، عده ای جهــت خواندن دقیق تر متن پــا به فضای 
چیدمــان می گذارند و برخی نیز به تماشــای دیگر مشــارکت کنندگان 
که بــا حرکات  می پردازنــد. هــر مشــارکت کننده، ســایه متفاوتــی دارد 
کنترل فعالیت او، در  فیزیکی اش تغییر شــکل می دهد، بنابراین لزوم 
خوانایی متن و هماهنگی ترکیب تایپوگرافیک مؤثر به نظر می رســد. 
علیرغــم تغییــر قالــب تایپوگرافیــک توســط حــرکات متفــاوت افــراد، 
کلمــات عــوض نمی شــود، همچنیــن تعامل طراحی شــده  محتــوای 
که  مبتنــی بــر نموداری ثابت و قابلیتی محدود نیســت، بدین معنی 

بازیابی نوشــتار تایپوگرافی شده با تغییر سایه ها، انعطاف و سازگاری 
کنش های مخاطب نشان می دهد. هر چه تعداد  اثر را در مواجهه با 
مشــارکت کننده و اتصال فیزیکی افراد بیشــتر باشــد، بــه دلیل حذف 
فاصله و فضاهای خالی، نوشــتار بیشــتری بر صفحه ظاهر می گردد و 
این مسئله در سهولت خواندن و درک بهتر محتوا یاری رسان است. 
گفتگــوی همگانی و  به عبارتی دیگــر، ایــن امــر همانند محملی بــرای 
که عاوه بر همســویی  ارتبــاط بیشــتر میان مشــارکت کنندگان اســت 
بــا همبســتگی مؤکــد در محتوای اخاقی نوشــتار، تاشــی جمعی در 
ک گذاری اطاعــات مخاطبین با یکدیگر  کشــف معنی و اشــترا جهت 
کنترل"، از ســوی انبوهی از  کــه "به منظور  تلقــی می شــود. باوجودی 
بازدیدکننــدگان تولید و درک می شــود، ولی برای هر شــخص، تجربه 
کــه به تدریج و الیه ای اتفاق می افتد و  تعاملــی متفاوتی را رقم میزند 

گره میان فعالیت و انفعال را باز می کند.

3-3. ابزار و عناصر بصری در چیدمان
گی های هنر معاصر، اســتفاده از ابزارهــای تکنولوژیک  یکــی از ویژ
رســانه اســت. تصویر در هنر چندرســانه ای به شــکل نمودار، نقشه، 
عکــس، تصاویــر دیجیتالــی و بــا ابزارهــای فناورانه چــون ویدئو ظاهر 
کنتــرل" نیز درگیــری هنر و رســانه قابل توجه  می گــردد. در "به منظــور 
اســت. رســانه های نویی همانند ویدئو وال25 سنســورهای حرکتی26 
و وســایط نورپــردازی، در تلفیق با عناصر تایپوگرافی جنبشــی و بدن 
بیننــده، به خدمت روایــت هنرمند و ایده پرداز درآمده اند و با جذب 

کار می اندازند. مخاطب و ترغیب او به حرکت، چیدمان را به 
گفته شــد، واژه ها بر ســطح زمین نقش بســته اند و  کــه  همان طــور 
کلمات  کاربری به فضا اضافه شــود، بدنش قالبی بــرای ارائه  چنانچــه 
کــه همزمان با ایــن عناصر  می گــردد و پــس  از آن، دیــوار مقابــل اســت 
به عنــوان صفحه نمایــش ایفــای نقش می کنــد؛ بنابراین فضــا و مکان 
کنترل" اســت.  نمایش اثر یکی دیگر از موارد قابل بررســی در "به منظور 
در ابتــدا نیــاز بــه مکانــی محصــور و تاریــک جهــت نمایــش بی نقص و 
نورپردازی مناســب ضروری به نظر می رســد، پس  از آن فضایی نســبتًا 
خالی و خنثی که بتواند تیرگی الزم را برای ایجاد کنتراست میان نوشتار 
کند، احساس می شود. همچنین افزایش  سفید و فضای سیاه فراهم 
جمعیــت مشــارکت کنندگان و مونتــاژ آنهــا در محوطــه، باعــث حــذف 
گســترده تر و تاریکی محوطه  فضاهــای منفی می گــردد. هر چه مکان، 
اطــراف بیشــتر شــود، میــدان فعالیــت مخاطب وســیع تر، اثرگــذاری و 
خوانایی نوشتار آسان تر و دید بهتری حاصل می شود. نکته قابل تأمل 
که هر  دیگر، تمایز میان فضای نشان دار و بی نشان در چیدمان است 
دو به یک اندازه، عرصه ای برای کاوش مخاطب فراهم کرده اند. عاوه 
گفتمانی اســت، بدین  بــر آن طراحــی فضای چیدمان تعاملی همواره 
کنش بیننده نهفته اســت و علیرغم  کــه تجلی تفکر طــراح در وا معنــی 
حضور انتزاعی و غیر فیزیکی ایده پرداز در اثر، ارتباط شکل گرفته میان 

او و مخاطب همزمان اتفاق می افتد.
گرچه پروژه ای فراتــر از یک نورپردازی عادی  کنترل"، ا "به منظــور 
است، اما تقابل میان نور و تاریکی و بازتاب سایه افراد را نیز به خوبی 
کیفیــت چیدمان  منعکــس می کنــد، همچنیــن شــدت و جهت نــور، 

کنترل" از منظر اصول  خوانش چیدمان تعاملی تایپوگرافی " به منظور 
ک بصری گشتالت ادرا
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و درک احساســی افــراد از فضــا را متاثــر می کند. نــور در حکم عنصری 
که ارائه  بصری، ابزار نمایش حروف و نوشتار است و با رنگ سفیدی 
می کنــد، در فضــای تاریــک و ســیاه اثر، موجب برجســتگی نوشــتار و 
که  جلب نگاه بیننده می گردد. تفاوت عمده نورپردازی ثابت و متغیر 
در اثری تعاملی نوع دوم را شاهدیم، در قابلیت هم خوانی با شرایط 
کــه نورپــردازی متغیر،  کاربــر می باشــد، آن گونــه  محیطــی و خواســت 
که باید باشــد هماهنگ  هرلحظــه ســعی می کند خــود را با آن چیزی 
کنــد. ایــن هماهنگــی، حــس الفتــی خــاص بــه مخاطــب می دهــد و 
که توانایی  می توان این نوع از نورپردازی را زنده یا هوشمند نامید چرا
پویایی و تغییر حالت در این رسانه، آن را جزئی از خواسته مخاطب 
گفته شــد، در ایــن چیدمان، اثــری از رنگ  می کنــد. مضــاف بــر آنچه 
که با  نیست، بیننده تنها محیط اطراف و فضای منفی میان نوشتار 
ســیاه قابل مشاهده است را می بیند، این امر در راستای محدودیت 
کاهــش رؤیــت عناصــر بعضــًا مزاحــم، می توانــد ســاماندهی  فضــا و 
شــده باشــد، چنانکــه در قوی تــر شــدن نوشــتار ســفید تایپوگرافیک 
و تأمیــن تمرکــز بیننــده، تمهیــدی هوشــمندانه بــه نظــر می رســد.
از  اســتفاده  از  بایــد  چیدمــان،  در  مؤثــر  بصــری  عناصــر  دیگــر  از 
ظرفیت های فرم انســانی به عنوان قالبــی برای ترکیب حروف نام برد 
که بر دیوار به شکل مثبت و بر زمین در هیئت منفی ظاهر می شود. 
فرم انســانی توأم با جنبش از یکنواختی اثر می کاهد زیرا متناســب با 
ساختار بدن هر بیننده و فعالیت او، هرلحظه طرحی جدید به نمایش 
می گذارد. در این میان نباید از مستطیل تشکیل شده بر سطح زمین 
که این قالب مســتطیلی در  به عنوان محمل نوشــتار غافل شــد، چرا
تقابــل بــا اشــکال متحــرک و میرای دیــوار، تعــادل و توازنــی بصری را 
موجب می شود و استحکامی نسبی به ساختار دید بیننده می دهد.
نوشــتار تایپوگرافیک نیز به عنوان بنیادی ترین عنصر چیدمان در 
پــان نخســت، بافت مجازی و بصــری منظمــی را در فرم های مذکور 
گی های شاخص آن در سطور  که جزییات صوری و ویژ عرضه می کند 
گشــتالت به تفصیل مــورد مداقه  ک بصری  آتــی و از منظــر اصــول ادرا

گرفت. قرار خواهد 

گشتالت ک بصری  3-4. تحلیل اثر بر اساس اصول ادرا
گشتالت، نیروی خاصی  که در  گشــتالت معتقدند  روان شناســان 
ح ها، اشکال و قالب های معینی  که مسائل و امور را در طر وجود دارد 
ک و بینش را پایه ریزی می کند. به این  ســازمان می دهد و بنیاد ادرا
گشــتالت بــه شــمار می آیــد و از  گی هــای  ســبب، ســازمان دهی از ویژ
قانون های هفت گانه ای تشکیل یافته است. بخش سودمند قوانین 
که بســیار  گشــتالت، در طراحــی و ارتباطات بصری آن اســت  بصــری 
آســان درک و پیاده ســازی می شــود. این قوانیــن، مدت های زیادی 
در آثار دوبعدی اعمال می شدند تا اینکه عده قلیلی از طراحان از آن 
که شــامل حرکت و ارتباط با مخاطب  در طراحی رســانه های تعاملی 
گشــتالت  کاربرد نظریه  کردنــد. با توجــه به اینکــه  می شــد، اســتفاده 
ممکن اســت در محیط های پیچیده تعاملی و چندرســانه ای باشد، 
کــی آن در چیدمــان تعاملــی  بــه بررســی قوانیــن ســازمان دهی ادرا

کنترل" می پردازیم. تایپوگرافی "به منظور 

3-4-1. اصل مشابهت
که دارای خصوصیات  چشــم انســان به صورت فطری عناصری را 
مشابه یکدیگرند به صورت یک مجموعه و یا یک گروه واحد می بیند. 
گروه بندی اجزای مشابه در یک اثر بصری، یکی از راه های ساده سازی 
ذهن انســان برای درک و دریافت بهتر می باشــد. تشــابه می تواند در 
عناصــر بصری شــکل، انــدازه، رنگ، فاصله، جهــت و... اتفاق بیفتد 
گشــتالت قوی تری نســبت  گروه بندی بر اســاس ابعاد و اندازه، از  کــه 
به دیگر تشــابهات برخوردار اســت )رضازاده، 1387 ،34(. روی دیگر 
گروه بندی هســتیم،  کــه وقتی ما بــه دنبال  قانون تشــابه این اســت 
اشــیای نامشــابه به آســانی مشــخص و آشــکار می شــوند. در طراحی 
تعاملــی، اجــزای متحــرک، تمایــل خواننــده را بــه اینکــه اشــیا چــه 
فیزیکی و چه مفهومی متعلق به یکدیگرند، افزایش می دهد، به ویژه 
.)Graham, 2008, 9( که در مســیری مشــابه حرکت می کنند اجزایی 
3-4-1-1. تشــابه در انــدازه: بررســی اصــل مشــابهت در ابعــاد 
حروف چیدمان "به منظور کنترل" به عنوان گشتالت غالب، نخستین 
گام در مطالعه مشابهت های اثر است. ابعاد فونت، مربوط به فضای 
نامرئــی از یــک بدنــه خیالــی بــه دور حروف اســت و بــرای تعیین آن، 
عواملــی چون موضوع، خواننده، شــرایط خواندن و در نهایت طراح 
کادر و  گزینش اندازه فونــت،  تأثیرگــذار اســت. یکــی از نکات مهــم در 
محدوده بصری اســت. محــدوده قرارگیری نوشــتار در این چیدمان 
کــه بــر دیــوار و ســطح زمین تعبیه شــده اســت  صفحه نمایــش اســت 
کید بر  اســتفاده از ابعــاد یکنواخت در نمایش متن، نشــان از عــدم تأ
نقطــه ای خاص اســت. نیت ایده پــرداز احتمــااًل برنیانگیختن دقت 
و حساســیت خواننــده بــوده و بــر ایــن اســاس، بــا انتخــاب ابعــادی 
ثابــت بــرای تمــام متــن، حالتــی غیرمتمرکــز را بــر مطلــب حکم فرمــا 
کرده اســت؛ این امر باعث می شــود تا چشــم بیننده، نگاهی سریع و 
کید بــر جزییات  کلیتی فاقــد تأ کند و بــه  گــذرا از متــن تهیــه  اســکنی 
برسد. عدم انعطاف در تنظیم اندازه حروف، چشم را برای خواندنی 
ســریع و بدون طمأنینه آماده می کند و علیرغم تحمیل ایســتایی به 
ترکیب بندی، در تقابل با عنصر حرکت موجود در چیدمان قرارگرفته 

کرده است )تصویر2(. و تعادل بصری را ایجاد 
3-4-1-2. تشابه در شکل: شکل و نوع فونت مورداستفاده در 
کلمات را  تایپوگرافی نیز از قانون تشابه پیروی می کند. چشم انسان 
بر اســاس شــکل حروف تشــخیص می دهد و عمل خواندن از طریق 

کنترل". گشتالت در چیدمان "به منظور  تصویر 2- اصل تشابه ابعاد و اندازه 
)www.notabenevisual.com( :مأخذ
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حرف به حــرف اتفــاق نمی افتــد، بنابراین اســتفاده از فونــت Arial با 
کم در سرتاســر ترکیب، عاوه بر ایجاد انســجام، با توجه به  ضخامت 
کــه در محتوای متن،  گرفته شــده اســت، بدین معنی  محتــوا در نظر 
که شــکل مشــابه حروف  کلیدی دیده می شــود  تکرار برخی مفاهیم 
مکمل این ایده اســت و وزنی یکســان را به اثر می بخشــد. همچنین 
کــه  از پیچیدگــی در فراینــد خوانــدن ممانعــت بــه عمــل مــی آورد چرا
مخاطب و مشــارکت کنندگان در چیدمان از ســنین و اقشار مختلفی 
کــه دریافت آســان آنهــا از محتوا، نقــش تعیین کننــده ای در  هســتند 

روند اجرا و درک چیدمان خواهد داشت.
کرد  از دالیل دیگر این شباهت می توان به شرایط خواندن اشاره 
کم محیط، نیــاز به نوعــی ثبات در  کــه بــا توجــه به حرکــت متن و نــور 
صــورت بیرونی نوشــتار جهت ســهولت خواندن احســاس می شــود. 
که در  عــاوه بــر این، تشــابه در شــکل ســایه ها نیــز از مــواردی اســت 

صورت هماهنگی افراد شرکت کننده، ممکن است ایجاد شود.
3-4-1-3. تشــابه در فاصلــه: فاصلــه، یکــی دیگــر از متغیرهای 
کــه در تایپوگرافی چیدمــان دیده می شــود. انتخاب  متشــابهی اســت 
کســتری منطقی و  فواصــل مناســب میان حروف و ســطور، ســطح خا
که با توجــه به حجم متن  یکنواختــی از نوشــته ها را به وجــود می آورد 
تنظیــم می گــردد. در نوشــتار این اثــر، به علت حجم نســبتًا زیاد متن، 
طــول ســطرها افزایش یافتــه و تمــام صفحه مســتطیل شــکل زمین را 
گم شــدن  پوشــش می دهــد. ایــن طوالنی شــدن، خســتگی چشــم و 
ابتــدای ســطر را می توانــد در پی داشــته باشــد و در ســهولت خوانایی 
کند، برای رفع این نقیصه، طراح می توانســت از فواصل  اخال ایجاد 
که تنفس بصری را نیز با خود  کند  بیشــتری در میان ســطور اســتفاده 
کرد؛ طول  به همراه داشــته باشــد، اما می توان از زاویه دیگری نیز نگاه 
یکســان ســطور و فواصل متشــابه میان آنها، پیوســتگی مطالــب را به 
دنبــال داشــته و بــا توجــه به چینــش افقــی حــروف در صفحه نمایش 
کــه در نهایت منجر  کرده اســت  گســترده تر  زمیــن، بازه دید خواننده را 
به تشویق مخاطب جهت ادامه خواندن می گردد. فواصل ثابت میان 
حــروف و ســطرها، مطابق با قوانین نوشــتاری صــورت پذیرفته و عدم 
تنــوع و نــوآوری را در ترکیــب تایپوگرافیک به نمایش می گذارد. تشــابه 
گرچه غیرممکن نمی باشد، ولی در  فواصل میان سایه های انسانی نیز ا
صورت تمایل و تصمیم از پیش تعیین شده افراد قابل حصول است.
کنترل"، محدوده رنگی  3-4-1-4. تشابه در رنگ: در"به منظور 
به سیاه وســفید خاصه می گردد و تضاد نوشــتار روشــن بر پس زمینه 
که  تیره در اثری محتوی محور هوشــمندانه انتخاب شــده است، چرا
تبایــن قوی میــان سیاه وســفید، بیشــترین خوانایی ممکــن را برای 
چشــم مخاطــب بــه دنبــال دارد و از خســتگی آن ممانعــت می کنــد. 
انتخــاب رنــگ، عــاوه بــر دالیل حســی درون اثــری، رابطه مناســبی 
که در  کســتری متن برقــرار می کند و همان طــور  از لحــاظ ظاهــر بــا خا
کســتری متــوازن متشــکل از  بخــش تشــابه فواصــل اشــاره شــد، خا
ترکیــب فضــای مثبــت و منفــی، در خوانایی اثــر، نقــش تعیین کننده 
دارد. همچنیــن تنــوع رنگــی در ترکیب بندی تایپوگرافیــک به منظور 
کید مطلبی خاص و جدا  متمایز کردن بخشی از نوشته، یادآوری و تأ
که عدم استفاده از این  کرد آن قســمت، از بقیه متن لحاظ می شــود 

تمهیــدات در ایــن چیدمــان و یکنواختی و تشــابه سرتاســری رنگی، 
کلمات دارد، بر همین اساس،  کلیت متن و  اشاره به اهمیت یکسان 
طراح از تکنیک برجسته ســازی در تایپوگرافی استفاده نکرده و تمام 

گروه و ارزشی یکسان طبقه بندی نموده است. متن را در یک 
3-4-1-5. تشابه در جهت: عنصر متشابه دیگر در تایپوگرافی، 
جهت اســت. نوشــتار بر صفحه نمایش زمین و دیوار مقابل برخاف 
کــه در صفحه  جهــت نوشــتاری حــروف التیــن در حال حرکت اســت 
زیــر پــا در قالب مســتطیلی افقی تراز شــده و در صفحه دیــوار مطابق 
بــا فیگــور انســانی، نوع حــاالت و ســکنات مخاطب، آرایــش خطوط 
محیطی آن مشــخص می گردد. به عبارتی دیگر، مســیر حرکت نوشتار 
که برخاف جهت نوشتاری الفبای  در سطوح نمایش متشابه است 
گرفته شــده اســت. شــباهت در مســیر حرکــت فیگورها  التین در نظر 
و سایه هایشــان را نیــز بایــد همانند دیگر موارد وابســته به هماهنگی 

مشارکت کنندگان دانست.

3-4-2. اصل مجاورت
کــه بــه هــم نزدیک ترنــد بیشــتر از  بــر طبــق ایــن اصــل، اشــیایی 
که با یکدیگر فاصله دارند، مرتبط به نظر می رسند. اشیایی  عناصری 
گروه هســتند، برای نشــان دادن ارتباط مجاورتی، لزومی  که در یک 
که یک شــکل و یا همســان باشــند )Bradly, 2014,11(. بر این  ندارد 
که عناصر یک ســاختار بصری در آن واقع می شــوند،  اســاس، جایی 
گنانس خوب، اصــل مجاورت  اهمیــت می یابــد. در تشــکیل یــک پرا
یــا نزدیکــی، عامــل مهم تــری از اصــل مشــابهت بــه شــمار مــی رود. 
گشــتالت اثر  کنار هم، باعث قوی تر شــدن  به کارگیــری هر دو اصل در 
گروه بندی بر  می گــردد )رضــازاده،1387، 34(. چهــار نــوع عمــده در 

اساس اصل مجاورت عبارت اند از:
3-4-2-1. نزدیکــی لبه هــا27: هــر چه اجزای یک ســاختار بصری 
گروه واحــد دیده  بیشــتر بــه هم نزدیک باشــند، بیشــتر به عنوان یــک 
کنــاری اجزای  کــه لبه های  خواهنــد شــد و ایــن زمانی اتفــاق می افتد 
کاوی  کنار هــم قرار بگیرنــد )رضــازاده،1387، 34(. وا یــک ســاختار در 
کنتــرل"، در دو جانب دیــوار و زمین  ایــن نــوع در چیدمان "به منظــور 
قابل بررســی اســت. نزدیکــی لبه هــا در مســتطیل زیــر پــای مخاطــب 
کم حروف و ســطور قابل مشــاهده اســت و متن  توســط فاصله نســبتًا 
را در قالبی مســتطیل شــکل به چشــم ناظر تحمیل می کند. چنانچه 
گری پا به فضای چیدمان بگذارد، سایه سیاه رنگ او مطابق با  تماشا
کلمات و ســطور فاصله می اندازد؛ ولی از آنجا  فیگور انســانی اش میان 
که صفحه نمایش، ابعادی وسیع تر و بزرگ تر از سایه مشارکت کنندگان 
دارد، حضور حتی چندین مشارکت کننده توأمان نیز نمی تواند موجب 
گشــتالت نوشــتار بــر اســاس قانــون مجــاورت نزدیکــی لبه ها  گسســت 
که زنجیره ای انســانی و  گــردد. ایــن اتفاق، زمانــی قابل حصول اســت 
متصل بر صفحه مســتطیل تشــکیل شود و آن را به دو یا چند قسمت 
گشــتالت کان شــکل مســتطیلی از  که در این صورت نیز  کند  تقســیم 
بیــن خواهــد رفــت درحالی کــه در ســطوح خردتــر، همچنان حــروف و 
ســطور در مجــاورت یکدیگــر بر این اصــل باقی خواهند مانــد. نزدیکی 
لبه ها بر صفحه دیوار نیز با وجود تناسبات و حرکات متفاوت انسانی، 

کنترل" از منظر اصول  خوانش چیدمان تعاملی تایپوگرافی " به منظور 
ک بصری گشتالت ادرا
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بــه تنظیــم محــدوده مشــارکت کنندگان و همچنین فواصــل حروف و 
خطوط توسط طراح مرتبط است.

ســاختار  یــک  اجــزای  اســت  ممکــن  تمــاس28:   .2-2-4-3
که بــا هــم برخــورد و همدیگــر را لمس  چنــان بــه هــم نزدیــک شــوند 
کننــد مشــروط بــر اینکه هنــوز آن دو یا چند جــزء بصــری، از همدیگر 
قابل تشــخیص باشــند )رضــازاده،1387، 34(. تمــاس در ایــن اثــر از 
کــه شــکل مثبت آن  طریــق اتصــال مشــارکت کنندگان ممکــن اســت 
توســط نوشــتاری پیوسته متشکل از ترکیب چند فیگور بر روی دیوار 
قابل مشــاهده خواهد بود و در شــکل منفی، به صورت ســایه متصل 
که در هیبت سطوحی سیاه و فاقد  مشــارکت کنندگان بر زمین اســت 

نوشتار قابل رؤیت می باشد.
خ می دهد  گشتالت زمانی ر 3-4-2-3. هم پوشانی29: قوی ترین 
کــه عناصــر یک ســاختار بصری، بــدون آنکه هویت مســتقل خــود را از 
دســت بدهنــد، همدیگــر را بپوشــانند. مجــاورت از این طریــق زمانی 
کــه بیــش از یــک مشــارکت کننده در چیدمــان حضور  اتفــاق می افتــد 
داشته باشد و سایه تایپوگرافیک افراد بر دیوار، به واسطه جلو و عقب 
ایستادن هر یک، بر روی هم منطبق شود و یا دست کم بخش هایی از 

پیکره تایپوگرافیک یکدیگر را به نحوی پوشش دهند )تصویر5(.
خارجــی  عنصــر  یــک  از  اســتفاده  تلفیق کــردن30:   .4-2-4-3
کنــار هــم اســت  گروه بنــدی عناصــر متفــاوت یــک ســاختار در  بــرای 
و  عناصــر  زیــر  کشــیدن  خــط  آن،  روش هــای  معمول تریــن  از  کــه 
کردن اســت  المان ها، محصورکردن آنها در یک شــکل و سایه روشــن 
که مجاورت از نــوع تلفیق،  )رضــازاده،1387، 34(. بــه نظر می رســد 
کنش و تصمیم از پیش تعیین شــده  بیــش از دیگر موارد، وابســته به 
که در صورت حضور بیش از یک شــرکت کننده در  مخاطب باشــد چرا
اثــر و از طریــق همراهــی و دخالت جســمی خارجی غیــر از بدن افراد، 
کرد، در  می تــوان پیوند میــان فیگورهای تایپوگرافیک انســانی برقرار 
غیر این صورت برنامه ریزی مشــخصی بر روی حروف به واســطه این 

اصل از جانب طراح انجام نشده است.
گشتالت قوی تری نسبت به دیگر  به طورکلی، عامل هم پوشــانی، 
عوامل ارائه می دهد. عامل تماس و سپس نزدیکی لبه ها در مراحل 
کلی به اثــر، اصل مجاورت  بعــدی قــرار می گیرند )همــان(. در نگاهی 

کــه از جانــب ایده پرداز  از طریــق نزدیکــی لبه هــا، تنهــا موردی اســت 
پیش از حضور مشارکت کننده در چیدمان و توسط عنصر تایپوگرافی 
طراحــی و برنامه ریــزی شــده اســت و تمــاس، هم پوشــانی و تلفیــق 
کنش مشــارکت کننده و حضور  که وابســتگی صرف به  مواردی اســت 

بیش از یک نفر در چیدمان خواهد داشت.

3-4-3. اصل تداوم
که دارای طرح های وابســته به یکدیگرند، به صورت  محرک هایــی 
کــی دریافــت می شــوند )شــاپوریان،1386، 172(. ارتبــاط  واحــد ادرا
که روی یک خط یا منحنی قرارگرفته اند، بیشــتر دیده  میان عناصری 
می شود. وقتی چشم انسان به دنبال یک جهت خاص باشد، تا زمانی 
که چیز قابل توجه دیگری جلب نظر نکند، مرزهای آن ساختار بصری 
را دنبال می کند )Bradly, 2014,11-12(. بر این اساس، چشم ما طی 
گهانی  یــک فرایند فطری به مرزهــای منفصل، نامنظــم و به صورت نا
کی ما میل به تداوم و  کننده اســتمرار می بخشــد. در فرآیند ادرا تغییر 
استمرار بخشیدن به مرزهای مایم و منحنی بیش از صاف و شکسته 

کنترل". گشتالت در چیدمان "به منظور  تصاویر 3 و 4- اصل مجاورت 
)www.notabenevisual.com( :مأخذ 

کنترل". تصویر 5- هم پوشانی گشتالت در چیدمان "به منظور 
)www.notabenevisual.com( :مأخذ 
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است )رضازاده،1387، 34(. این قانون، توضیحی است بر این مطلب 
که چگونه قســمت های مختلف یک موضوع بصری یکدیگر را در یک 
ســازمان دهی بدون ایجاد هیچ گونه شکســت یا فاصله در خط سیری 

.)Carvalho, 2009,7( بصری دنبال می کنند
گفته شــد، چشــم انســان بــه دنبال ارتبــاط میان  که  همان طــور 
اشــکال اســت بنابراین اصل تداوم در این اثر تعاملی، از طریق عنصر 
حرکــت بــارز شــده اســت، بــه دلیــل آنکــه در طراحــی حرکتــی چشــم 
گر محو شــود هم ادامــه می دهد. در این  جنبــش دنبالــه دار را حتی ا
گهان تغییرکننده انسانی و مرزهای  چیدمان نیز، استمرار فرم های نا
منفصــل حــروف تایپوگرافیک توســط چشــم ناظر صــورت می پذیرد 
به ویــژه آنکــه خطــوط محیطی ایــن اشــکال، منحنی نیز می باشــند. 
تــداوم دیــد در حرکــت خطــوط نوشــتاری ســطح زمین نیز با تجســم 
شــکل مســتطیل ظاهرشــده و چشــم شــکل حروف مــرزی را تکمیل 
می کنــد. در ابتدایی تریــن حالت می توان این اســتمرار را در راســتای 

گرفت. گر در نظر  جلب توجه و تأمین سرگرمی تماشا

3-4-4. اصل یکپارچگی یا تکمیل
بر اساس این اصل، چنانچه بخشی از یک شکل پوشانده شده یا 
جاافتاده باشد، ذهن به طور خودکار آن را تکمیل می کند و به صورت 
کامــل می بینــد. بــه بیانی دیگر چشــم ما اشــکال ناقص و  یک شــکل 
کامــل و یکپارچــه می بینــد )فرانک جــو، 1386،  ناتمــام را به صــورت 
ذیل "بستگی"(. تکامل می تواند مثل یک چسب عناصر را پیش هم 
کردن الگو است.  گرایش بشر برای دیدن و پیدا نگه دارد. این همان 
کافــی اطاعات  که بایــد به اندازه  کلیــدی در تکامل این اســت  نکتــه 
گر اطاعات  کند. ا ارائه شــود، تا چشم بتواند باقی را خودش تکمیل 
کلی  گانه دیده می شوند تا یک شکل  کم باشند، عناصر به صورت جدا
 Bradly,( گر اطاعات بیش ازحد ارائه شود، تکامل اتفاق نمی افتد و ا
گی دارد؛ نخست آنکه اشکال و نواحی  7-6 ,2014(. این قانون دو ویژ
کی یا  بســته به اشــکال باز ارجحیت دارند و دیگر این که سیســتم ادرا
نقــاط بــاز را پــر می کند یا آنهــا را به صورت فواصل و اشــکال بســته به 
نمایــش می گــذارد )Pomerantz & Kubovy, 2011, 20-22(. به طــور 
گفت چشــم ما یک ســطح بســته را زودتــر به عنوان  خاصــه می توان 
یک شــکل می شناســد تا یک ســطح بــاز را )گروتــر، 1384، 34-35(.
زمانــی  کنتــرل"  "به منظــور  در  یکپارچگــی  اصــل  جســتجوی 
که اصــل مجاورت هم پوشــانی در مــورد فیگورهای  محقــق می شــود 
تایپوگرافیــک اتفــاق بیفتــد و یــا فواصــل میان ســطور را نیــز می توان 
که  در فیگورهــای انســانی عاملــی جهــت بــاز بــودن فــرم آن دانســت 
گاه هر فیگــور را برای خود  در هــر دو صورت، چشــم به صورت ناخودآ
کرد زیرا ذهــن به دنبال  گانه تجســم و تکمیــل خواهد  به شــکل جدا
بســتن اشــکال بــرای پایدارکردن آنهاســت. همچنین می توان ســایه 
مشــارکت کنندگان بــر ســطح زمیــن را بــا ایــن قانــون مرتبط دانســت 
کــرده و  بــه نوشــتار مســتطیلی ورود  کــه به عنــوان اشــکالی مزاحــم 
بخش هایــی از متــن را خدشــه دار می کنند، در ایــن حالت، دید ناظر 
کلمات حذف شــده زیر ســایه افراد را در ذهن تکمیل نماید  می تواند 
یا چنانچه ســایه مشارکت کننده ای بر لبه های بیرونی این مستطیل 

کامل و آشــنای مســتطیل را برای خود متصور خواهد  گیرد، فرم  قرار 
شــد. ایــن اصل با قانون تــداوم قرابت دارد. به علت حرکت نوشــتار، 
احتمــااًل چشــم بیننــده نمی توانــد شــکل درســت و ثابــت حــروف را 
کلمــات را به طور ضمنی  ببینــد، بنابرایــن با اســتناد به همین اصــل 

کامل می نماید. حدس می زند و در ذهن خود آنها را 

3-4-5. اصل روابط شکل و زمینه
خوانــش یــک تصویر با توجه به تضاد میان شــکل و زمینه ممکن 
Gra-( کنتراست و تباین وابسته است کی به  می شود. این اصل ادرا
ham, 2008, 3(. در یک تصویر آنچه قابل تشــخیص است و بیشتر به 
آن پرداخته می شــود، شکل و مابقی زمینه نام دارد. به عبارتی دیگر، 
آنچه توجه ما را بیشــتر جلب می کند، شــکل و غیر از آن زمینه است. 
دو نکته حائز اهمیت است؛ اول آنکه همواره زمینه همان پس زمینه 
نیســت و در مواردی میــان آن دو تفاوت هایی وجود دارد، دوم آنکه 
در مواردی، تشــخیص میان شــکل و زمینه چندان هم آسان به نظر 
که در آنها، شکل و زمینه  نمی رسد. اشکال دو هویتی از این  گونه اند 
به طــور مــداوم جای خود را عوض می کنند زیــرا دارای خصوصیات و 

امکانات مشابه اند )شاپوریان،1386، 95(.
کنتراســتش  در نمونــه مــورد بررســی، متــن ســفیدرنگ بــه علــت 
بــا زمینــه قابل مشــاهده اســت و بــه علــت برجســتگی و جلب توجــه 
چشــم، شــکل اثــر می باشــد. عــاوه بــر آن، بخــش مبهــم و نامتمایــز 
گسترده تر است را می توان  که نوشتار در آن بارز شده و  کی  حوزه ادرا
گرفت. با ورود مشــارکت کنندگان به چیدمان، ترکیبی  زمینــه در نظــر 
از چنــد شــکل را بــر دیــوار مقابــل و ســایه افــراد را به عنــوان ســطوح 
منفــی بر روی زمین به عنوان شــکل مشــاهده می کنیم. درصورتی که 
فیگورهای تایپوگرافیک مشــارکت کنندگان به واســطه اصل مجاورت 
روی یکدیگــر قــرار بگیرند و مرزهای هر یک قابل تفکیک و تشــخیص 
کوچک تــر نقــش شــکل را ایفــا خواهــد نمــود. همچنین  باشــد، فــرم 
کنــش پیش بینی نشــده ای از مخاطبیــن، عنصری در  گــر به واســطه  ا
گیــرد، تمایل بیشــتری برای  کیــد قــرار  چیدمــان برجســته و مــورد تأ
درک شــدن به عنوان شــکل خواهد داشــت. "به طورکلی روابط میان 
شکل و زمینه، با استفاده از خطای باصره می تواند در راستای ایجاد 
کید و جلب توجه مخاطب قابلیت های زیادی از خود به  وحــدت، تأ

نمایش بگذارد" )رضازاده، 1387، 36(.

3-4-6. اصل سرنوشت مشترک
گشتالت مربوط است  این اصل به جنبش عناصر موجود در یک 
که بــا هم و در یک راســتا  از ایــن رو در یــک ســاختار بصــری عناصری 
گروه واحــد یا مجموعــه دیده  بــه جنبــش درمی آینــد، به عنوان یــک 
غ از اینکــه عناصر چقدر از هم دور هســتند یا  می شــوند )همــان(. فار
گر با هم حرکت یا تغییر  از نظر ظاهری چقدر با یکدیگر تفاوت دارند ا
گاهــی نیاز به حرکت هم نیســت  کننــد بــه یکدیگر مرتبط می شــوند. 
همین که مقصد مشــترکی داشــته باشــند از اصل سرنوشــت مشترک 

.)Bradly, 2014, 13-14( پیروی می کنند
کار، جنبش  که پیش تر اشاره شد، عنصر حرکت در این  همان طور 

کنترل" از منظر اصول  خوانش چیدمان تعاملی تایپوگرافی " به منظور 
ک بصری گشتالت ادرا
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بــدن انســان،  از  بــا بهره منــدی  چیدمــان تایپوگرافیــک نوتابــن 
عناصر بصری دو بعدی و تلفیق آن با رســانه های پیشــرفته ای چون 
نورپردازی و سنسورهای حرکتی، تجربه تعاملی منحصربه فردی برای 
کاوش و  که در آن محیط می توانــد فضایی را برای  مخاطــب رقــم زده 
سرگرمی، تخلیه هیجانات فیزیکی و روانی و دریافت اطاعات مدنظر 
ایده پــرداز همزمــان در اختیار داشــته باشــد. خوانش ایــن چیدمان 
تایپوگرافیــک، بــر مبنــای یکــی از روشــمندترین و علمی تریــن اصول 

نتیجه

که چشم و مغز  ک بصری روان شناســانه و هنری نشــان می دهد  ادرا
کم اثر با اســتفاده  مخاطب برای درک موضوع پیچیده و اجزای مترا
گشــتالت، ســازمان دهی بهتــر، درک آســان تر و  از اصــول هفت گانــه 
کــه همین امر موجب مشــارکت  ارتبــاط منطقی تــری خواهد داشــت 
بازدیدکننــدگان  ســایر  بــا  بیشــتر  تعامــل  و  چیدمــان  در  او  فعاالنــه 
خواهــد بــود و در نهایــت به برقــراری ارتبــاط و تبادل دانــش و تجربه 
منجر می شــود. عاوه بر این، ارتباط میان صورت و محتوا بر اســاس 

افقــی خطــوط نوشــتار و حــرکات بــدن مشــارکت کنندگان را شــامل 
می شود. مسیر حرکت نوشتار در دو صفحه نمایش یکسان است و بر 
حضور این اصل صحه می گذارد؛ اما جنبش بدن مشارکت کنندگان، 
غیرقابل پیش بینی بوده و بر اساس احتماالت ممکن می توان آنها را 

گرفت: به صورت های زیر در نظر 
- چنانچه جهت حرکت افراد با نوشتار هماهنگ باشد.

در  را  یکســان  عملــی  مشــارکت کنندگان  از  تعــدادی  چنانچــه   -
چیدمان انجام دهند.

عاوه بر موارد فوق، نوشتار بلوکه شده در قالب هر فیگور را نیز می توان 
کلمــات روی دیوار  که ســطور و  در ایــن اصــل جــای داد، بدیــن معنی 

هماهنگ با حرکات فردی شخص موردنظر، تغییر خواهند کرد )تصویر6(.

3-4-7. اصل فرا پوشانندگی
کوچک تر  گشتالت های  بر اســاس این اصل در یک ساختار بصری 
به عبارتی دیگــر  می گیرنــد،  قــرار  بزرگ تــر  گشــتالت های  تحت الشــعاع 
گشتالت های بزرگ تر گشتالت های کوچک تر را می پوشانند. این اصل 
که یک ســاختار بصــری در مجموع ممکن اســت از  بیانگــر ایــن اســت 
چندین گشتالت کوچک تشکیل شده باشد که زیرمجموعه هایی برای 
گنانس های ضعیف تری  گشتالت های بزرگ تر محسوب می شوند و از پرا
همــان(. )رضــازاده،  برخوردارنــد  بزرگ تــر  گشــتالت های  بــه  نســبت 
کنترل"،  گشــتالت های موجود در چیدمــان "به منظور  بامطالعــه 
کوچک و بــزرگ آن در روابطشــان با عناصــر قابل تعریف  جایــگاه نــوع 
کلمه  گر  گشــتالت حاضر در اثر را ا کوچک ترین  اســت؛ به عنوان مثال، 
گشــتالت بزرگ تر ســطر و جمات  در نظــر بگیریــم، زیرمجموعــه ای از 
اســت. همین ســطور نوشــتار در ارتباط با مســتطیل تشکیل شده بر 
کوچک محسوب  گشتالت  ســطح زمین یا فیگور انســانی روی دیوار، 
بــر روی  می شــوند. همچنیــن ســایه های منفــی مشــارکت کنندگان 
گشــتالت بزرگ تــر فــرم مســتطیل صفحه نمایــش،  زمیــن در مقابــل 
کــه همین ســایه ها  کوچک تــر شــمرده می شــوند در حالــی  گشــتالتی 
گشــتالت بزرگ تر نیز به  کلمات  به علت پوشــاندن بخشــی از سطور و 
شــمار می آیند. نقش مشــارکت کننده متعامل در چیدمان را نیز باید 
که سرنوشــت چیدمان را تحت الشــعاع  گشــتالتی تأثیرگذار  به عنــوان 

کرد. گشتالت فرا پوشاننده و بزرگ لحاظ  قرار می دهد، به عنوان 
کنترل". گشتالت در چیدمان "به منظور  تصویر 6- اصل سرنوشت مشترک 

)www.notabenevisual.com( :مأخذ 

کنترل". گشتالت چیدمان "به منظور  ک بصری  گنانس در اصول ادرا جدول 1- میزان پرا

گشتالت                   نوع 
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پی نوشت ها 

1 Interactive Art.
2 Installation.
3 Gestalt.
4 In Order to Control.
5 Nota Bene`s Members )Burak Gölge, Aysegül Kantarcı, Tevfik R. 

Gözlükçü, Murat Can Oguz, Murat Can Oguz, Begüm Avar(.
6 Typography.
7 Max Wertheimer.
8 Kurt Kufka.
9 Wolfgang Kohler.
10 Christian Von Ehrenfels.
11 Immanuel Kant.
12 Rudolf Arnheim.
13 Similarity.
14 Proximity.
15 Continuance.
16 Closure.
17 Figure-ground Relationship.
18 Common Fate.
19 Inclusiveness.
20 Pragnanz.
21 Marcel Duchamp.
22 Freemote.
23 Virtuality.

24 انســان در هر عصری هم قربانی اســت و هم قاتل. چه طعنه آمیز! پویایی 
در حال تغییر است. بدترین اینها انتخاب شده اند: خشونت، مجازیت، انحصار؛ 
کنتــرل. ابزار جنایی خشــم  کنترل و  کنترل اســت.  امــا بــرای چه هدفی؟ هــدف 
کنترل باعث هر  اســت. ابزار جنایی مجازیت اســت. ابــزار جنایی انحصار اســت. 
کنترل گر است...  کنترل باعث همه چیز می شــود؛ اما چه کسی  چیزی می شــود. 
چه چیز آزاد اســت؟ آیا اصًا آزاد هســتید؟ آیا آزادی راه رفتن در خیابان ها وجود 
دارد؟ آیــا مفهــوم آزادی راه رفتــن و پیــاده روی در خیابــان معنــی می شــود؟ آیــا 
که متضاد هر  هنگامی کــه در خیابان قدم می زنید آزاد هســتید؟ آیا ضرورتی دارد 
کنید؟ برای یافتن آرامش در ذهنتان، همه چیز را باهم مورد سنجش  چیز را پیدا 
کنید  قرار دهید... آیا امکان زندانی شــدن باعث می شــود شــما احســاس آزادی 

که محکوم نشــود خوب اســت؟  کــه در خیابــان راه می رویــد؟ آیــا هر کس  زمانــی 
به عنوان مثال آیا شما فرد خوبی محسوب می شوید فقط به واسطه اینکه قانون 
که بیرون  که در زندان هستند اسیرند و آنهایی  کسانی  به دنبال شما نیست؟ آیا 
گاهی بدترین  از زندان انــد آزاد؟ در ایــن صــورت همه چیز ســیاه یا ســفید اســت. 
کاری اســت. شــما می دانید  کــه می تــوان انجــام داد، انجــام نــدادن هیــچ  کاری 
ولــی هیــچ عملی انجام نمی دهید. شــما در حــال ارتکاب جرم هســتید. آیا واقعًا 
کار اخاقــی را از غیراخاقی تشــخیص می دهد... شــما  کــه  کســی هســتید  شــما 
کنید آزاد هســتید... ما به دنبــال اینکه چه چیزی  که از قانــون پیروی  تــا زمانــی 
که چه چیزی ضرورت اخاق  اخاقی است نمی گردیم، ما به دنبال این هستیم 
کنتــرل باعــث ایجاد خشــونت، مجازیت و انحصار می شــود... خشــونت  اســت؟ 
کســی نیســت... آیا امکان زندانی شدن باعث  فقط زدن یا موردحمله قرار دادن 
که در خیابان راه می روید؟ این مشکل  کنید زمانی  می شود شما احساس آزادی 
کان جزییات از دست  کان است. در ســطح  کوچک نیســت مشــکلی در سطح 
می رونــد... آیــا درک اخاقــی وجــود دارد؟ مــن در مــورد اخــاق جهانــی صحبت 
می کنم نه یک هنجار اجتماعی. من به هنجارهای اجتماعی اهمیتی نمی دهم. 
کنترل است  که هر آشــفتگی دیوانگی اســت. آنچه آشفته است  من فکر نمی کنم 
کنترل اســت... به همیــن دلیل برخــی افــراد حیوانات را  و آنچــه مزخــرف اســت 
بیشــتر از انســان ها دوســت دارنــد. یک حیوان بــر یک میلیون حیــوان دیگر تأثیر 
نمی گــذارد. هیــچ موجودی به جز انســان به نمایندگی از میلیون ها انســان دیگر 

.)Gölge & Goz̈lükçu,̈ 2015( [...]سخن نمی گوید
25 Video Wall.
26 Kinetic Sensor.
27 Close Edge.
28 Touch.
29 Overlap.
30 Combining.

فهرست منابع

گرایش هــای معاصــر در هنرهــای بصــری،  گوال، هواردجــی )1381(،  اســما  
ترجمه فرهاد غبرائی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

 داندیــس، دونیــس ِا )1371(، مبادی ســواد بصری، ترجمه مســعود ســپهر، 
سروش، تهران.

 راش، مایــکل )1389(، رســانه های نویــن در هنــر قــرن بیســتم، ترجمه بیتا 

همــکاری و حضــور پویای شــرکت کنندگان تبیین می گــردد، چه آنکه 
که  همبســتگی جمعــی آنهــا، در تعییــن رونــد و سرنوشــت چیدمــان 
گســترده تر می تــوان آن را به جامعه مدنــی نیز تعمیم داد،  در دیــدی 

احتمااًل نتایج متفاوت تر و مناسب تری را به دنبال دارد. 
گشــتالت  دســتاوردهای حاصــل از تطبیــق نمونــه حاضر و قوانین 
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بیشــتر در خدمــت زیبایی شناســی بصــری بــوده و مشــارکت کنندگان 
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