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 اثر دنید های جدید مجازی، صرفاً اعم از تعامل فیزیکی و یا تعامل از طریق رسانهی تعامل هنر دادیرو با تعامل :دهیچک

این  . کند یم فایا تعاملهم در  و درک درهم  ،یاساسی نقش ،با کار مخاطبی بدن مواجهه ،ییارویرو نیادر   .نیستی هنر

ای که اساس آن بر تحلیل کنش بدنی مخاطب  شیوه.  کند ای متفاوت را برای تحلیل هنر تعاملی طلب می تفاوت اساسی شیوه

اساسی در تحلیل کنش مخاطب نقشی «  بدنمندی»با این توضیح، .  در آمیختگی با فضای رویداد تعاملی و فضای مجازی باشد

 . میکن لیتحلبا چنین رویکردی  را «متن باران» چیدمان تعاملی با مخاطب تعامل تا بر آن بودیم مقاله نیا در.  کند ایفا می

 . نیمک برقرار «متن باران» چیدمان تعاملی در تعامل و «یمرلوپونت» فلسفی میمفاه نیب تالش کردیم تا ارتباطی منظور نیبد

سوژه پیش از اینکه در صدد شناختن و اندیشیدن بر  ،به زعم وی.  یکی از مفاهیم بنیادین فلسفۀ مرلوپونتی است ،«یبدنمند»

نتیجۀ پژوهش   .دهد یم شکل جهان در را او های کنش و جهان از را او تنیدگی بدنی او با محیط است که درک هم آید، در

 رویداد شناختی برای ا واسطه او ذهن نه و اوست کنشی برای ابزار مخاطب بدن نه مزبور چیدمان درحاکی از آن است که 

در  مخاطب . افتد یم اتفاق همزمان بطور تعامل و درک، دادیرو با مخاطبی حرکت وی حس گیدیتن درهمبه جهت  بلکه است،

 حرکت و تیحسی تمام با او کهبل ستنینگر با فقط نه پردازد، اما مجازی به تعامل می تنیده با رسانه هم تخیلی در-فضایی وهمی

 اساس بری کنشۀ منزل به نیا . شود یم متحقق او بدنمند حضورۀ واسط به که شود یم تیواقع و وهم از ختهیآمی دادیرو وارد

  .است شناسانه ییبایز قضاوتی بجای بدنی ارتباط

  ،«متن باران»ی تعامل چیدمان ،مخاطب ،یبدنمند ،یمرلوپونت تعامل، :واژگان کلیدی
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  مقدمه

از طرفی مورد استقبال هنرمندان و از طرف  که است معاصر هنر ازی ا گسترده و بازۀ طیح  یتعامل هنر

های دیگر هنر، ضرورت  های اساسی آن با رسانه اما تفاوت. دیگر مورد توجه پژوهشگران هنر قرار گرفته است

کند و همین ضرورت در مقاله  حیطه از هنر را ایجاب میپرداختن به مباحث نظری برای فهم و تحلیل این 

های هنری دیگر از جمله  تفاوت های اساسی بین هنر تعاملی و رسانه. حاضر مورد نظر نگارندگان بوده است

حضور مخاطب در کار، غیر قابل پیش بینی بودن پایان کار به واسطۀ حضور و دخالت مخاطب، ارتباط بدنی 

و )نگریستن صرف به اثر، اهمیت فرآیند پیشرفت کار بجای اثر هنری پایان یافته مخاطب با کار بجای 

های نظری  جستجو برای یافتن بنیان( ها نیست های  دیگری که در این مقاله مجال پرداختن به آن تفاوت

ر این های اساسی، هدف ما د با توجه به این تفاوت.  جهت تحلیل انواع هنرهای تعاملی را ضروری می نماید

به همین منظور .  ای متناسب با هنر تعاملی برای فهم و تحلیل این حوزه از هنر بوده است مقاله ارائۀ شیوه

.  ایم و با رجوع به مفاهیم فلسفی مرتبط، به تحلیل آن خواهیم پرداخت ای از هنر تعاملی را انتخاب کرده نمونه

االتی در زمینه هنر تعاملی در نشریات معتبر انتشار الزم به ذکر است که در سال های اخیر در کشور ما مق

پیوستار »: توانند به عنوان منابعی مرتبط با مقاله حاضر مورد مطالعه قرار گیرند، از جمله یافته است که می

مصباح، گیتا، و ) «(دو نمونه ی فرهنگی بررسی تطبیقی)در هنر تعاملی جدید  مکانی باختین -زمانی 

هرمنوتیک در چیدمان  مبادی پدیدارشناسی».  2(: 2)نشریه مطالعات تطبیقی هنر (. 2931). رهبرنیا، زهرا

علمی  فصلنامه (.2931. )آمنه تبار، رهبرنیا، زهرا، مافی، «ارنستو نتو اثر دهد وقتی چیزی رخ نمی تعاملی

 نگاهی به -لیتحلیل هنر تعام بستری برای: فلسفی مرلوپونتی مفاهیم»  .1(:28)پژوهشی کیمیای هنر، 

فصلنامه علمی (. 2938. )مهدی رهبرنیا، زهرا و خبازی کناری، ،سبطی، صفا« "کشت زار"پرفورمنس 

 .23کیمیای هنر،  پژوهشی

 طرح مساله
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دهد که بسیاری از پژوهشگران، رویکرد تاریخی را برای تبیین  های انجام شده نشان می کثرت پژوهش

ی خیتارۀ شیر(2389-)تافلر دیویدو ( 2325-) پوپر فرانک ،(2311-) هرشمن نیل.  اند این هنر بکار گرفته

پیشرفت تکنولوژی و  مرهون رای تعامل هنرهای جدید،  رسانهی ها قالبی  و توسعه آوانگارد هنر رای تعامل هنر

، 1119، پوپر، 192. ، ص2339هرشمن، )ی هنر در طی قرن بیستم می دانند  استفاده از تکنولوژی در حوزه

هنری  یتعامل هنر، نیتکو و یریگ شکلو تحوالت تاریخی،  منشافارغ از   (.11. ، ص2335، تافلر، 21 .ص

عث بااین امر .  گره خورده است یهنر کار اب تعامل او گذار ریتاث ندیفرآ ومخاطب  فعال حضوراست که با 

 عالم در نوی سبک همچون را آن توانی نم کهی طور به است، گردیده هنرحوزۀ  دری اساس اتیرییتغ ایجاد

 رییتغ نیچن  .کرد بسنده دوران شناسانه ییبایز التیتما در رییتغی ابی شهیر به و داده قراری ابیارز مورد هنر

های پیشین  بازخوانی نظریهبه  پردازان را بر آن داشته است تا در حوزه هنر برخی دیگر از نظریه ینیادیبن

از جمله  . ارائه دهند هنر از حوزه نیای بند طبقه و از هنر تعاملی  شناسانه یهست یلیتحل و شرحبپردازند 

سالتز، )انگارد  یم آنی ها رمزگان تفاوت در را گریدی هنرها بای تعامل هنر شناسانه یهست تفاوت سالتز دیوید

. اند تامل قرار دادهپردازن هنر تعاملی را از جنبۀ تجربۀ مخاطب مورد  برخی دیگر از نظریه  .(219. ، ص2331

 و بدن  زیتما بر دیتاک ضمن "یمجازی ها طیمح دری بدنمند با طرح مسالۀ: فلز و گوشت"ۀ مقال در لسیها

ی دستاوردهاۀ حوز در تعامل از خود لیتحلی برای ا آستانه را دو نیا ارتباط تا است صدد در ،یبدنمند

ۀ ویش به تعامل دری بدنمندۀ تجرب ،یمجازی ایدنۀ حوز در که دیگوی می و. دهد قراری مجازی ایدن

 وی تعاملهنر »اب کت در زین  (2311-)استرن  (.131. ، ص1111هایلس، )ید یگرای م صفر به "یحضور"

 ،تالیجیدی تعاملی ها چیدمان او نظر به.  پردازد یم تالیجیدی تعامل هنر دری بدنمند مطالعه به« یبدنمند

ی ها ابژه ها آن بلکه ؛ندستیندر اثر هنری  هنرمند تیخالقرسیدنِ  فعلیتهمانند آثار هنری دیگر، به 

دیدن و قضاوت  0ها همچون اثر هنری ابژۀ  منظور او از ابژۀ تکنولوژیک این است که، آن .هستند کیتکنولوژ

 حرکت، با شبدن و شود کینزد آن به مخاطب که کنند یم فراهم راکردن مخاطب نیستند، بلکه شرایطی 

با نگاهی اجمالی به دیدگاه  . (88 -81. ، صص1129استرن، )د کن برقرار تعاملبا کار  حس و فکر

های انجام شده مطلع شویم و از  ها آمد، بر آن بودیم تا از طرفی محدودۀ پژوهش پردازانی که ذکر آن نظریه
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های انجام شده  ن مقاله را با پژوهشهای فوق، تمایز رویکرد نگارندگان ای طرف دیگر با در نظر داشتن پژوهش

 .  های عنوان شده، بپرهیزیم گویی یا مرور نظریه واضح کنیم و از دوباره

مسالۀ اصلی در این مقاله تفاوت بارز اثر هنری با هنر تعاملی و نیز تفاوت مواجه شدن مخاطب با اثر 

چگونه  8بدنمندیخواهیم بدانیم بدن و  یدر این راستا م . هنری، و رویارویی او با رویداد هنر تعاملی است

شناسانه  های هستی دوری گزیدن از چارچوب با این هدف ضمن  .دهد های تعاملی مخاطب را شکل می کنش

  .یمپرداز به مسالۀ بدنمندی در تعامل می  پدیدارشناسانه یبا رویکردو فلسفی  یگذارانه از منظر و ارزش

با تأکید بر را انتخاب کردیم تا   «باران متن»  چیدمان تعاملی ،تعاملی، با هدف تحلیل هنر بدین منظور

 چیدماندر تحلیل   .این رویداد ارائه دهیم باقدم به قدم تحلیل خود را از تعامل مخاطب مسالۀ بدنمندی، 

آیا در  خواهیم بدانیم که نحوۀ ارتباط مخاطب با این رویداد تعاملی چگونه است؟  می «باران متن»تعاملی 

آیا تعامل حاصل  ؟ چشم اوستکه در مقابل  نگرد اثری میمخاطب با فاصله به همانند اثر هنری،  هنر تعاملی

مخاطب به نحوی غیرقضاوتگر با است یا  درباره ابژۀ هنری شناسانه مخاطب فهم و شناخت یا قضاوت زیبایی

 .ای جدانشدنی دارد مساله بدنمندی رابطهتعامل با خواهیم بدانیم چگونه  شود؟ در نهایت می آن مواجه می

 وضعیت آغازین مواجهه و تعامل در فلسفۀ مرلوپونتی« بدنمندی»

تغییر گیری از قضاوت دربارۀ شئ هنری به فرآیند فعال و تعاملی مخاطب و همچنین  تغییر جهت 

جدیدی را نسبت به  های رویکرد اًضرورتجایگاه مخاطب از وضعیت بینندۀ منفعل به وضعیت تعاملگر فعال، 

 -2315) 3دیدگاه فلسفی مرلوپونتیمقالۀ حاضر از ، این هدفبه  نیلبرای   .انگیزد تحلیل این هنر برمی

پژوهش  «نظری مبانی»سوژه با جهان، به عنوان  44«رابطۀ پیشاشناختی»و  «یبدنمند» در موضوع( 2392

 ویبه نظر  . کند از ادراک حسی آغاز می «بدنمندی»رلوپونتی برای وارد شدن به بحث م  .ه استبهره گرفت

ادراک نه دریافت منفعالنۀ اجزا منفصل . های حسی چیزهاست و نه حکم دربارۀ آنها ادراک نه دریافت کیفیت

 طریقۀ؛ بلکه شیوۀ مواجهۀ بدنی ما و است قوای عقلی از طریقاستدالل  حاصل امور حسی است و نه

با جهان « رابطۀ پیشاشناختی» .این شیوۀ مواجهه، مقدم بر تفکر استباور او  بهدستیابی ما به جهان است و 

؛ بلکه سوژۀ یستای برای مشاهده و شناخت سوژه اندیشنده ن جهان ابژهبدین معناست که  مرلوپونتی از نظر
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جهان هم  ؛ تا جایی که بنیان اندیشیدن بهکند جهان را درک می بدنمندانهبدنمند در میان جهان قرار دارد و 

ضمن استفاده از مفاهیم و مبانی فلسفی مرلوپونتی  این پژوهش  .بر رابطۀ بدنمندانه با جهان استوار است

و تعامل  دبرقرار کن «باران متن» چیدمان تعاملیبا  بین مفاهیم مرلوپونتی ارتباطی دوسویهتا  دکن تالش می

یک به یک این در حالی است که منظور ما، تطبیق  . دمخاطب با این رویداد را مورد تحلیل قرار ده یبدن

چنانکه مرلوپونتی  خواهیم با طرح مفهوم بدنمندی نیست، بلکه می چیدمان تعاملی مزبورمفاهیم مرلوپونتی با 

مواجه شویم و به تحلیل آن  44شناسانه زیبایی -پردازد، با رویداد هنری از وجهی پیشا به شرح آن می

شناسی، تحلیل بر اساس  شناسانه از آن جهت است که در زیبایی زیبایی -لیل پیشاتاکید بر تح  .بپردازیم

گیرد، در حالی که در هنر تعاملی، مخاطب پیش از هر قضاوتی  قضاوت دربارۀ زیباییِ ابژۀ هنری شکل می

 . گیرد که خود جزئی از آن است  دربارۀ زیبایی، در میان رویدادی قرار می

 شناسانه  پدیدارشناسی به مثابه رویکردی متمایز از قضاوت زیبایی: روش پژوهش

ای  هنر تعاملی به شیوه متن در رااز فلسفه مرلوپونتی  ، مأخوذیبدنمند کانونی مفهوم حاضر پژوهش 

ی ا مواجههی بدنمند مفهوم طرح از ما هدف نکهیا به نظر  .دهد یم قرار لیتحل مورد توصیفی

 از اًموقت ،شناسانه است بوده و خارج از حوزۀ قضاوت زیبایی نظر موردی تعامل دادیرو با شناسانه ییبایرزیغ

 در رای بدنمند و بدن نقش شناسانهداریپد رویکردی با و گزینیم میی دوری شناس ییبایزی ها فرض شیپ

 لیتحل و جستجو «باران متن»و به طور اخص در چیدمان تعاملی  یتعامل هنر دادیرو با تعامل و درک

 . میکن می

 «متن باران» چیدمان تعاملی

-) 21وتربکی لیکام  توسط بار نیاول که است تالیجیدی فضا دری تعامل چیدمانی عنوان «متن باران»

چیدمان  نیا  21.است درآمده اجرا به ورکیوین دانشگاه در 2333 سال در( 2385-) 29تویاچی رون و( 2311

 با شده نیتدوی وتریکامپی ها برنامه قیطر از مخاطبان که استی بزرگ شینماۀ صفح از متشکل تعاملی

همانند تصویر خود در برابر آینه ببینند، با این تفاوت که تصویر خود  خودرا  بدن قادرند آن برابر در ستادنیا

شوند، خودشان را  مخاطبان وقتی با صفحه نمایش روبرو می.  نندیب می دیسف و اهیسی ریتصو صورت بهرا 
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 شینما صفحهی باال از متحرک و نیرنگی حروف حال همان در و اند ستادهیا بزرگی انهیآ برابر در که بیند می

 . زدیر یم فرو آنهای ها بدن و ها شانه و سر بر باران ای برف بارش همچون

 

 
 

 The Smithsonian American Art Museu ،5102 متن، باران چیدمان

 com.washingtonian.www://http/41/2102//0: مرجع عکس

 

 مخاطب کهی طور به دهد؛ یم پاسخ مخاطبی بدن حرکات به که استی ا گونه به حروف زشیر

 که دهد اجازه ای کند پرتاب باال به را ها آن رد،یبگ خود بازوان ای و ها شانه و سری رو بر را آنها تواند یم

 تواند یم کند، جمع خود گشوده بازوان بر را حروفی کاف اندازه به مخاطب اگر  .زندیر فرو نیزم به دوباره

 او بازوانی رو بر ها واژه نیا کهی طور به آورد، فراچنگ حروف گرفتن قرار هم کنار از حاصلی عبارت ای واژه

 نیزم به و شوند یمی متالش جدا از هم حروف به دوباره ها واژه ها، دست دنیکش پس با و شوند یم داریپد

 ساخته مخاطب فعالی بدن حرکات با کهیی ها واژه و بارند یم باران همچون باال از کهی حروف  .زندیر یم فرو

ۀ دربار شعر نیای محتوا  .است 28مروثیز وانیاۀ سرود «تو بگو،»ن عنوا بای شعر ازیی ها بخش شوند، یم

 .است زبان و بدنۀ رابط

توانیم تصاویر و  کنند که می هایی را بواسطه صفحه نمایش باز می هنرهای دیجیتالی بطور کلی پنجره

اما در چیدمان باران متن بطور .  اند، در آمیخته با خودمان ببینیم قرار گرفته« طرف دیگر»اطالعاتی را که در 

ر آیینه است، به طوری که صفحه گیرد، همانند تصویر خود د خاص، تصویری که در مقابل مخاطب قرار می

http://www.washingtonian.com/2015/04/24
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گویی از میان . دهد رویم، انعکاس می ، در حالی که با حروف کلنجار می«ما»نمایش خودمان را به مثابه 

تخیلی در میان باریدن  -در فضایی وهمی« طرف دیگر»ایم و خودمان را در  صفحه کامپیوتر عبور کرده

شود، همزمان بودن آیینه و پنجره است  لگیری مخاطب میدر این کار چیزی که باعث غاف.  یابیم حروف می

با توصیف کلی که از این چیدمان ارائه گردید، حال می خواهیم بدانیم که (.  11. ، ص1119بولتر، گلوراما، )

 .  مخاطب چگونه با آنچه در مقابل او در جریان است ارتباط برقرار می کند

 باران متن چیدماندر  «دیدن»

کند یا اعضای بدن  گیرد و حرکت می مخاطب در مقابل صفحه نمایش قرار می ان تعاملیچیدمدر این 

 . تصویر خود در آینه ببیند همانندتواند بدن و حرکات خود را صفحه نمایش،  او می . دهد خود را حرکت می

باال به آرامی به بیند که از  حروفی را در صفحه نمایش می ،بدن خود در آینه در اولین رویارویی با تصویرِ

بیند چنانچه بازوان خود را  او می . ایستند های از حرکت باز می ریزند و در برخورد با شانه  سمت او پایین می

دیدن شبیه دیدن این آیا   اما این دیدن به چه معنایی است؟. تواند حروف بیشتری جمع کند باز کند می

  اثری هنری است؟

چنانکه کانت در تحلیل  . کند می آن را نظارهایستد و  مقابل اثر میدر دیدن اثر هنری، مخاطب در 

 . کند کند، مخاطب به دنیای خارج اثر تعلق دارد و از بیرون به آن نگاه می زیبایی اثر هنری بدان اشاره می

ه بینند/ شناسی مدرن، درک از هنر را منحصر به دیدن اثر هنری توسط مخاطب کانت و بدنبال آن کل زیبایی

آن، که برخاسته از ذهن  زیباییِ شناسانه در اثر هنری با حکم درباره درک و دریافت زیبایی. انگارد می

 .کشد در حالی که هنر تعاملی سلطه دیدن را بر حس های دیگر به چالش می  .یابد قضاوتگر است، پایان می

کند، با تمامی ادراک در معرض  لمس می ،شنود بیند، می کند او می چرا که مخاطب  تنها دیدن را تجربه نمی

تفاوت بارز نشانگر آن است که هنر این . پردازد گیرد و از طریق کنش بدنی به تعامل با آن می کار قرار می

با این تلقی اگر مخاطب بواسطۀ دیدن و قضاوت   .گریزد شناسانه می از چارچوب تحلیل زیبایی اًتعاملی اساس

( اعم از درک و تعامل)شود، به چه نحوی با این کار ارتباط باران متن مرتبط نمی شناسانه با چیدمان زیبایی

 کند؟ برقرار می
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 وجه ارتباطی مخاطب با چیدمان تعاملی بدنمندی

بدنی باران متن شاهد حضور فعال مخاطب در میان رویدادی هستیم که تنها با کنش  چیدماندر 

احساس لذتمندی از زیبایی ابژۀ هنری که در برابر حس باصرۀ او مخاطب به دنبال  . شود مخاطب متحقق می

اش در  شناسانه دربارۀ آن، با تمامی حسیت و حرکت بدن نیست؛ بلکه پیش از هر قضاوت زیبایی ،قرار گرفته

ه بدنمندانه بوده و این درک ب درک و دریافت اساساًبه عبارتی   .پردازد میان رویداد بوده و با آن به تعامل می

با این تلقی از اهمیتِ بدنمندی در . یابد انجامد، بلکه با کنشی بدنمندانه و تعاملی ادامه می حکم ذهنی نمی

ۀ فلسف دری دیکلی مفهومی بدنمند  .تعاملِ مخاطب، الزم است بر این مفهوم تمرکز بیشتری کنیم

بدین معنی که،  بدن وسیلۀ تجارب حسی  . بدن نظرگاه ما به روی جهان است او، نظر از  .استی مرلوپونت

اساس بر ا به عبارتی ادراک حسی، مواجهۀ ساده و منفعالنۀ چشم و حس بینایی یپراکنده و ناواضح نیست، 

با جهان  ما تنیدگی بدنِ دارای حس و حرکت هم های حسی نیست؛ بلکه این بدنمندیِ ما یا در جزییات داده

هایی متداخل در یک تن  بدن و جهان رباط» . آورد است که امکان دسترسی ما را به جهان فراهم می

هم  د که نه همچون وضعیت و واکنش بلکه همچون قسمی تقاطع ، قسمی درهم تافتگی، یا دران مشترک

ادراک حسی از   .(219 .، ص2931کارمن، )  «ای واحد با هم ارتباط دارند ها، در بافته پیچیدگی رشته

آگاهانه و پیشامضمونی است، یعنی پیش از آنکه ذهن ما معنای ادراک  بسیاری جهات آغازین و اساسی، پیش

نتیجه آنکه این بدن   .کند ثرات آن را بطور عینی و ملموس درک میأحسی را یک مضمون قابل تعقل بیابد، ت

ادراک امری وابسته   (.19 .ص ،2951پریموزیک، )د من است که در ادراک جهان نقش مسلط و غالب را دار

شود، دریافتن به واسطۀ بدنمندی است، بدون اینکه در  به بدن است که به حس های منفرد بدن محدود نمی

کند که ادراک وضعیتی کید میأمرلوپونتی ت . مل شودأمورد آن حکمی صادر شود و یا حتی اندیشه و ت

ادراک هم حسیت است و هم دانستن از طریق  . ای حسی مجزا از هم نیستمنفعالنه در پذیرندگی حالت ه

حس کردن چیزی به این معنا صرف ثبت کردن یا احساس کردن ِ آن نیست، بلکه » . بدن و نه از طریق ذهن

مسالۀ مهمی که مرلوپونتی از طریق   .(35 .، ص2931کارمن، )  «دریافتن آن، یا سر در آوردن از آن است

به . کند، نقد اولویت رابطۀ عقالنی و نقد تسلط و تقدم اندیشیدن بر ادراک است دنمندی دنبال میمفهوم ب
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در پدیدارشناسی ادراک، وی درک و آگاهی .  شود همین دلیل است که برای او پدیدارشناسی ادراک مهم می

به زعم .  کند جهان معرفی میزند و بدنمندی را واسطۀ ارتباط و آگاهی ما از  از جهان را به بدنمندی گره می

، همزمان با «کنش»دهد، بلکه وجه دیگر آن، ابراز و   شکل نمیرا بدنمندی فقط شیوۀ ادراک ما از جهان  او

کنشی نیست که پس از ادراک تحقق یابد،  (نه فقط در شکل کالمی، بلکه هر نوع ابرازی)بیان . دریافت است

ن شیوۀ حضورِ سوژه، ناشی از یا(.  181 -113. ، صص1111تی، مرلوپون) بیانگر است بلکه ادراک اساساً

بدنمندی و جسمانیت در برگیرندۀ دو سطح همزمان از . تنیدگی بدنی سوژه با جهان و افراد دیگر است هم در

(.  115. ، ص1121برودهورست، )د کن سوژه است که هم احساس را منفعالنه دریافت و هم فعاالنه ابراز می

. اند ها، دو وجه تواناییِ وصل شدنِ سوژه به جهان توان از هم مجزا کرد، بلکه آن را نه تنها نمی ادراک و کنش

به عبارتی  . شود؛ نه به واسطۀ اندیشیدن سوژۀ ادراک و کنش به واسطۀ بدنمندی با جهان مرتبط می 

   (. 215 -211. ، صص1121رملوک،  -رمدن) بدنمندی به مثابه وجهی از سوبژکتیویتۀ سوژه  است

 در آیینهخود بدن بدنمندی و فهم تصویر 

نگریستن مخاطب به خود، یا به تصویر  «باران متن» چیدمانشویم که در  حال با این سوال مواجه می

وم کند تا حروف را به چنگ آورد، چگونه با مفه کند و سعی می ینه، در حالی که حرکت مییبدن خود در آ

بدین معناست که مخاطب بدن خود را مثل چیزی آیا نگریستن به بدن خود،   بدنمندی قابل تحلیل است؟

ای برای  ابژهبیند،  کند؟ و آیا تصویری که مخاطب از بدنش در آیینه میهمانند چیزهای دیگر تماشا می

الحاق و گسترش ارتباط من با نه یآی، گوید مرلوپونتی در مورد تصویر بدن خود در آینه می ست؟وا شناخت

فهم  یا وابستگیِ سایۀ من با منبلکه مثل که ابژۀ دیدن نیست،  فهم تصویر چیزی است نهیآی. بدن من است

تصویر من در .  است یافته این پوستۀ ظهورپشت از  خود هستی این به منزلۀ دریافتن.  است خود من وجود

مرلوپونتی از بکار بردن مفهوم الحاق (.  189. ، ص2395لوپونتی، مر) من است تصویر با نه، الحاق و اتصالیآی

خواهد بگوید که تصویر بدن در آیینه همانند چیزهای دیگری نیست که چشم و اندیشۀ من  تصویر با من می

آمیخته  با فاصله از آن باشد و به عنوان چیزی جدای از من با آن مواجه شود، بلکه این تصویر با خود من در

اما آیا فهم از خود در . کند کید میأه تیتصویر خود در آین «دیدن»تصویر بجای  «فهم»بر مسالۀ وی   .است
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حسیت تمامی من با جسمانیتی شامل  گیرد؟  پاسخ مرلوپونتی این است که انتزاع از جهان و چیزها شکل می

بدنمندی در میان و در و من بودن، بواسطۀ حضور جسمانی یا  هستمبه سوی جهان   4و قصدیتِ حرکتی

من بودن به معنی وضعیتی بدنی در مواجهه با جهان و گشودگی   .یابد ارتباط با چیزها و جهان تحقق می

مفاهیم . جهان بر من است، وضعیتی از جاگرفتگی بدنی من، رو به جهان یا در جهان بودن بدنی من است

در مرلوپونتی  که... ، جاگرفتگی بدنی و مختلفی از جمله قصدیت حسی و حرکتی، در جهان بودن بدنی

منظور وی از بدنمندی، خود بدن به عنوان موضوع شناخت و یا دهد،  نشان میبرد توصیف بدنمندی بکار می

که )همین جاست که تفاوت پدیدارشناسی مرلوپونتی و پدیدارشناسی هوسرل .  ابزاری برای شناخت نیست

 خود چنانکه هوسرل در توصیف پدیدارشناسانۀ. شود آشکار می( استمرلوپونتی بسیار تحت تاثیر آن بوده 

وی  . فهمد است که سوژه به طور بدیهی آن را می  4محضپدیدار در برابر ذهنیت بدن اولین کند،  اشاره می

که دارای کیفیت حسی است و دوم  شود پدیدار میاول به عنوان چیزی مادی در ذهنیت سوژه ، بدن گوید می

به طور بدیهی به عنوان چیزی است که من در روی آن با حس لمس و در درون آن با حرکت کردن، آن را 

این بدان معناست که به نظر هوسرل آگاهی و اندیشه  (. 195 -191 .، صص2951رشیدیان،)یابم  در می

م آن ینیست که بتوان برای آگاهیای  رلوپونتی بدن ابژهدر حالی که به نظر م.  مقدم بر بدن و بدنمندی است

، بلکه بدنمندی مقدم بر هر آگاهی و میرا ببینم و در این دیدن به فهمی شناختی از بدن خود برس

با این توضیح من با دیدن بدن .  دهد اندیشیدنی دربارۀ بدن، اساساً امکان دریافت ما از جهان را شکل می

من است،  ه بهای وابست توانم به خودم وقوف پیدا کنم، بلکه بدن پوسته در آینه نمی خود یا اعضای بدن خود

به همین دلیل مرلوپونتی بجای دیدن تصویر در آیینه از  . بدون آن که بتوانم آن را از هستی خود جدا کنم

ه فهمی از خودِ توانم ب گوید که برابر با فهم وجود من است و من در پس این ظهور می فهم تصویری سخن می

 . بدنمند، در حال حرکت و آمیخته با حسیت در میان جهان برسم که فهم آن قابل انتزاع از جهان نیست

ای بدن و حرکات بدنش را بازتاب می دهد، تصویری  تصویر مخاطب در صفحه نمایش که همچون آینه

مد و همزمان بدنمندانه تالش فه او بجای اندیشیدن بر اعضای بدن، خود را می  .پیوسته به خود اوست

گیرند و  گشاید؛ حروف بر دستانش جای می دستان خود را می . کند تا حروف و واژه ها را بدست آورد می
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دهد تا حروف بیشتری از فضای اطراف بدست  پیش از هرگونه تفکری به طور خودانگیخته خود را حرکت می

کند نه تماشای تصویری متمایز از خود او و نه قرار میاین تالش بدنی مخاطب است که تعامل را بر  .آورد

ناپذیر از کار بوده و به واسطۀ  مخاطب هنر تعاملی بخشی جدایی  .در برابر باصرۀ اوقضاوت دربارۀ چیزی 

شود؛ بلکه  نمیچیدمان او بر اساس ارتباطی شناختی وارد تعامل با   .بدنمندی به کار تعاملی گره خورده است

است و این شیوۀ  چیدمانشود وکنش تعاملیِ او، حاصل ارتباط بدنیِ او با  با رویداد مواجه میبدنمندانه 

 .کند آغازینی است که تعامل را برقرار می ارتباطِ

 اکتسابۀ جینت را ها عادتی و . کند یم اشاره ها عادت اکتساب در بدنی توانمند به نیهمچنی مرلوپونت

 :او نظر به  .دهد یم حیتوضی جسمان رسوب قالب در وی حرکت شدنی شرط قیطر از

 به مثال یبرا تا ستین آگاهانه وضوح بهۀ شیاند بهی ازین. فهمد یم آگاهانهی دنیشیاند از شیپ که است بدن

 یرتاملیغی ندهایفرآ قیطر از صرفاً ما م؛یکن کار دیکل صفحه با راحت ای میکن عادت خودی عصا و نیماش کاله،

 شوسترمن،) میکن الحاق خود بدن به را ها آن خودمان، با ختهیخودانگی جسمان وقوف وی حرکت رسوب در قالب

 (.181 .ص ،2932

 اساس بر و (پیش از هر گونه ارتباط شناختی) یملأشاتیپی ا گونه بهی اکتسابی ها عادت کسب مساله

 در . شود یم محسوب نظرچیدمان مورد  لیتحلی برای مهمۀ مسال ،یبدنمندۀ واسط بهی حرکتی توانمند

 حرکات طیمح در موجودی ها گیرنده و ردیگ یم قرار شینما صفحه مقابل در مخاطب متن، باران چیدمان

 نیا ،چیدمان با متناسبی خاص  4نرم افزارهای کاربردی با و کنند یم افتیدر ها داده عنوان به را اوی بدن

 در مخاطب آن، کیتکنولوژ ساختار از نظر صرف . دنآور یم در شینما به صفحه در و کرده پردازش را ها داده

 خودی شخصی ها اندام و حرکات بر کردن نگاه ای آگاهانهی منظر از را خود بدن ،شینما صفحه به نگاه

 را خود کند یم اشارهی مرلوپونت که چنان و ردیگ یم قرارچیدمان  با تعامل دری بدن حرکات با بلکه نگرد، ینم

 در رای واژگان و حروف او حرکت، و بدن یِجسمان وقوفۀ ورط نیا در . ابدی یم دری جسمان وقوف قیطر از

 وی تکنولوژ ازی اطالع چیه بدون مخاطب  .زندیر یم فرو اش بدن بر و ابندی یم تیجسم که ندیب یم نهییآ

 آوردن چنگ بهی برای گوناگونی ها کنش به شروع نهییآ در خود دنید با تنها ،ابزار از اطالع بهی ازین بدون

 .ونددیپ یم بوقوع کردن حرکت -دنید از حاصل بدنمندانه ارتباط بیترت نیبد و کند یم حروف
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 نهییآ در خود دادنِ حرکت دنِید

 ایآاما .  حرکت کردن است -چنانکه اشاره شد، ارتباط بدنمندانه مخاطب با چیدمان حاصل از دیدن

 خودی بدن حرکات از مخاطبآیا  دن،یدۀ لحظ دری عنی کرد، مجزا هم از را کردن حرکت و دنید توان یم

 حیتوض( 2395) 44«ریدارناپذید و ریدارپذید» دری مرلوپونت  کند؟ یم نگاه خودی ها حرکت به و شود یم جدا

 ،یریدارناپذید نیهم بلکه. باشم خود حرکت شاهد و نمیبب حرکت حال در را خود توانم ینم من که دهد یم

 ادراک که است لیدل نیبد نیا : هستند هم مترادف و مشابه کردن حرکت و کردن ادراک که دهد یم نشان

 کردن ادراک  .یمبفهم را آن یمباش داشته دیام کهی قیطر به ست؛ین کردن حرکت بهی پاسخ هرگز کردن

 حرکت،ی ط دری حت هستم، حرکت صفرۀ نقط خودمی برا من و بفهمد را کردن حرکت که شود ینم موفق

. ، صص2395مرلوپونتی، )د شون یم داریپد گریهمد از حرکت و ادراکبلکه . کنم ینم مکان نقل خودم از من

این بدان معناست که حرکت دادن خود، همان حرکت کردن با خود و در نقطۀ صفر حرکت   .(188 -181

 فاصلهی زیچ هر از توانم یم من . ستینمن  برابر در ها ابژه گرید مانندی زیچ من بدن  .باقی ماندن است

 با آنها طاارتب در من تجاربۀ هم . است آن با دهیتن هم در لزوماً تماحرک و ادراکۀ هم که ،بدنم بجز رمیبگ

 بدن. راست و چپ ن،ییپا باال، ک،ینزد دور، دارند؛ قرار من از فاصله در و آنجا در زهایچۀ هم و است من بدن

 نیا در مخاطب حرکت ف،یتوص نیا با(.  115. ، ص1121هیناما، ) زدیگر یم من برابر بر شدن حاضر از من

ۀ بواسطی بدن حرکات و ستین ها آن دادن حرکت بری مبن خود بدنی اعضا فهم و اشراف اساس بر چیدمان

 که استی زیچ با همزمان و بدنمندانهی ا مواجهه بلکه رد؛یپذ ینم صورت خود بدنی اعضا بای باز ای دنید

 حرکات با خورده گره وی شاشناختیپ ادراک حاصل رونده شیپ دادیرو نیا  .دهد یم رخ که آنچه و ندیب یم

 به شود یم مواجه خود بدنۀ نییآ با کهی حال در را، مخاطب تعامل توان یم ایآ پس . است مخاطبی بدن

 فروکاست؟ آن ۀدربار دنیشیاند

 را خود باز و پردازد یمی بدن حرکت به همزمان طور به و ندیب یم شینما صفحه در مخاطب کهی زیچ

 فقط او . او خود ازی جدای طیمح ازی خارجی محرک نه و اوست شناختی برای ا ابژه نه ابد،ی یدرم نهیدرآ

 نیا و برد یم سر به خود بدنِ کردنِ حرکت و دنید از ریناپذیی جدای دادیرو در بلکه ند؛یب ینم را خود بدن
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 خودی بدن حرکات با او . ستین طیمح به نسبتی رفتار ایی یبازنما ،یذهنی برداشت به لیتقل قابل ،دادیرو

 نییپا به شینما صفحه در کهی حروف تا کند یم تالش( کند یم حرکت و ندیب یم نهییآ در را خود همچنانکه)

 ندارد؛ هدفیی بازنما بهی ازین خودی تعامل کنشی برا ت،یوضع نیا در مخاطب. آورد بدست ،زندیر یم فرو

 کنشِ بلکه ندارد؛ خود کنشی برای ذهنی استدالل و آن درباره دنیشیاند بهی ازین حروف گرفتنی برای عنی

 در نهیآ در که استی ا افتهی تیجسم حروف با اوی حرکت -یبدنیی ارویرو و بدنمندانه ارتباط حاصل او،

 تا میشو یم ختهیبرانگ دائم طور به ما جهان، با بدنمندانه ارتباط دری مرلوپونت زعم به . ندیب یم خود اطراف

 دری حرکت نیچن آنکهی برا و میآور بدست را جهان از ممکن افتیدر و درک نیبهتر که میکن حرکت چنان

ی کنش هر دادن انجام بلکه ست؛ینی ذهنیی بازنما بهی ازین رد،یپذ صورت افتیدر و درک حداکثر جهت

 به ازین که آن بدون شود؛ یم تجربه تیموقع از شخص احساس به پاسخ در تیفعال ازی مداوم انیجر همچون

ی هدف کنشگر آنکهی ب باشد؛ هدفدار تواند  یم امر نیا  .باشد هدف به دنیرسی برای استدالل تفکر ویی بازنما

 تیقصد رای هدفدار نیای مرلوپونت (. 129-121 .صص ،2932 فوس،یدر) کندیی بازنما خودۀ شیاند در را

 قرار هدف و بدن دادن حرکتی عنی یحرکت تیقصد . کند یمی تلق زهایچ از بهتر افتیدر سمت بهی حرکت

 به ،شناخت از فارغی بدن بودن جهان دری معنا به نیا . ییبازنما هرگونه از مستقل بدن، قیطر از ایاش دادن

 و جهان انیم در ما که کند یم فیتوص نینچنیا را مای بدن بودن جهان دری مرلوپونت . است بدنمندانهی نحو

 نیا با و هم با خورده گره اتیحس و بدنی ها حرکت کنند،ی م جذب خود طرف به را ما که میهستیی ایاش

واژه )چیزها  باۀ مخاطب مواجه ،چیدمان نیا در  11.زنند یم رقم را ایاش از ما بهتر افتیدر تیقصد ها، حرکت

 تیجسم ازی بهتر گرفت جهتِ دری زیانگ رتیح طور به بلکه ،ستین ها آنی ماد تیجسمی معنا به( ها

 حروف تیجسمان سوژه و خورند یم گره واژگان و حروف با ها بدنیی گو ند؛یب یم نهییآ در که استی واژگان

 برگ و ساز و کشد یم خود دنبال به را او هدف کند،یم نگاه هدف به او . کند یم افتیدر خودی بدنمند با را

 ادراک نیا (. 111 .ص ،2932 شوسترمن،) دهد یم انجام است الزم دنیرس جا آن بهی برا را چه آن بدن

 سرچشمه جهان با ما بدنمندانهیی ارویرو از خته،یخودانگ و شاآگاهانهیپ واسطه، یب که است نیآغاز یِحس

 .ردیگ یم
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 را خود بدن فقط من ام، گرفته قرار فضای کجا در بدانم ای کنم یم کار چه که کنم فکر که ستینی ازین

 را خود التفات که آنی ب آورم یم دست به را نظرم موردۀ جینت ختهیخودانگ طور به و دهم یم حرکت ماًیمستق

 (.115 همان،) کنمیی بازنما آگاهانه

 فضا آن در را بدنم تا شمیاندیب بدان ای کنم مجسم را خودم بدن وی رونیبی فضا من که ستینی ضرور

 شکل منی برا را کنش ازی ا نهیزم تا باشد داشته وجود فضا در بدنم که استی کاف نیهم . درآورم حرکت به

 . دهد

 ی واقع و تخیلی -یوهمی فضای دگیتن هم در

 بای نسبت چه مخاطب که است نیا است تیاهم حائز متن باران چیدمان در کهی گرید موضوع

 دعوت را او که شود یم داریپد او بر چگونه ها واژه زشیر  دارد؟ زند،یر یم فرو او بر باران همچون کهیی ها واژه

پیش از پاسخ دادن به سواالت فوق الزم است به طور مختصر درباره واقعیت   کند؟ یم تعامل و حرکت به

شود که در آن  این اصطالح در دنیای تکنولوژی کامپیوتری به وضعیتی اطالق می.  مجازی توضیح دهیم

کند تا مرز بین  واقعیت مجازی تالش می.  کند سازی شده با واقعیت تعامل برقرار می محیطی شبیه کاربر با

تواند احساسات را به طور  ماند، چرا که نمی واقعیت و دنیای مجازی را بشکند، اما در این تالش ناموفق می

گیرد ولی  را از واقعیت می واقعیت مجازی محیطی تخیلی است که عناصر خود.  واقعی به مخاطب انتقال دهد

تواند همانند واقعیت به تمامی با این محیط ارتباط برقرار کند، چرا که واسطۀ ارتباطی او با این  مخاطب نمی

دهند،  هایی از مغز که حس حرکت را انتقال می پذیری حس باصره و بخش فضا، قوۀ بینایی بوده و با تحریک

تواند  از طرف دیگر کاربر می.  شود عامل بین کاربر و محیط برقرار میهای اندک سر و دست، ت همراه با حرکت

تواند در قالب یک  های مختلفی ظاهر شود؛ از جمله می های مختلف کامپیوتری در قالب متناسب با برنامه

. باشد« خودی فرضی»ای غیر از چهرۀ خود شاهد حرکات  گیاه یا حیوان یا موجودی تخیلی و یا با چهره

اما در چیدمان تعاملی باران متن  . هم هویت نیستند« من واقعی»با « من مجازی»ر واقعیت مجازی یعنی د

در این چیدمان نرم . مخاطب در حقیقت با فضایی روبروست که در آن شاهد تصویری از خودش است

ات خود را در ای از خود، بدن و حرک اند که مخاطب تصویری آیینه ای طراحی شده افزارهای کاربردی به گونه

تعامل با این کار تنها بواسطۀ حس باصره نیست بلکه مخاطب با تمام حسیت و .  بیند صفحه نمایش می
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این در حالی است که .  کند حرکت بدن واقعی خود و یا به عبارتی به واسطۀ بدنمندی، با کار تعامل می

و مقارن با واقعیتی نیستند که در ی واقعی یزهایچدر آیینه، بر خالف تصویر بدن او، تصویرِ  ها واژهتصویر 

همانند رویدادی واقعی که افراد بارها با آن )همراه شدن تصویر بدن در آیینه .  اطراف مخاطب وجود دارند

که جایی میان  ندیگشایممخاطب ۀ تجربی برا را تخیلی -یوهمیی فضا ها،  واژه زشیر و( روبرو شده اند

 حضور ازی نوع با بلکه ست،ین مواجهی حسۀ تجرب ابیغ با فضا نیا در مخاطب  .واقعیت و تخیل قرار دارد

 قدرتمندۀ تجرب و جهان دری ادراک حضور نیب مدامی شد و آمد در او . دارد قرار فضا نیا انیم در بدنمندانه

در این فضای در هم   .است خورده گره نهییآ در او بدنی واقع ریتصو حضور با که است تخیلی -یوهمی فضا

ی ا گونه به اوۀ بدنمندانۀ تجرب بلکه ،اندیشد  ینم تخیلی وی واقعیی فضا تمایز به مخاطبتنیدۀ تخیلی و واقعی 

 نه و نجاستیای تمام به نه اویی گو است؛ حاضر تخیلییی فضااین  در هم وی واقعیی فضا در هم که است

 که رسد یم نظر به . کندیم آشکار تخیل و تیواقع با را تیحسۀ رابط ،یوضع دو حضور نیا . آنجاست کامالً

 هم که است نیا در تخیلی -یوهمی فضاۀ دوگان توان . است دوگانهی ا تجربه تخیلی -یوهمی فضاۀ تجرب

 کهی زیچۀ تجرب همچون دهد؛ یم ارائه تر برجسته شدت بهی ا وهیش به را آن هم و اندازد یم شکل از را ابژه

 مرزدر چیدمان مزبور،  تخیلی -یوهمی فضابا این حال (.  93. ، ص1128دافورک، )ت اس نشده تجربه

 با تعامل و ادراک در هم واین فضا  با مواجهه در هم مخاطب تیحس بلکه ست،ین تیحس ابِیغ و حضور

  کرد؟ جدا هم از توان یم رای واقع و تخیلی -یوهمیی فضا در مخاطب حضور ایآ اما . است فعال چیدمان

ی برای مرز توان یم ایآ که که است نیا آن و کرد مطرح را تر یاساسی سوال دیبا سوال نیا به پاسخی برا

 -وهمی و نیتع قابلی واقع که کرد بسنده لیتقل نیا به توان یم ایآ  شد؟ قائل تخیلیی فضا وی واقعی فضا

 آغازی واقعی زهایچ دنید از تخیلی -یوهمی فضا فیتوصی برای مرلوپونت  است؟ نیمتع ریغ تخیلی

 فرض شیپ.  است منۀ ریخ نگاه انیپا دن،یدۀ ابژ که است نیا دنید فرضِ شیپ کی دیگو یم او  .کند یم

 به من چشمانی عبارت به . است 4 «خود دری ا شئ» شود،ی م دهید چشم قیطر از آنچه که است نیا گرید

 به را شئ تا ستین قادر ادراک کهی حال در . ندیب یم را آن و شود یم متاثر ئش کامل نمود از تماشاگر عنوان

 نیب حجابی معن به نیا البته . اندازد یم هیسا «خود در زهایچ» ادراک بر من تیجسمان و کند درکی تمام
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 خودۀ گفت اثباتی برای مرلوپونت . ندارد قرار ادراک برابر در «خود در زهایچ» تیتمام بلکه ست،ین ئش و من

ی چشم کی دیدۀ لیبوس چه آن که دیگو یم او . کند یم اشارهی دوچشم دید بای چشم کی دید تفاوت به

 . استی دوچشم دید منظر از آن دنید ا،یاش از مای تلق اما.  ستینی دوچشم دید همانند ،شود یم ادراک

 دید دری حت گرید طرف از  دانست؟ی واقع رای دوچشم دید و ،یوهم رای چشم کی دِید توان یم ایآ پس

 شئی پشت بخش دهد، یم استناد آن بهی مرلوپونت چنانکه زین و] است جرم وی چگال فاقد شئ ،یدوچشم

یی نایبی برا آن شدن نیمتعی معن به معمول، و هنجار دنِید که نیا جهینت  [.ماند یم پنهان دنید از همواره

 را خود در شئ اعتبار و ماند یم بهره یب نیتع از شئ آن در که «است دنید ازیی خطا» همواره دنید و ستین

 و شناخت و فهم منظور به شئ نیتع از که نجاستیا در(.  5 -1. ، صص2395مرلوپونتی، ) دهد یم دست از

 «دنید» قلمرو ازی بخش «تصور» کهی طور به  .میکن یم دایپ راه تصور به و میشو یم دور شئۀ ردربا تفکر

ی دنیشیاند امر و ندارد ثبات وی داریپا که شود یمی شبح ای الیخ ن،یمع زیچ درباره دنیشیاند.  شود یم شئ

 در که معناست بدان نیا(.  95همان، ) ماند یمی باقی دنیشینااند ازی ا هیال پس در[ دنید نیمتعۀ ابژ]

ی واقعی فضا با تخیلی -یوهمی فضای دگیتن هم در معرض در همواره زهایچ با بدنمندانه ریناگزۀ مواجه

 بلکه ما نیست، تخیل محصور در وهمی امرخیالی و. بدانیم زیمتما هم از را دو نیا مرز یمتوان ینم و میهست

 دیگر طرف از.  شویم در خیال متصرف را آن ابژه غیاب، همان حال در توانیم می که است ذهنی وجود یک

 از دور امر یک بر توفق امر خیالی  .نیست مستحکم و کامل معنای به حضوری هم هرگز واقعیت حضور

 تجربه من است که  درون در غیرواقعی رویدادی . کند می اندازی دست من حضور گویی بر که است دسترس

 از معلق کیفیت یک مثابه به خیالی امر بنابراین.  دارم باور همزمان با آن و در میان آن بطور را خودم من

 نگاه، نیا با  (.91 -99. ، صص1128دافورک، )است ادراک  با تنیده هم در همواره چیزهاست و حضور

 را آن بدنمندانه و دارد قرار تیواقع و تخیل از دهیتن  درهمیی فضا در متن باران چیدمان با مواجهه در مخاطب

مجازی ی تیواقع به ند،یب یم را حروف رمتعارفیغ زشیر کهی حال در او.  دهد یم پاسخ آن به و کند یم درک

 تیواقع و وهم از دهیتن هم دریی فضا انیم دری بدنمندۀ واسط بهی دنیشیاند هر از شیپ بلکه، شدیاند ینم

 .   شود یم دادیرو با بدنمندانه تعامل وارد آنها زیتما به دنیشیاند بدون و ردیگ یم قرار
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 گیری جهینت

از طریق حاالت به نظر مرلوپونتی ادراک، پدیداری بدنی است و ما احساس خود را از امور جهان نه 

بدن بجای اینکه وسیلۀ   .کنیم بلکه بصورت حاالت بدنمان تجربه می ،های مجزا ذهن و نه به واسطۀ حس

ادراک  . کند امکان دسترسی ما را به جهان فراهم می تجربۀ حسی باشد و یا علت آگاهی حسی باشد، اساساً

های حسی  کم بر اساس جزییات دادهحسی، مواجهۀ ساده و منفعالنۀ چشم و حس بینایی و یا صدور ح

، «خود»این شیوۀ درک پدیدارشناسانۀ  . تنیدگی بدنِ دارای حس و حرکت با جهان است هم بلکه در نیست،

 تنها یعنی بدن  .و همزمان با سایر پدیدارهاست «خود»آمیخته به بدنمندی و در جهان بودن بدنمند 

 . دهد ظرگاه ما را برای هر نوع ارتباط با جهان شکل میای برای دریافت های حسی نبوده؛ بلکه ن واسطه

 وی شاشناختیپی نحو به مخاطب «متن باران» چیدمان با مواجهه در ،یمرلوپونت کردیرو به نظر با

تواند مرز در فضایی آمیخته از وهم و تخیل و واقعیت قرار دارد که نمیی تعامل دادیرو بای بدنمند واسطۀب

 مخاطبی سو ازی شناختی حکم حاصل نه تعامل که معناست بدان نیا  .برقرار کندمشخصی بین آن ها 

ی بدنی ها حرکت و حواسی تمام با بدنمندانه مخاطب بلکه اوست؛ شناسانه ییبایز قضاوت حاصل نه و است

 .پردازد یم حرکت و کنش به همزمان و کند یم درک را آن شود، یم مواجه دادیرو با

ای در برابر حس  اثر به عنوان ابژهشناسانه مشاهده از طریق حس باصره بوده و  در قضاوت زیبایی

شناسانه اثر است و اثر بر  های زیبایی ژگییدیدن اثر به منزلۀ درک و دریافت و.  شناسانه سوژه است زیبایی

هنر تعاملی در حالی که در مواجهه با   .گیرد گذاری قرار می شناسی مورد ارزش اساس قواعد متعین زیبایی

در   .ناپذیر از یکدیگر فعال هستند ها بطور جدایی ارتباط به واسطۀ بدنمندی بوده و در این مواجهه همۀ حس

درک بدنمندانه مخاطب از طریق قرارگیری در میدان ادراکی مشترک او و فضای رویداد تعاملی این وضعیت، 

کید بر بدنمندانه بودن حاکی از این است که أتو  بدنمندانه است کنش تعاملی اساساً  .پذیرد صورت می

دریافت یا خوانش هرمنوتیکی اثر در هنر تعاملی به منزله کنشی تعاملی نیست، بلکه این کنش همواره با 

 ذهن نه و است کنش ی برایابزار مخاطب بدن نه «متن باران»ی تعامل دادیرو در  .بدنمندی درآمیخته است

 ای دنید به که ردیگ یمی جای دادیرو انیم دری بدنمندبه واسطۀ  مخاطب  .شناخت ای برای هواسط مخاطب
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 و ندیب یم نهییآ در را خود همزمان او بلکه شود؛ ینم خالصه آن دربارهی قضاوت و حکم ای وی حس افتیدر

 حرکت باز و آورد یم چنگ به را حروف که ندیب یم را «دهد یم حرکت که را خود نیا» و دهد یم حرکت

ی بجااز طریق رسانه مجازی، ی تعامل دادیرو بای بدنی ارتباط اساس بری کنشۀ منزل به نیا  .کند یم

 .استی تعامل هنر دادیرو نیاۀ دربار شناسانه ییبایز قضاوت ای و دنیشیاند

 پینوشت

 

 

                                                                        
4- Instalation 

 - Interactive Art 
 - Ontological 
0- object 
4- Embodiment  
 - Phenomenological 
 - Interactive Instalation 
 - Text Raining 

 سال در را فلسفه در ارشدی کارشناس درجهی مرلوپونت. آمد ایدن به فرانسه در 2315 سال در  Maurice Merleau-Pontyی مرلوپونت سیمور -4

 فرانسه، قاتیتحقی مل مرکز در 2391 تا 2391ی ها سال نیب سپس و کرد افتیدر École Normale Superieure وریسوپر نرمال اکول از 2391

 و دوبوار مونیس با همراه سال نیهم در. نوشت را رفتار ساختار 2399 در و ادراکی دارشناسیپد کتاب 2391 در ..داد ادامه ادراکی رو بر را مطالعاتش

 منصوب سوربن دانشگاه در کودکی روانشناسی کرس به 2313 سال در. کرد سیتاس را Les Temps Modernes ،یاسیس وی ادب مجله سارتر پل ژان

 تا و شد افتی دست تیموقع نیا به که بود یفرد نیجوانتری مرلوپونت. کرد خود آن از را فرانس دو کالج در فلسفهی کرس 2381 سال در سپس شد،
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44- pre- cognitive relation 
44- pre- aesthetics 

 . های  تعاملی  است چیدمان، فعالیت اصلی او برپایی  2311متولد  Camille Utterback کامیل یوتربک    - 21
 . ،  در حوزه هنرهای چند رسانه ای  فعالیت می کند2385متولد   Romy Achituvرومی اچییتو    - 29
 شامل چیدماناجراهای بعدی این  - 21

 ).2102. (Norway. )2102. (CA, San Jose, 0EROZ. )2102. (TN, Nashville. )2102(Washington DC 

). 2112. (Brazil, )2112. (NY, New York ).2112. (Spain). 2112. (VA, Virginia BeachC). ,2101. (OH, Akron

, Wroclaw ).2112. (Spain, Madrid, Conde Duque Cultural Center, Medialab Madrid, ustria at ARCOA

, Taipei). 2112. (United Kingdom). 2112. (Germany, Berlin  ).2112. (Canada, Montréal ).2112. (Poland

. MA, Boston).  2110. (Hong Kong ).2110. (Ukraine, Kiev ).2110. (Denmark, Kolding). 2110. (Taiwan

). 2111. (The Netherlands, Amsterdam). 2110 – 2111. (Austria, Linz). 2110. (PA, Pittsburgh). 2110(



4  

 ...تحلیل تعامل مخاطب با چیدمان تعاملی

 

                                                                                                                                                                                                                                

New . )2111. (CA, San Francisco). 2111. (NY, New York ).2111. (Japan, Tokyo). 2111. (Korea, Seoul

)0222. (NY, York 

44
 - Evan Zimroth  

4 - movement Intentionality 
4 - pure subiect 
4 - aplication 
44- Visible and invisible 

در دریافت ما از جهان و چگونگی آمیختگی حسی و حرکتی بدن در درک پیرامون، چنین توضیح می مرلوپونتی در شرح دقیق تری از قصدیت  -11

د مرکزی از دهد که مسالۀ امکان دریافت بهتر ما از محیط، متناسب با حرکات و گردش بدن و تنظیم فاصله از طرفی، و در گیر شدنِ دید پیرامونی با دی

وقتی توجه ما به شیئ جلب می شود، حالت های  . عدی، شیوۀ دریافت پیشا تاملی ما از جهان را رقم می زندطرف دیگر و نیز تجربۀ اشیا بصورت سه ب

بطوری که بهترین فاصله یا بهترین جهت یا بهترین وضعیت بدنی را برای . بدنی ما به گونه ای است که بهترین دریافت را از شیئ بدست می آوریم

  .نتخاب می کنیم و این توانایی بدنی در گرایش به سمت اشیا و دریافت آن ها استا... تمرکز دیداری ، شنیداری و 
این تفکیک به لحاظ معرفت شناختی . شئ در خود یا شئ فی نفسه  یا نومن در مقابل فنومن یا وجه پدیداری یک شی قراردارد - 12

. ناخت ما نیست تنها فنومن ها در قلمرو شناخت ما هستندبه زعم کانت نومن در حدود ش. در فلسفه کانت اهمیت ویژه ای پیدا می کند

خیلی ها نومن را امری وجودی و متعین در جهان . البته تفسیر های مختلف از ایجابی یا سلبی بودن نومن در فلسفه کانت وجود دارد

ما تنها وجه پدیداری شی را به . اخت ماخارج نمی دانند بلکه بر این باور هستند که تنها به وجهی سلبی اشاره ای دارد به محدودیت شن

 .مثابه سوژه می شناسیم
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