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مقدمه
و هنری اثر مخاطب ادراک اعتبار میزان ارزیابی
جایگاهویدرتعریفمفهومهنر،هموارهمسئلهاصلی
گرایشهایمتعددزیباشناسیبودهاست.بهویژهآنکه
درشكلهایهنری وخلود اهمیتجاودانگی کاهش
دورهپسامدرن،زمینهمداخلهمخاطبدرتتمیماثررا
فراهمآوردهاست.بهطوریکهدربسیاریازشاخههای
هنرجدید،ارتباطبامخاطبوتحریضویبهواکنش،
بهبخشجداییناپذیرفرآیندشكلگیریاثربدلشدهو
تغییر بهمشارکتکننده ازدریافتکننده را او نقش
ازهنرجدیدتحت میان،شاخهای این است.در داده
صورت در که میشود شناخته »چیدمان«1 عنوان
همراهیمخاطببهصورتآگاهانهوحتیناآگاهانهدر
شمول»چیدمانهایتعاملی«2قرارمیگیرد.اینشكل
ازچیدمانازدهه1990رواجیافتودربرخیاشكال
رسانههای چون معاصر دنیای دستاوردهای از خود
جدیدبهرهبرد.بهطورعمدهدرچیدمانتعاملی،نقش
مخاطبازحدودبازدیدکنندهفراترمیرودوبهبخش
زندهایازاثربدلمیشودکهبامداخلهخود،اثرهنری
راتماممیکند.حتیهنرمندزیرکمیتواندباترغیب
نیز او خود برای که واکنشهایی به متعامل مخاطِب
سایر با وی تجربه تبادل و است نشده پیشبینی
بازدیدکنندگانبهشیوهعملیبرآنهااثربگذارد.بااین
حساب،مطالعهعناصرانگیزشبخشیکهیکچیدمان
ماهیت و میکند خارج انجمادی شكل از را
ارتقاءمیدهد؛ بازدیدکنندگانرابهمخاطبیِنکنشگر
امرضروریبرایترمیماوضاعهنرمعاصراست.امابه
رغمتماماینامكاناتوباگذشتافزونبردودههاز
پیدایشاینشكلهنری،کارکردآنهمچناندرعرصه
پژوهشیمغفولباقیماندهوامكاناتششناختهنشده
با تا وامیدارد آن به را نگارندگان نقصان، این است.
تحقیقدربارهیکموردمطالعاتیمناسبآنهمدریک
بسترعلمیمطلوبهمچونپدیدارشناسیهرمنوتیک3
»تأثیر چند هر کنند. اقدام هنری دانش ارتقای در
مستقیمپدیدارشناسیبرتاریخهنرونقدهنریکاماًل
هرمنوتیک هم و پدیدارشناسی هم اما بوده، محدود
پدیدارشناسانهکهبیشتربهعنوانیکجنبشپذیرفته

آوردن فراهم در قابلتوجهی نقش روش؛ تایک شده
زمینهبرایبسیاریازگرایشهاکهبهطورمعمولتحت
عنوان»تاریخهنرنوین«نامگذاریمیشوند،ایفاکرده
است.«)کشمیرشكن،122،1386(پژوهشحاضردر
بررسیموردیخود،چیدمانتعاملی»وقتیچیزیرخ
رویكرد با را برزیلی نتو«5 »ارنستو اثر نمیدهد«4
پدیدارشناسیهرمنوتیکامعاننظرقرارمیدهدواین
واکنشهای و »کنشها که میکند مطرح را پرسش
تعاملی»وقتیچیزی اثرهنریدرچیدمان مخاطبو
پدیدارشناسانه نظرگاه از چگونه نمیدهد« رخ
گمان البته میشود؟« ارزیابی و تحلیل هرمنوتیكی
میرودکهبادیدگاهپدیدارشناسانههرمنوتیكی،مخاطب
ایناثر،دیگردرقالبفاعلبیرونیتعریفنمیشودبلكه
باتمامقوایحسیاش،ماهیتاثرهنریرامیپذیردو
و ازآنبدلمیگردد.یعنیجسممخاطب بهبخشی
ظهور و میخورد پیوند یكدیگر با او اطراف جهان
آفرینشهنریراباتوجهبههستیاشرقممیزند.برای
تأییداینفرضیهودستیابیبههدفپژوهشکههمان
تبیینمبادیپدیدارشناسیهرمنوتیکدراینچیدمان
تعاملیاست؛پسازنظربررویكردپدیدارشناسیوارائه
تعریفکوتاهیازچیدمانهایتعاملی،تندیسوارههای
رخ چیزی »وقتی عنوان با نتو« »ارنستو چیدمانی
رویكرد با و میگیرد قرار نظر مطمح نمیدهد«

پدیدارشناسیهرمنوتیکبهچالشکشیدهمیشود.

نظری بر رویکرد پدیدارشناسی هرمنوتیک 
پدیدارشناسیمطالعهماهیتهاستاما»مسئلهآن
به دادن مجال راه و چگونگی بلكه نیست. چیستی
چیزهاستبرایآنكهخودشانرانشاندهند.دردانش
پدیدارشناسیباهرچیزیکهموردوصفماستبایدبه
گونهایرفتارکردکهآنچیزخودرابیواسطهنشان
سخن، دیگر به )405 :1385 )جمادی، دهد.«
پدیدارشناسی،دانشیاستکهسعیداردانسانوجهان
راازمنظرواقعبودگیدرککند.»اینعلمبهبررسی
اندیشه، ادراک، ساختار و میپردازد زیسته آگاهانه
تخیل،عاطفه،ارادهوعملراتحلیلمیکند.ساختاردر
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اینجابهمعنیانواع،صورومعانیقصدی،پویهو)برخی(
شرایطامكاناست.«)اسمیت،70:1393(

درباورکلیمعموالًپدیدارشناسیبهمثابهرهیافت
توصیفیشناختهمیشودامادرواقعچهارگرایشغالب،
.1 دارد: وجود منظر این در متداخل گهگاه و متوالی
ذوات جستجوی بر که واقعگرایانه«6 »پدیدارشناسی
.2  دارد. تأکید موضوعات گوناگون انواع کلی
»پدیدارشناسیتقویمی«7کهباحذفمسائلمربوطبه
.3 میپردازد. تحلیل به پیرامون، طبیعی جهان
»پدیدارشناسیاگزیستانسیالیستی«8کهوجودانسانرا
نقد به بنیادین وجودشناسی برای ابزاری مثابه به
میکشد.4.»پدیدارشناسیهرمنوتیک«کهطبقآن
نحله دو اساس دارد. تفسیری ماهیتی انسان، وجود
دو اما است »هوسرل« آرای نخست، پدیدارشناسانه
راهبرداخیروامدارروشیاستکهدر»هستیوزمان«9

 )Embree, 1997: 2-5(.هایدگرمطرحشد
هوسرلدراوایلسدةبیستم،درنقشمؤسساین
به بود، ازپدیدارها بهدنبالتوصیفصحیحی اندیشه
همیندلیل»رهیافتاوبیشازآنچهبرموضعآگاهی
اثر آفریننده ذهنیت مدار بر باشد استوار مخاطب
یعنی او شاگرد استداللهای اساس بر اما میچرخد
هایدگرهرگزنمیتوانرویكردمبنیبرتفكرانتزاعیرا
به نمیتوانیم »ما )40 :1377 )ضیمران، پذیرفت.«
عنوان به را آنها اینکه بدون کنیم فكر انسانها
موضوعاتیکهدرجهانجایگرفتهانددرنظربگیریم.«
)کرنگ،154:1390(بااینتفاسیر،»انتخاب»دیدگاه
هوسرلی«بهمعنایانتخابمطالعهشناختشناسانه10و
دیدگاه انتخاب معنای به هایدگری« »دیدگاه انتخاب
هرمنوتیكی پدیدارشناسی است. هستیشناسانه11
)منتسببههایدگر(درپیکشفمعنیاست،معنیکه
»هر )45 :1387 )پرتوی، نیست.« آنی توصیف قابل
بلكه نمیدهد نشان اول وهله در را خود پدیداری
نشانمیدهد، اول وهله در را کهخود آنچه برخالف
پوشیدهاستامادرعینحالچیزیاستکهماهیتاًبه
آنچهخودرادروهلهاولنشانمیدهد،تعلّقداردو

بنیانآنراتشكیلمیدهد.«)هایدگر،47:1389(
براساسشواهدتاریخی،پدیدارشناسیهنگامیکهاز

تأویلبهتفسیررونهاد،هرمنوتیكیشد.بدینجهتاست
کههموارهاینادعاوجودداردکه»ازیکسوهرمنوتیک
دیگر سوی از و گرفت بنیان پدیدارشناسی اساس بر
پدیدارشناسیپیشفرضضروریهرمنوتیکبود.هرچند
پدیدارشناسینیزبدونپیشفرضهایهرمنوتیكیتوان
 )Ricoeur, 1975: 85( نداشت.« را خویش تأسیس
هرمنوتیکمدرنباهایدگرواردمرحلهجدیدیشدکهبه
هرمنوتیکفلسفیمشهوراستوبعدهاتوسطهمسلكان

وییعنیگادامروریكوربازپروریگردید.
پدیدارشناسی زمینههای بهتر دریافت منظور به
است: ضروری فریدمن12 مایكل به ارجاع هرمنوتیک
خاصی تأویل از هریک نئوکانتی13 گرایشهای
ازکانت14پیرویمیکندو»بهدومكتب»ماربورگ«15و
با ماربورگ مكتب میشود. تقسیم »هایدلبرگ«16
بر را تمرکزخود کاسیرر17 ارنست اندیشمندانیچون
مكتب عینی. ایدالیسم میکند لحاظ طبیعی علوم
هایدلبرگبراساسآراءهایدگرشكلمیگیرد؛برروی
علومانسانیتمرکزداردوبرایتكّثرفرهنگهایملی
احترامقائلاستایدالیسمذهنی.)مالیری،82:1390(
اینشكلایدئالیسمهایدگریهمبستهتعاملانسانو
انسانو اورفتار جهانپیراموناست.چراکهبهتعبیر
وابستگی یكدیگر به اولیههستندکه دادههای جهان،
همیشه جهان به نسبت ما دانش پس دارند. متقابل
مقیدبهمكاناست.همیشهنقطهآغازوبنیاندانشما
»تصور کردهاند. احاطه را ما که هستند مكانهایی
از هایدگر تلقی با معارض کاًل خود از جهان جدایی
قبلی فرض متضمن تصوری چنین زیرا است. جهان
جداییفاعلشناساوموضوعشناساییاستکهخوداز
جهان به موسوم اضافه و نسبت دارای متنی بطن
»پدیدارشناسی )146 :1391 )پالمر، برمیخیزد.«
»هایدگر«بااعتراضعلیهاستدالل»دکارتی«18کهدنیا
رادرخارجازتفكرانسانیتعریفمیكرد،زیرساختهای
فلسفیفرهنگرادرارتباطباطبیعتودنیایساختهها
انسان او، تعبیر به داد.«)صبری،306:1392( تغییر
انسان زیرا میشناسد سیاق یک به را جهان و خود
درـجهان«19استپسانسانوجهانپدیدهای »بودنـ
صحبت فضا و انسان درباره وقتی یعنی است. واحد
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میکنیم،اینگونهنیستکهانساندریکسو،وجهان
درسویدیگرباشد.»فضا،چیزینیستکهدرمقابل
درونی تجربهای و خارجی شیئی گیرد. قرار انسان
نیست.زیراوقتیمیگوییم»یکانسان«،دربارهوجودی
میاندیشیمکهیکشیوهانسانیداردیعنیکسیکه

 )Heidegger, 1971,154(».ساکناست
درایناندیشگاهفلسفی،هرآنچهدرجهاناست،
ذیلاینمجموعهقرارمیگیرد:»تكنولوژی،هنر،زبان،
ارتباط بههستی آنچهکههست وهمه تمدن تاریخ،
داردوظهورشدرادوارمختلفهستیاستوحقیقت
وتاریخمندیآن،یعنیظهورآندرادوارتاریخاست.
)ریختهگران، نیست.« مستثنی قاعده این از نیز هنر
تكمیل در گادامر دلیل همین به )27 :1388
میکند: اذعان هایدگر هرمنوتیكی پدیدارشناسی
محدود آن مؤلف مقاصد به هرگز اثر، یک »معنای
نمیشود؛وبارفتنیکاثرازبافتفرهنگیوتاریخیبه
بافتیدیگرممكناستمعنایجدیدیازآناستنباط
را آن هرگز معاصر مخاطب یا آفرینشگر که شود
پیشبینینكردهباشند.«)ایگلتون،99:1380(بدینسان
»درالگویپدیدارشناسیهرمنوتیک،بهجایآنكهیک
عقلالاقتضاویکسوژهبیطرفبهتفسیراثرهنری
اقتضای که دارد وجود فرهنگی کثرتی ورزد، مبادرت
:1392 )خاتمی، دارند.« هنری اثر از مختلف تفاسیر
208(پسهرگونهدرکیبهبازنماییظرفیتجدیدی
درمتنمیانجامدکهبادرکپیشین،تفاوتدارد.زیرا
هربازسازیدربسترجدیدیانجاممیگیردکهحاوی
عناصراجتماعیوفرهنگینوینیاست.دراینساختار،
»سوگیريهايفردباتغییرموقعیتتاریخيويتغییر
»پدیدارشناختی پژوهشهاي برخالف پس ميکند،
امكانپذیر نهایي دانش به دستیابي دیگر هوسرلی«،
نیست.«)چناری،136:1386(دراینروند،انسانبا
برقراریتعاملبینروحوجسمفیزیكیخود،خویشتِن
خودرادرارتباطباجهانحسیپیرامونمیسازد.اودر
تطابقبانقشهاییکهبابدنشبازیمیکند،هویتهای
بهمكان ناگزیروهموارهمنوط مختلفیمیپذیردکه

است.

زمینه های پیدایی چیدمان تعاملی
باتغییرگرایشهاینظری،خیزشهایاجتماعیوانقالب
رسانهای،روشهایجایگزیندرتقابلبامدرنیسمازدهه
بهروندی و آغاز میالدی شصت دهه ویژه به و پنجاه
تأثیرگذاردرجهانهنرتبدیلشد.همسوبااینتغییرات
تلفیق به مدرنیسم نابگرایی نفی با زیادی هنرمندان
رسانههاوآثارمیانرسانهایرویآوردند.)سوری،1392:
10(درمیاناینگرایشها،»رسانهچیدمان،درارتباطبا
انواعدیگرهنر،فرآیندخالقانهرافراسویاستودیوهاودر
فضایجامعهوسعتبخشید.«)راش،138:1389(کمكم
چیدماندردنیایمعاصربهفرمهنریمطلوببدلشد،
چون»بهشیوهایمتفاوتفضارابهچالشمیکشیدوهر
چندازمكانهایخاصریشهمیگرفتاماغالباًدریک
مكانخاصافسارنمیشدتاجاییکهحجمبسیاریاز
آثارهنریاینچنینیباایننیتطراحیشدندکهدیدن
 Carroll, 2007:( نداشت.« ضرورت اصلی جای در آن
139( بنابراینباتالشهنرمندانپسامینیمالیسممبنی

برخروجازگالریوغیرقابلتملککردنهنر،آثارزیادی
بهسمتناپایداری،اندازههایبسیارعظیموموادجدید
هدایتشدوگاهچهبسااندازهومواد،موضوعهنرگشت.
زیرا درنوردید را هنر جهان و شد فراگیر نیز چیدمان
نفی بر که رسانههاست از طیفی بر مبتنی آن اساس
تمرکزبرشیءومعناکردنزمینهتوافقدارد.)سوری،

)13:1392

که است آن تعاملی شكل چیدمان، انواع از یكی
یعنی سنتی صورت به خواه شكلی هر در »میتواند
بدوناستفادهازابزارینظیردیجیتالواینترنتوخواه
این ازخصیصههای انجامپذیرد. ازفناوری بااستفاده
فرآیند و هنری اثر با مخاطب تعامل چیدمانها نوع
تبدیلاثربهاثریجدیدمیباشد.«)رهبرنیاوخیری،
100:1392(ازآنجاکهچنینمحصولی،بدوندخالت
شرکتکنندگانکاملنیست؛هنرمندنمیتواندکاررا
بهتنهاییدرکارگاهتمامکند.پسدردورهنمایشاثر
هنری،مشارکتمستقیمیاغیرمستقیممخاطباننقش
ارتباط که کسانی چه هنر »مخاطبان دارد. اساسی
مستقیمباآندارندوچهکسانیکهارتباطغیرمستقیم
دارندهمگیبایدبهعنوانهدفدرشكلگیریمحصول
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نهاییدرنظرگرفتهشوند.«)صبری،274:1392(چرا
ارائهمیشود،منش ازلحظهایکه تنها اثرهنری که
ارتباطیمییابد.هنرمنداثرخودرابرایارائهبهمخاطب
واقعیت نشده ارائه دیگری به تا اثر و میآفریند
زیباشناسانهندارد.)تقیزادگان،67:1392(البتهصرف
توجهمخاطببهاثرهنریدرحالنمایش،بههیچوجه
بین روابط شدن عمیقتر یا معنی انتقال معنای به
فرستندگانوگیرندگاننیست.وقتیکهمخاطبازاین
اصلیترین میکند استفاده هنری رسانههای از شكل
سنجهتوجهاست،حتیاگرتنهابرایپرکردنوقتیا
فرارازمسائلزندگییاراهیبرایخلوتکردنباخود
بهتر شرایط در البته )64 :1380 )مککوایل، باشد.
مردمممكناستنهتنهاتحتتأثیرکیفیتبصرییا
فكریچیدمانکهتحتتأثیرآنچیزیقراربگیرندکه
تجربه چارچوب در دارند؛ تصور در آن آمادهسازی از
برقرارکرد. باید ناشناختهودرتماسهاییکه مصالح
)میه،154:1390(بههرشكل،تازمانیکهاثر،پیش
رویمخاطبقرارداردواومیتوانددرآندخیلباشد،
آنشكلهنری،پویامحسوبمیشود.دراینمعادله،
»فرمهنریالزاماًمیبایستبهعنوانیکاثرتعاملیبه
تمامیتمحیطاطرافخودغلبهکندوبهصورتیک
فضایکاملدرنظرگرفتهشودنهاینکهبهاندازهیک
شیءآویختهبهدیواریامحصوردرونیکفضا،تقلیل
یابد.«)صبری،27:1392(همانطورکههایدگرعقیده
داشت:»برایآنكهاثرهنری»بزرگ«باشدبایدمورد
تأثیر تحت که باشند کسانی باید گیرد. قرار پذیرش
قدرتآنواقعشوند.کسانیکهتمامزندگیشان،تمام
قطعی طور به معمولشان، ارزیابیهای و اعمال

تحتتأثیرآنباشد.«)یانگ،90:1384(
مكعبوار فضای با »موزهها مدرنیستی دوره در
سفید20،مفهومیراارائهمیدادندکهچشموذهنرا
را اینفضا انسانهاییکه بدن از اما خشنودمیکرد،
)Doherty,1976,15(».اشغالمیکردند،استقبالنمیشد
»چشم،بدنراوادارمیکردکهاطالعاترادراختیارش
بگذارد.بدن،جمعآورندهدادههامیشد.درهردوجهت
تصّور به احساِس بین سنگینی ترافیک بزرگراه، این
درآمدهومفهومتحققیافتهوجودداشت.دراینقرابت

ناپایداربودکهبنیانسناریوهایادراکی،هنراجراوهنر
تعاملی، )Ibid, 52(درخلقهنرهای ایجادشد.« بدن
هنرمندازتوجهصرفبهظاهر،فراتررفتوشیوهتعامل
اثربامخاطب،بهبخشبسیارمهمیازجوهرآنبدل
شد.ازاینرو»کارخالقانههنرمندیکهاینمسیررا
برمیگزیند،کاماًلباکارمثاًلیکنقاشمتفاوتاست.
نظر در را مخاطب آشكارا نقاش و ایستاست نقاشی
نمیگیرد.اینکاماًلمحتملاستکهیکنقاشیتنهابا
قابلیتهایرنگوفرمهایساختهشدهباآنخلقشود.
امادرموردهنرتعاملی،اینپاسخمخاطببهرفتاراثر
 Edmonds, 2010:( ».استکهبیشازهمهاهمیتدارد
260(بنابراینهمچنانکهمدرنیسمروبهزوالگذاشت،

همهچیزوارونهگشتودیگراثرهنریبودکهبرگالری
وقوانیناشغالبآمدوآنراقالببندیکرد.هنرمندان
موقعیتهاییراباهدفدرگیریمخاطبطراحیکردند
کهبامشارکتواقعی،خلقمیشدواینگونه،آشكارابه
کمک به اثر، خود میبخشید. شخصیت هنری، اثر
تعاملی فعالیت راستی، به و میکرد تغییر مخاطب
اثرمیشد.»موضوعهنردرچنینمواردی، از بخشی
البته زیباییشناختی، یافتههای است. لذت و بازی
چند امری هنر باشد. مهم جنبهها سایر از میتواند
سطحیاستومانبایداهمیتهنرسرزندهرابهبازی
محدودکنیم.ازسویدیگر،مرزهایبینسرگرمیهاو
باشد.«  )Ibid, 259(در بسیارخاکستری هنرمیتواند
اواخر در دوشان«21 »مارسل که هنگامی آنكه نهایت
پایه نخستین از یكی عنوان به 1960 و 1950 دهه
گذارانهنرهایجدیدازمرزهایمفهومسنتیهنرپا
بهموادوفرمها، آزادانه ایرادرویكردی با و نهاد فراتر
کنكاشدررسانههایمختلفوفرمهایهنریرارواج
بخشید؛هرگزپیشبینینمیکردکهحدودچنددهه
بعد،بیشترنحلههایهنریباتكیهبرمؤلفهتعاملشكل

بگیرند.

چیزی  »وقتی  تعاملی  چیدمان  و  نتو«  »ارنستو 
رخ نمی دهد«

چیدمانهای عرصه پیشگام هنرمندان میان در
تعاملی،»ارنستونتو«یبرزیلییكهتازاولینهاست.»او
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و تندیس نمایشگاههای برپایی 1988به سال از که
چیدماناقدامکرد،در1997برایاولینبارآثارشرادر
 Wilson, 2010:(».خارجازسرزمینبرزیلنمایشداد
6(دراینفرآیندیكیازمعروفترینچیدمانهایوی
باعنوان»وقتیچیزیرخنمیدهد«شهرتیافتکهاز
می2008تافوریه2009درموزهماکرویرم22اجرا
شدومخاطبینرابهخودفراخواند)تصاویر1تا3(.
یک حدی تا نتو«، »ارنستو شگفتانگیز »چیدمان
بود.« عطرآگین اثری حدی، تا و پارچهای مجسمه
)Shiner & Kriskovets, 2007: 273(»کلساختاراین

شیشهای سقف به متصل فلزی آرماتور از چیدمان،
گالریوقابچوبیهشتضلعیمعلقتشكیلمیشد
کهباکیسههایپرازشن،متعادلشدهوقریببهصد
آن از ادویهجات پوند 1500 از مملو لولهای کیسه
آویختهبود.کیسههاتقریباًهماندازهبودندودرسطوح
ازساقههای مختلفیقرارداشتندکهجنگلمتراکمی
نرمایجادمیکرد.پایینتریناجزایتندیس،درارتفاع
سهفوتیزمینقرارمیگرفت.هریکازاینساقههابه
گرهیجمعوجور،مملوازادویهجاتمعطرختممیشد
از مملوء وارونه »گل به را اثر فرم کل نتیجه در و
ادویهجاتدرحالسقوط«بدلمیساختکهآندسته
ازبازدیدکنندگانموزهراکهدرمقابلآنتجدیدخاطره
چون نرم ادویهجات مینمود. گردهافشانی میکردند،
فلفلسیاه،زردچوبه،میخکخاکی،زنجبیلخاکیو
زیرهسیاهازنایلونهاییکهمحكمگرهزدهشده،نفوذ
میکردوبهشكلگردوغبارریزیبردست،آرنجو
 Wilson, 2010:(».شانههاوگردنمخاطبینمیریخت
54-53( پیشازاجرایاثرمذکور،نتوازحدودیکدهه

قبل،چیدمانهایدیگریراباهمینکیفیاتوحصول
جهان مختلف نقاط در جزییات، در تغییراتی اندک
آزمودهبود.ازجملهآنها»لویاتانمیگوید«23درموزه
پانتئونپاریسبودکهدرسال2006اجراشد)تصویر4(.
بعدازایننیزاوبارهابهتقلیدازچنینمدلیاقدامکرد

)تصویر5(.
تا میکوشد که است هنرمندانی جمله از نتو،
عطرهایطبیعیرابهگونهایمؤثربهکاربردوفضایی
که بزند رقم را دیگر مخاطب،جهانی برای که بسازد

چگونگیآنبرایهیچکسقابلپیشبینینیست.در
چیدمانهایاینچنینیعالوهبرتداعیمعانیفردی،
»مخاطبانتجربهایمشترکرابهصورتآگاهانهازسر
میگذرانند.برعكسانبوهجمعیتکهدرآناشخاصدر
محلیمعینبادالیلشخصیگردآمدهوخودبهخود
جاافتادهاند.«)موشتوری،25:1386(امامسئلهدیگر
دربارهاینچیدمانکهبرتقابلمدرنیستیآنمیافزاید،
را مفهوم این زیرا فضاست. این برای اجرایسفارشی
معرفیمیکندکههنرفعالنتومحدودیتهاینمایش
از متأثر سخت که نتو نمیپذیرد. را سفید مكعب
مواضع اساس بر است، نئوکانكریت«24 »جنبش
پدیدارشناسانهکهدرمرکزایدئولوژیاینجنبشقرار
داردوهمچونسایرهنرمندانایننهضت،درتمامی
Wil-( آثارخود،غلبهنهادموزهرابهچالشمیکشد.«
son, 2010: 70 &72(پس»نتو«نیزچونسایروابستگان

ظرفیتهای از نئوکانكریت«، در»جنبش هنریاش
چیدمانبرایامتناعپیروزمندانهازمكعبسفیِدفاقِد
حسدرموزههایمدرنبهرهمیگیردتابارددیدگاه
با ایجاددرگیریچندحسی و اروپایی پساروشنگری
مخاطب،ذهنوبدنراوحدتیدوبارهبخشد.خاستگاهی
کهبراساسزمینههایپیداییآنیعنیپدیدارشناسیبه

نیكیقابلتوجیهاست.

تعاملی  چیدمان  هرمنوتیک  پدیدارشناسی 
»وقتی چیزی رخ نمی دهد«

»پدیدارشناسیهرمنوتیک،اینمفروضرامیگیرد
کهتمامیمعناسازیهایانسان،مرتبطبهبدنفیزیكی
به همچنین و شناختی علوم به رویكرد این است. او
تاریخفرهنگیارجاعمیدهدوازاینرهگذربه»معنای
جامعه، قبال در او مسئولیت و انسان« زندگی
محیطزیستومواردیازاینسنخمیپردازد.«)مالیری،
70(برایناساسپدیدارشناسیهرمنوتیک 71:1390ـ
آثار، این زیرا دارد، اهمیت بسیار نتو اجراهای در
ملغمهایازگذشتهاستعمارزدهوهویتکنونیبرزیلی
و آفریقایی اروپایی، کیفیات ترکیب از خود که است
بومیحاصلشدهاست.بهویژهچیدمان»وقتیچیزی
فلفل چون ادویه انواع از تنوعی با که نمیدهد« رخ
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سیاه،زنجبیلخاکی،زیرهسبز،میخکخاکی،زردچوبه
شكل به را برزیل سرزمین استعماری گذشته و...
بازنمایی اروپا مدرنیستی فضای بستر در استعارهای
برزیل استعماری پسا تاریخ با ادویه تجارت میکند.
وابستگیدارد.یعنی»اگربهدلیلعالقهبهتجارتادویه
نبود،هرگزکاشفپرتقالی،برزیلراکشفنمیکرد.اما
آمریكای و اروپا با اینکشور تماس و برزیل باکشف
جنوبی،پرتقالبیشازسیصدسالحكومتاستعماری

 )Wilson, 2010: 81(».دربرزیلراآغازکرد
ازسویدیگر،ترکیبعناصردرچیدماننتونهفقط
به که برزیلی هویت و تاریخ به نمادین اتصال برای
منظوردرهمشكستنفضایسفیدگالریبرایمقابله
رسمیبامدرنیسمغربیاست.پیشازایندرفرهنگ
غیر... و بهداشتي،غیرمنطقي مدرن،غیرسفید،غیر
بخشيازبينظميبودوبایدازجامعهمنظمومنطقي
حذفمیشد.»وقتیعصرمدرنتوسعهیافت،شهرها
تالشکردندتاخودراازرسوباتساکنانشهریرها
داشت آرزو که یافت ظهور نوینی باز فضاهای کنند،
»یكریخت،بیانتها«باشدتاحداکثرکاربردرادررسیدن
بهاهدافعلمیوهمچنین،سرمایهداریداشتهباشد.«
»در فرهنگی پشتوانه چنین با )Wilson, 2010: 63(

فرمهایمدرنیستی،هنرهنرمندباچشم،بهعنوانیک
ابزارصحبتمیکردووجودآنرادرنقشیکعضو
انسانیکهقادربهتعاملبادنیاست،نادیدهمیگرفت.«
)Gullar, 2004: 174(اما»دربرزیل،برخالفکشورهای

غربی،ارتباطبینتصویروپسزمینه،سیالباقیماند.
اینمنطقهبسیار تفكرخالقانهوتعاملبینمردمدر
وجوددارد.برخالفآنكهجوامعتوسعهیافتهبیشازحد
جوامع از نشانههایی هم هنوز برزیل هستند. بصری
است.« متكی انسان حواس تمامی به که دارد بدوی
)Wilson, 2010: 62(بههمیندلیلنتودرپایانسده

بیستمبهعنوانفردیبیگانهبااروپاودرپیوستاربا
»جنبشنئوکانكریت«بخشیازپروژهخودرابااقدام
علیهفضاهایاستلیزهگالریوارتقاءهنرازحوزهصرفاً
به که را والمسه بویایی وحس بخشید نظم بصری،
دلیلقابلیتانگیزشروانی،سیاسیوجنسی،بهطور
خاصازمكعبسفیدحذفشدهبودبهشاکلهاصلیکار

خودبدلکرد.اوتندیسهایشرادرمكانهایغیرسنتی
قراردادوکوشیدتاهنرراازمفهومجعبههایمحصور
و »انفصال« پشتوانه به و کند خارج سفید فضای در
»لحظهایبودن«حدودنوینیبرایآنتعریفنمایدکه
فیزیكی و اجتماعی شخصی، واکنشپذیری امكان از
بیشتریبرخوردارباشد.بهزعمهنرمندانیازاینسنخ
برابر بهمعنایمحافظتچیزیدر تنها »حفظکردن
خطرنیست.بلكهحفظکردنبهمعنایواقعی،بهمعنی
کرد.« رها خود حال به را چیزی که است آن

 )Heidegger, 1971: 148(

نتوثابتمیکنداگرهنردرفضایمكعبیگالری
تحدیدشود،مخاطبازجسمخوددورخواهدماند.ولی
سو یک از هنری اثر عمومی، حیطه »در بالعكس
وسیلهایاستبرایایجادمبادلهمیانافرادواینکه
این از و بگیرند اجتماعی فاصله واقعیت، با بتوانند
واقعیتاجتماعیقرائتیداشتهباشندوازسویدیگر
همین به خود نمودن نزدیک برای است وسیلهای
این تأمین برای )137 :1386 )موشتوری، واقعیت.«
سفید رنگ با »ماکرو« گالریهای اکثر چون هدف،
بین فضای از اجرا این در او است، شده پوشیده
ساختمانهااستفادهمیکندکهسالنشیشهایشفافو
نوکتیزیدرآنواقعاست.سالنیکههرچنداطرافآن
بادیوارهایزردرنگاحاطهشدهامادرباالیسر،پهنه
آسمانراداردوتقابلایندو،حسحضورهمزماندر
که آنجا »از میکند. القا را خارجی و داخلی فضای
بازدیدکننده،قبلازرسیدنبهراهرویپرنوروهنگام
ورودبهساختماندیگر،بایدازچندینگالریدرسازه
اصلیعبورکند،حتیبیشازپیشبهتفاوتاینفضابا
 )Wilson, 2010: 58(».سایرسالنهایموزهپیمیبرد
بااینتفاسیرمیتوانادعاکردفضاییکهاینقطعه
درآنبهنمایشدرآمد،پیشازاینوقفهایداشتکه
انتظارچیزیچونتندیسهاینتورامیکشید.فضای
شیشهایاینموزهکهدراصلقراربودخود،یکتندیس
مدرنیستیتوخالیدرفضایبازباشد،مجاورچیدمان
نتو،غرقدرنورطبیعیمیشود.کیسههایآویختهنتو،
اینگرد رادرفضامیپراکندو ادویه گردههایمعطر
و میکند نفوذ موزه اعظم بخش به عطرآگین
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 )http://spaceinvading.com( تصویر1:وقتیچیزیرخنمیدهد،اثرارنستونتو،2008م.گالریماکرویرم

تصویر2:وقتیچیزیرخنمیدهد،اثرارنستونتو،2008م.گالریماکرویرم

)http://spaceinvading.com(

تصویر3:وقتیچیزیرخنمیدهد،اثرارنستونتو،2008م.گالریماکرویرم

)http://spaceinvading.com(
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بازدیدکنندگانرابهحرکتدرمسیرفرامیخواند.این
حس و درمینوردد را موزه پشتی دربهای رایحه
انتظاریایجادمیکندکهامكانگریزازآنوجودندارد.
رایحهایکههمچونپارهایابرمخاطبرادربرمیگیرد
وبهکشفخاستگاهاینروایحدرتندیسبزرگمعلق
ترغیبمیکند.بدینسانمواجههپدیدارشناختیبااین
اثرحتیپیشازورودشخصبهگالریرخمیدهد.اما
درهنگامحضورنیزاینکنشوواکنشادامهمییابد.
»عطرکیسههایپرازادویه»نتو«بههرگوشهموزهیا
و غیرمنتظره که میکند ایجاد اثری و نفوذ گالری
اجتنابناپذیراست.آثارعطرآگینیازایننوع،باشكست
الگویخنثیوبیبویمكعبسفید،فضایموزهوگالری
مدرنیسترامیشكندوچالشیفراترازایدهآلسنتی
میکند.« عرضه »فاصلهدار« زیباییشناختی ارزش

  )Shiner & Kriskovets, 2007: 277(

درهم ادویه هر عطر تندیسوار، گردونه این در

میآمیزداما،بانزدیکشدنبهآن،عطرهایمنحصربه
فردبیشتریتشخیصدادهمیشودکهجایمشخصی
بهخوداختصاصمیدهند؛بدینسانمخاطبمتعاملبا
بازرسیدقیقهرلولهواستنشاقعطرهایمجزا،مسیر
چیدمان در گردش به و میکند بازیابی را چرخش
تشویقمیشود.»کاربردهنرمندانهاشیاءمعطر،تعریف
هنررابهعنوانامریمستقل،جاویدان،خودمحورو
محدوددرهممیشكندودرعوض،ازمحتمل،تعاملی،
میکند.« حمایت هنری اشیاء بودن بیشكل و گذرا
)Drobnick, 1998: 16(برایتمامیبازدیدکنندگاناعم

ازمتعاملآگاهویامتعاملخنثی،ورودعطربهبینیبا
واکنشهایعصبیهمراهاستکهسببسیالنخاطرات
میشود.»آزمایشاتاخیردرروانشناسینشانمیدهد
کهخاطره،شدیداًبهبومرتبطاستومواجههباعطرهای
صدا یا عكس از روشنتر بسیار رویداد، یک با مرتبط
 Larsson & Willander,( میکند.« تداعی را گذشته

تصویر4:لویاتانمیگوید،اثرارنستونتو،2006م.موزهپانتئون،پاریس

(https://contemporaryartnow.files.wordpress.com)

تصویر5:آنتروپودینو25،اثرارنستونتو،2009م.پارکآرمورینیویورک

)https://www.jamesewingphotography.com(
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319 :2009(ایناتفاق،تمثیلیازفعلوانفعالثمربخشی

استکهآثاربصریموزههایمدرندرایجادآنمعلول
هستند.بدینسانهنگامتجربهچیدمان»نتو«دوزمان
رخ حال و گذشته اختالط و میگیرد شكل موازی
میدهد.عطرهایمختلفادویههاخاطراتبرترراتداعی
با میشود. جابهجا زمان و فضا در مخاطب و میکند
به حس این معلق، لولههای این میانه در ایستادن
مخاطبدستمیدهدکهزمانبهکندیحرکتمیکند
واوپسازغوطهوریدرگذشته،بهزمانحالبازگشته
است.درچیدماننتو،تجربهمشترکیازبوییدنادویهو
همچنینتجربهفردیوذهنیازچیزیکهاینعطرها
برایهرفردتداعیمیکند،وجودداردچراکهجهان
برایهرشخصمتفاوتخلقشدهاست.بدینسانهر
چندمخاطبینبهواسطهعطرباهممرتبطمیشونداما
تعریفمیکنند. فردشان به باخاطرهمنحصر را خود
»اگرچهبوازنقطهایصادروبهنقطهایدیگرمنتقل
میگردد،امابهمحضارتباطبادیگریوباقرارگرفتن
تبدیل او بهبوی یا بهبویدیگری او، بررویپوست
میشود.یعنیاینكهپسازانتقالونفوذبررویپوست
دیگری،»او«میشودوبویاورامیسازد.«)شعیری،

)20:1390
اماوجوهتعاملیاثرنتو،تنهاباهدفدرگیریقوای
بویاییصورتبندینشدهاست،همانهنگامکهلولههای
نایلونیجسیمبرفرازمحوطهآویزانهستندوبرتریخود
از که نرم ادویهجات میکنند؛ حقنه مخاطبین به را
نایلونهانفوذکردهاند،بهشكلگردوغباریریزبردست،
آرنجوشانه،سروگردنحضارمینشیندوآنانرابهجزیی
ازپیكرهتندیسوارچیدمانبدلمیکند.درحقیقتنتوبا
حضورمخاطبدراینسازه،مرزمیانخودیوغیرخودی
راازبینمیبرد.چونالمسهدرنقشحسیکهتفكیک
اینحدودرابهعهدهدارد،درایناثرمورددستاندازی
که زمانی تا ترتیب این به میگیرد. قرار نتو رسمی
او دارد، وجود مخاطب لباس و بدن بر ادویه گردههای
و میشود محسوب اثر از جزیی ناخواسته یا خواسته

استعالیاثرهنریبرخودراپذیرفتهاست.
رخ چیزی »وقتی عنوان مصادیق این پایه بر
نمیدهد«،کاماًللحنیپرکنایهاستزیرادرطولبازدید

ازاینچیدمانبهراستیتجاربمتعددیبرایمخاطب
رخمیدهدکهازمنظرپدیدارشناسینقشمخاطبو
تمامی اثر این است. اهمیت حائز او کارکردجسمانی
بازدیدکنندگانرابهارتباطبامحیطپیرامونوبرقراری
را اثر چشم میکند: وادار جسم و ذهن بین تعامل
میبیند،عطرچیدمانحواسمختلفرادرگیرمیکند
وگردههایادویهبربدنمینشیند.دراینحینذهن
فلسفیوشخصیتفیزیكیبدنمجدداًباهممشارکت
میکنندتادربارهمفاهیمیچونادراکوآگاهی،کسب
دانشنمودهوآنهارادرجهانیکهمادرآنزندگی
میکنیم،ریشهیابیکنند.چراکهفهممخاطبهمواره
باتوجهبه اوصورتمیپذیردو افقمعناییذهن در
کشف به خود تاریخی و اجتماعی فرهنگی، شرایط
زمینههایمعناییاثراقداممیکند.بخشیازایندانش
بهشكلیادآوریخاطراترخمیدهد.اینتجربه،بسیار
مخاطب برای ویژه به نیست. همگانی و است ذهنی
برزیلیکهتداعیمعانیایناثردرنهاداوریشهدوانیده
است.»مفهومپدیدارراابتدابایدصرفاًازلحاظصورتبه
عنوان»آنچهخودرانشانمیدهد«یاامرآشكار،تعریف
متعدد طرق به را خود میتواند موجود یک اما کرد.
نوع به وابسته مورد هر در طرق این و دهد نشان
دسترسیوتقربیاستکهفردبداندارد.«)کوکلمانس،
180:1388(بهبیاندیگراینهنرمندبرزیلی،هزاران
حسی قوای تحریک با خود سرزمین از دورتر مایل
مخاطبینهمچونبینایی،بویاییوالمسه،ذهنوجهان
رابهیكدیگرپیوندمیدهدوبدونآنکهتعبیرخودرا
بهمخاطبالقاکند،ماهیتتلفیقیگذشتهاستعماریو
هویتکنونیبرزیلیخویشرابهشكلینمادین،نمایش
میدهد.البتهاودرنهایتمیزاندرکاینقرابترابه
بااین مخاطبوظرفیتهایذهنیاوواگذارمیکند.
خاستگاهاوبهشكستنمرزیکهمدرنیسمبینهنرو
از هدف این برای و نموده اقدام بود، کشیده زندگي

ظرفیتهایچیدمانهایتعاملیبهرهمیگیرد.
بنابراینهمچونفلسفهپدیدارشناسانههرمنوتیكی
نتوهرگزبهدنبالبازسازیصرفنیتخودنیستبلكه
اوقرائتمعنیاثررابهتعدادمخاطبینتكثیرمیکندو
به را هنریاش اثر تفسیر معرفتشناسانه، نگاهی با
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این میکند. واگذار پیرامون جهان مختلف ارزشهای
»غیرقابل و شدن« »اتفاقی نوعی متضمن دستیافت
پیشبینیبودن«استکهنتودرآناستاداست.امااین
ناپایداریمعنینمیشودبلكهبهدلیل تعبیرهرگزبه
که میکند حكایت تأثیرگذاری و پایداری از پویایی
انتظاربهنظرمیرسد.»اتفاقیبودنرفتار بسیارقابل
اطالعات مجدد زایش و اضمحالل معنی به پدیدهها
میشود.« پویا اطالعات دستیابی به منجر که است
)صبری،113:1392(درنهایتآنكهبااستنادبهاین
عناصر تمامی وقتی کرد پیشبینی میتوان نمونه
وجودییکاثرتعاملیبهصورتهدفمنددرطراحیو
ساختبهکارگرفتهشود،توافقآشكاریباپدیدارشناسی
تجربه حسی عنصر ساختن فعال با و میکند پیدا
اولویت میتواند گروهی و فردی صورت به مخاطبان،
بیناییرابهچالشبكشدوبهنقدنهادموزهمنجرشود.
اینروشهایبیانمضمون،اگرچهبهیکنحونیستو
از یكی اما است، زبان دستور یک از آزادتر بسیار
راهبردهایهایمفهومسازیاستکههنرمندبرمبنای

درکخودازآناستفادهمیکند.

نتیجه گیری
چیدمانتعاملی،شكلیازهنرهایمعاصراستکه
باحضورمخاطبوعكسالعملاوتحققپیدامیکندو
ناپایداری نوعی ازهنر، اینصورت توسعهمییابد.در
وجودداردکهمنوطبهلحظهاست.مقصودازاینلحظه،
آنیاستکههرمخاطب،اثرراحسکرده،نسبتبهآن
واکنشنشانمیدهدوحتیدرآنمداخلهمینماید.در
اینسیاق،تعاملبااثرنهتنهابرایمخاطبکهبرای
تأمین منظور به است. اهمیت آفرینشگرهنریحائز
فاصلهگذاری با تقابل برخیهنرمنداندر اینهدف،
بیروح و سفید فضاهای وجودی فلسفه مدرنیسم،
گالریهارابهچالشمیکشندومیکوشندمخاطبرا
که کنند خلق اثری و کرده خارج منفعل حالت از
همبستهمفهومتعاملوخاصخوداوباشد.آنهاحواس
گوناگونمخاطبچونالمسه،بویایی،چشاییوالزاماًنه
فقطبیناییرابهخدمتمیگیرندتااورادرفهماثر
در شاید که رویكردی سازند. فرد به منحصر هنری

رویكرد عینی همتای به بتوان تعبیر صحیحترین
پدیدارشناسیدرفلسفهتعبیرکرد.درایندیدگاهنیز،
انسانفارغازحاکمیتذهنیتهایپیشین،باهمآمیزی
درجهان،آنرادرکمیکند.یعنیبدونآنكهیافتههای
ازپیشتعیینشدهخودرابرجهانپیرامونش،محیط

کنددریکجریانحسیوادراکیآنرامیپذیرد.
پدیدارشناسی پدیدارشناسی، شاخههای بین در
هرمنوتیکبهادراکجنبهقطعیتناپذیرمیدهدچراکه
بهتعبیرشارحاصلیآنیعنیهایدگر،کلتجربهبشر،
ماهیتتأویلگرایانهدارد.دراینرویكرد،رسانههاواز
انتقال جملههنربهعنواننهادهایاجتماعی،کارکرد
به را جوامع ارزشهای و اجتماعی ـ فرهنگی میراث
عهدهدارندوماهیتهرچیزازطریقویژگیهایتعیین
کنندهآنتوصیفمیشود:ازیکسواساسچیدمانهای
تعاملینیزبردرکمخاطباستواراستوازسویدیگر
رویكردپدیدارشناسیهرمنوتیک،هستیشناسانهاست.
رخ چیزی »وقتی تعاملی چیدمان تعاریف، این با
قرابت از تجسدی برزیلی، نتوی ارنستو اثر نمیدهد«
چیدمان وجودی فلسفه و هرمنوتیک پدیدارشناسی
تعاملیاست.مخاطبدرمواجههباایناثر،اشیاءرابه
مثابهعناصریدرخارجازتفكرخودنمیپنداردواین
اساس بر که است مختلفی عوامل نتیجه مسئله
توجیه قابل ذیل بهصورت هرمنوتیكی پدیدارشناسی
است:نتودرایناثربهحكمحرکتیانتقادیدربرابر
ازعناصر و فزایندهکرد انتزاع راجایگزین غرب،معنا
تاریخ تا جست؛ سود مدرنیسم از پیش فرهنگی
بازنماییکندو استعاری بهشكل را برزیل استعماری
تعارضگذشتهاستعمارزدهخاستگاهجغرافیاییخویش
به مدرن، سرزمینهای قلب در را مدرنیته فرهنگ با
جریانهای برخالف وی منظور بدین بگیرد. استهزا
مدرنیستی،فضایصرفاًبصریوکاماًلسفیدگالریرا
تقدیسنكردونهتنهاچیدمانخودرادرچنینفضایی
بهنمایشدرنیاوردبلكههمزمانقوایبینایی،بویاییو
المسهمخاطبرابهخدمتگرفت.اودراینچیدمان،
تمامیقوایحسیرافعالکردتاشكافبینذهنو
بدنکههنگامتماشایاثرهنریایجادمیشود،مرتفع
گردد.مضافبراین،رایحهمنتشرازاینچیدمانبرای
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هرمخاطبخاطراتیراتداعیمیکردکهبرایهرفرد،
خاصخوداوتعریفمیشد.تجربهایکهبرایهرفرد
یگانهبودوالقایقطعیمنظورهنرمندراتحتالشعاع

قرارمیداد.
چیدمانتندیسوارنتوباآنشكلعجیبوآویخته
کهتّوهمآوارشدنبرسربازدیدکنندگانرابههمراه
افشانی گرده را مخاطب وارونه گلی همچون داشت
جزیی آن از بعد حتی و بازدید خالل در تا میکرد
متحرکازاثرباشدکهگردههایادویهوعطررادرفضا
پراکندهکند.برپایههمیناستداللهامیتوانادعاکرد
تفاهمبینپدیدارشناسیهرمنوتیکوفلسفهوجودی
چیدمان»وقتیچیزیرخنمیدهد«حاکیازتجانس
تنهایک نشانمیدهد بینآندواستکه بنیادینی
که است مكان به وابستگی آن و دارد؛ وجود واقعیت
به توجه با و خودانگیخته شكلی به فرد هر برای
در تفسیرمیشود. او فرهنگی و اجتماعی ویژگیهای
آخرآنكهاینقرابتآشكارظرفیتآنراداردکههمچون
مدلیتحقیقاتیوکارآمددرپژوهشهایکیفیمشابه
مطالعاتی بستر آوردن فراهم با و شود گرفته کار به
مناسب،درارتقاءدانشنظریهنرهایجدیدمؤثرافتد.
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25. Anthropodino, Park Avenue Armory.



45

�������������������������������������������������������������������������������������������� مرادی مبیب نریاسو  رمیی نخ دن ینبماز   اممو رانیو ین ی نک تو د بم  ار ر نحویی حییم

کتابنامه
استنفورد فلسفه دانشنامه ،)1393( وودراف. دیوید اسمیت،

)پدیدارشناسی(،ترجمهمسعودعلیا،تهران:ققنوس.
ترجمه ادبی، نظریه بر پیشدرآمدی ،)1380( تری. ایگلتون،

عباسمخبر،چ2،تهران:مرکز.
پالمر،ریچاردا.)1391(،علمهرمنوتیک،ترجمهمحمدسعید

حناییکاشانی،چ7،تهران:هرمس.
پرتوی،پروین.)1387(،پدیدارشناسیمكان،تهران:فرهنگستان

هنر.
»نقش ،)1392( اقدس. نیكانفس، و مرضیه ونک، پیراوی
ـ فرهنگ مطالعات نگاهداشتشبیهخوانی«، در مخاطب

ارتباطات،زمستان،دوره14،ش56،صص116ـ99.
هنر مثابه به اینترنتی »هنر ،)1392( معصومه. تقیزادگان،
تعاملی«،مجموعهمقاالتدومینهمایشبررسیمسائل
جامعهشناسیهنرایران،بهکوششاعظمراودراد،تهران،

خانههنرمندان،صص53تا72.
جمادی،سیاوش.)1385(،زمینهوزمانپدیدارشناسی،تهران:

ققنوس.
هنر، پدیدارشناسی در گفتارهایی ،)1392( محمود. خاتمی،

تهران:فرهنگستانهنر.
چناری،مهین.)1386(،»مقایسههوسرلهایدگروگادامربا
کالمی، ـ فلسفی پژوهشهای روششناسی«، محک

دانشگاهقم،زمستان،ش34،صص138ـ113.
بیستم، قرن هنر در نوین رسانههای ،)1389( مایكل. راش،

ترجمةبیتاروشنی،تهران:نظر.
رهبرنیا،زهراوخیری،مریم.)1392(»هنرتعاملیبهمثابهیک
متن«نشریهجهانیرسانه،بهاروتابستان،دوره8،ش15،

صص113ـ92.
ریختهگران،محمدرضا.)1388(هنرازدیدگاهمارتینهایدگر،

تهران:فرهنگستانهنر،.
ساکالوفسكی،رابرت.)1388(درآمدیبرپدیدارشناسی،ترجمه

محمدرضاقربانی،چ2،تهرانگامنو،.
در چندرسانهای چرایی به »نگاهی )1392( حمید. سوری،

هنرمعاصر«،هنرورسانه،تیرماه،صص15ـ6.
ـ نشانه تحلیل و تجزیه ،)1385( حمیدرضا. شعیری،

معناشناختیگفتمان،تهران:سمت.
صبری،رضاسیروس.)1392(،هنرمحیطیتأملیدرعناصر

معنیدهندهبهمنظر،چ2،تهران:پیكره.
ضیمران،محمد.)1377(،جستارهاییپدیدارشناسانهپیرامون

هنروزیبایی،تهران:کانون.
مهدی ترجمه فرهنگی، جغرافیای ،)1390( مایک. کرنگ،

قرخلو،چ5،تهران:سمت.
کشمیرشكن،حمید.)1386(،»پدیدارشناسیهنر«،پژوهشنامه
فرهنگستانهنر،آذرودی،ش6،فرهنگستانهنر،تهران،

صص133ـ117.
کوکلمانس،یوزف.)1388(،هیدگروهنر،ترجمهمحمدجواد

صافیان،تهران:پرسش.
مهدی ترجمه شناسی، مخاطب ،)1380( دنیس. مككوایل،

منتظرقائم،تهران:دفترمطالعاتوتحقیقاترسانهها.
پدیدارشناسی علم »فلسفه ،)1389( محمدحسین. مالیری،
هرمنوتیکوپژوهشکیفی«،راهبرد،بهار،ش54،صص

106ـ59.
هرمنوتیک، پدیدارشناسی علم فلسفه ،)1390( ــــــــــ

تهران:مرکزتحقیقاتاستراتژیک.
موشتوری،آنتیگون.)1386(،جامعهشناسیمخاطبدرحوزه

فرهنگیوهنری،ترجمهحسینمیرزایی،تهران:نی.
ترجمه جغرافیا، و تاریخ معاصر هنر ،)1390( کاترین. میه،

مهشیدنونهالی،چ2،تهران:نظر.
عبدالكریم ترجمه زمان، و هستی ،)1389( مارتین. هایدگر،

رشیدیان،تهران:نی.
یانگ،جولیان.)1384(،فلسفههنرهایدگر،ترجمهامیرمازیار،

تهران:گامنو.

Carroll, Noel. )2007(, ‘Art and globalization’, 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 
Vol.65, No. 1, pp. 131- 143.

Doherty, Brian. )1976(, Inside the White Cube: 
The Ideology of the Gallery Space, the San 
Francisco: Lapis Press. 

Drobnick, Jim. )1998(, ‘Olfactory Dimensions 
in Contemporary Art’, winter, Parachute, 
No.89, pp. 10-19. 

Edmonds, E.A. )2010(,‘The Art of Interaction’, 
Digital creativity, Vol. 21, No. 4, pp. 257–



46

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال چهارم، شامرۀ 15، تابستان 1394

264.
Embree, Lester. )1997(, Encyclopaedia of 

Phenomenology, Dordrecht: Kluwer 
academic Publishers.

Gullar, Ferreira. )2004(, Neo-Concrete 
Manifesto. Readings in Latin American 
Modern Art, trans. by Dawn Ades, New 
Haven: Yale University.

Heidegger, Martin. )1971(, ‘Building Dwelling 
Thinking, Poetry Language Thought’, 
trans. by Albert Hofstadter, Harper and 
Row, New York, pp.141- 160.

Larsson, Maria & Willander, Johan. )2009(, 
‘Autobiographical Odor Memory’, Annals 
of the New York Academy of Sciences, 
July, no. 1170, 318- 323.

Ricoeur, Paul. )1975(, ‘Phenomenology and 
Hermeneutics’, Noûs, Vol. 9, No. 1, pp. 85- 

102.
Shiner, Larry & Kriskovets Yulia. )2007(, ‘The 

Aesthetics of Smelly Art’, the Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol.65, No. 3, 
pp. 273- 286.

Wilson, Samantha. )2010(, O Corpo do Brazil: 
The Role of The Brazilian Body in the Art 
of Ernesto Neto, Washington: Washington 
University.

https://contemporaryartnow.files.wordpress.
com/2012/05/006_neto_studio.jpg )access 
date: 13/11/2014, 7:10 p.m.(

http://www.jamesewingphotography.com/
index.php#mi=2&pt=1&pi=10000&s=11
&p=4&a=0&at=0 )access date: 13/11/2014, 

7:40 p.m.(

https://spaceinvading.com/entry/project_id/While_

nothing_happens200902011233543842 )access 

date: 13/11/2014, 7:30 p.m.(


	متن فارسی.pdf

