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مقدمه و بیان مسأله
درمتونونوشتههایمرلوپونتی3میتواننظراتاو
درخصوصهنروتحلیلآنراجستجوکرد.درمقاالت
آواهای و پیچیده »زبان ،)1945( سزان«4 »شک

سكوت«5)1952(،»چشموذهن«6)1961(مرلوپونتی
دربارة هنر نظریههای نقد به فلسفی، شرحی با غالباً
ادراکحسی،معناوتخیلمیپردازد.تفسیرهایاواز
بسط و شرح را فلسفه در او کلی نگرشهای هنر،
میدهد،امابهخودیخودهیچفلسفةهنریراشكل
نمیدهد)گیلمور،442:1391(.درکمرلوپونتیازهنر
بادیدگاهپدیدارشناسانة7اوازادراکگرهخوردهاست.
دربارة پرسش هنر، در مهم مسالة مرلوپونتی، برای
زیبایینیست،بلكهپرسشدربارةادراک8وبیان9است
در مرلوپونتی سزان« »شک در .)Hacklin, 2012: 4(

تحلیلنقاشیهایسزانچنینمیگویدکهبرایسزان
این اما است، برخوردار اهمیت از ظاهرجهان صورت
اهمیتنهبهدلیلصورتظاهریفرمهایمعینیاست
کهدرنظرناظرشكلمیگیرد،بلكهسزانتالشمیکند
سایر و مناظر آن در که کند ترسیم را فرآیندی تا
و بدنمندی حسی، ادراک معرض در تجربه ابژههای
آن جهان از تصویری نه او میگیرند. قرار او حسیت
چنانکههست،بلكهتصویریازجهانآنچنانکهدر
حسیتدریافتگربهگونهایپیشاتاملی10شكلمیگیرد،
راارائهمیدهد.مسالهحائزاهمیتدرنقاشیهایسزان
تصویر به سزان آنچه که است این مرلوپونتی برای
میکشد،همانندآموزههایفلسفیخوداو،نشاندهندة
رابطةماباجهانبهمثابهرابطةانسانیبدنمندبادریافتی
نظرگاهی11وناکاملازجهاناستواینكهتجربةمااز
درک از حاصل تجربة متعین، ابژههایی تجربة جهان،
بواسطةذهن دریافتی یا بدن، اعضای منفعالنه حسِی
با ما ادراکی و بدنی مواجهة رابطه، این بلكه نیست،
سزان، .)455  -446 :1391 )گیلمور، است جهان
جهانیآغازینرابهتصویردرمیآورد،وبهلمسجهان
Mer-( دوادراکبدنمندانهازجهانبازگشتپیدامیکن
leau- ponty, 1993: 64(.ازنظرمرلوپونتی،سزانبادید

لحظهای،ضربههایقلمو،پرهیزازبازنماییوپرسپكتیو،
لبههاینامعینمحدودةاشیا،روشهایمتعارفنقاشی

بواسطة حسی ادراک وی میکشد. چالش به را
نقاشی قواعد و ابژهها فهم بر مقدم را بدنمندی12
میشمارد.برایمرلوپونتینقاشیهایسزانازآنجهت
بااهمیتاست،کهپتانسیلآشكارسازیپدیدارشناسی
سزان نقاشیهای عبارتی به دارد. خود در را ادراک
در هستند. هنر متن در ادراک پدیدارشناسی تجسم
تالش مرلوپونتی سكوت« آواهای و پیچیده »زبان
تانشاندهدنقاشیصامتوبیصدانیست، میکند
بلكهبیانگراست.سكوتیکهباسخنگفتنوبیانگری
گرهخوردهاست.نقاشیزبانخاموشیاستکهبهشیوة
خودسخنمیگوید) Merleau- ponty, 1993: 84(.اما
منظورمرلوپونتیازبیانگرینهنطقوبیاناستونه
بیانهیجاناتوحاالت،چنانچههنراکسپرسیوبهآن
میپردازد.بلكهمنظوراوازبیان،بدنمندیدرحالتی
ما برای بدن(، )بواسطة کنش آن قصدیِت که است
معنادارباشد.مرلوپونتیباتمرکزبرهنردرپیتوصیف
ارتباطمتقابلهنرمندبااشیاوجهانیاستکهبهتصویر
میکشد.بهعبارتیرابطةهنرمندبااثرهنریرامدنظر
قرارمیدهد.امادراینپژوهشمابدنبالوجهدیگری
ازرابطهبودهایم.هدفمادراینجا،ارتباطمتقابلکار
هنریومخاطباستوبهتعبیردقیقتر،مادرصدد
توصیفتداخلودرهمتنیدگیبدنیاجراگربامخاطب
درهنرتعاملیبودهایم.بااینهدفبجایپرداختنبه
نظراتمستقیماودرموردهنر،بازگشتیبهاساسطرح
فلسفِیمرلوپونتیخواهیمداشت.بدینترتیبازنظرات
اساس به و میگیریم تجسمیفاصله هنر باب در او
پدیدارشناسانة توصیف بر مبتنی مرلوپونتی اندیشة
باز سوژهایبدنمندودرهمتنیدهباجهانودیگران

میگردیم.
توصیفی- شیوة به نخست قدم در اینجهت، در
تحلیلیبهمفاهیماساسیفلسفةمرلوپونتیمیپردازیم
وسپسازاینمفاهیمبرایتوصیفرابطةمخاطببا
با مخاطب14 رابطة و کلی، بطور تعاملی13 هنر رویداد
بهره خاص، بطور تعاملی15 پرفورمنس در اجراگر
و پژوهش دادههای به اهتمام با خاتمه در میگیریم.
تحلیلآندرحوزةهنرتعاملی،نگاهیبهپرفورمنس
»کشتزار«16خواهیمداشتواهمیتوجهبدنمندی
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اجراگرومخاطبرادروقوعوجریانرویداداجراودر
منظور این برای میکنیم. تحلیل آنها بین تعامل

ضرورتداردتابهسواالتزیرپاسخدهیم:
1.درفلسفةمرلوپونتینسبتمنبادیگریچگونه
استوآیادرکمنازدیگریبرایارتباطبینماکافی

است؟
مرلوپونتی فلسفة از بدنمندی مفهوم چگونه .2
میتواندمفهومیاساسیبرایتحلیلهنرتعاملیباشد؟
3.چگونهبدنمندیبطورهمزمان،کارتعاملیرابه

مخاطبومخاطبرابهکارپیوندمیدهد؟

چارچوب نظری و پیشینة پژوهش
چارچوبنظریپژوهش،دیدگاهفلسفیمرلوپونتی
دربارةبدنوبدنمندیاستکهموضوعکتابها،مقاالت
ورساالتبسیاریبودهاندومادراینپژوهش)رجوع
شودبهفهرستمنابع(برایتحلیلدادههاازآنهابهره
گرفتهایم.امابهنظرمیرسدکهباوجودپتانسیلمستتر
دردیدگاهپدیدارشناسانةمرلوپونتی،تحلیلآندرمتن
هنرتعاملیتاکنونموضوعپژوهشقرارنگرفتهاست.
پرداختنبهاینموضوعازآنجهتحائزاهمیتاست،
کههنرتعاملیباوجودبسطوگسترشآندردنیای
هنرمعاصرازمبانینظریوفلسفیبیبهرهماندهاست.

مفاهیم فلسفی مرلوپونتی
و گرایانه تجربه فلسفی نظریههای مرلوپونتی
نابسنده جهان و انسان رابطة درک برای را عقلگرایانه
وجود نظریهها، این اولیة فرض پیش که چرا میانگارد.
جهانیایستااستکهتوسطسوژهموردتحلیلوارزیابی
قرارمیگیردوایندرحالیاستکهدراینشیوةرویارویی
باجهان،رابطةدرککنندهودرکشوندهمغفولمیماند.
و دریافتن صدد در پدیدارشناسی، رویكرد با مرلوپونتی
توصیفرابطةسوژهباجهانیاستکهدرآنغوطهورشده
است؛جهانیکهبواسطةادراکبهسوژهدادهشدهاست
)Gallagher, 2010: 184(. اینتلقیبنیادینازادراک،
پدیدارشناسیرابهسمتموضوعبدنمندیوپدیدارشناسی
بدنبهعنوانارگاندریافتجهان،ارتباطباجهانوکنش

درجهانسوقمیدهد.

بهاجمالمیتوانگفتکهپدیدارشناسیمرلوپونتیبر
توصیفادراکازجهانیاستواراستکهسوژهبهواسطة
بدنمندیدرمیانودرهمتنیدهباآنقراردارد.درک
بلكه نمیگیرد، سرچشمه جهان دربارة تعقل از سوژه،
بواسطة پیشاتاملی، درکی جهان، با او رابطة سرچشمة
بدنمندیورابطةمتقابلاوباجهاناست.دراینشیوة
رویارویی،سوژهبارابطهایقصدیبهجهانرویمیکند،
امااینقصدیتمختصسوژهنیست،بلكهخوداوهمدر
بر نه قصدی رابطة دارد. قرار دیگران قصدیت17 معرض
و حرکت واسطةحسیت، به بلكه آگاهی، و فهم اساس
بدنمندیسوژهایاستکهحسمیکندوحسمیشود.18
اینرابطةدوسویةمنودیگری،ازطرفیهویتسوژهرا
دستخوشتغییرمیکندوازطرفدیگررابطهایاخالقی
میانمنودیگریبرقرارمیکند.چنینرابطهایسوژهرا

بهسویتعاملبادیگریسوقمیدهد.

1. در هم تنیدگی من و دیگری به واسطة بدنمندی
ابژهایبراینظارهوشناخت بنظرمرلوپونتیجهان،
سوژهومحدودشدهدرعقلوفهمسوژةاندیشندهنیست.
بلكهسوژةبدنمنددرمیانجهانقراردارد.بدنمندیو
جسمانیتدربرگیرندةدوسطحهمزمانازسوژهاستکه
هماحساسرامنفعالنهدریافتوهمفعاالنهابرازمیکند
سوژه حضور شیوة این  .)Broadhurst, 2012: 228(
افراددیگر ناشیازدرهمتنیدگیبدنی19اوباجهانو
است.اینبدانمعناستکهمنودیگرانبهنحویآغازین
وپیشازهراندیشیدنیبطورهمزماندرمعرضقصدیِت
حسیتوحرکتهمقرارداریم.بدننقشدوسویهای،هم
بهعنوانبیننده،وهمبهعنوانابژهایدربرابردیددیگری،
ایفامیکند.وقتیمندیگرانرادرکمیکنم،درهمان
آن سرچشمة که دارد وجود من سوی به نگاهی حال
دیگریاست.درنتیجهمندریافتمیکنمدرحالیکهبه
مثابهامریمحسوس،بوسیلةدیگریدریافتمیشوم.من
بهعنواندریافتگرحسی،تنهابخشیازجهانمحسوسمو
لزومادیدنبادیِدتكمیلکنندةدیگریمضاعفمیشود
)Verhage, 2008: 32 - 33(.بهعبارتیتنهامننیستم
برابر در هم من همزمان بطور بلكه نظارهگرجهانم، که
نظارهوحسیتدیگریقراردارم.و»بدینترتیبمیدان
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دیدیبینامونشان20ازهردویماازدیددرحالتکلی
برقرارمیشود«)Levin, 1998: 359(.ازاینمنظرنه
منهویتیمعینوتغییرناپذیردارمونهدیگری،چراکه
بدنمندی، بواسطة تغییر در مداوم بطور دیگری و سوژه
ادراکوکنشهمزمانیكدیگرقراردارندونمیتواناز
نایلشد«. آن فهموشناخت به مسیرهستیشناختی
بدنوجهانرابایدرباطهاییمتداخلدریکتنمشترک
همچون بلكه واکنش و وضعیت همچون نه که دید
پیچیدگی درهم یا تافتگی، قسمیدرهم قسمیتقاطع،
رشتهها،دربافتهایواحدباهمارتباطدارند«)کارمن،
123:1390(.اینبدنمناستکهبدندیگریرادرک
من قصدیت معجزهآسای امتداد دیگری بدن میکند.21
است. جهان با ارتباط از شیوهای معنی به این و است
دیگریهمچونقطعهایازبدنمناستکهباهمیک
کلیترامیسازیم.هستیبینامونشانیازبدنمنو
دیگری،همچونردیبازتجدیدشوندهکهبهطورهمزمان
 Levin, 1998:(دربدنهایمنودیگریاقامتمیکند
برپدیدارشناسیسایه اینتوصیف،جسمانیت با .)352
سوق اخالق پدیدارشناسی سمت به را آن و میافكند
سهیم بدنِی ارتباط به دیگری و من آن در که میدهد
 Levin,1998:( داریم مشارکت آن در و تعلق شدهای
359(. مرلوپونتیدرارتباطاخالقیبادیگریازاصطالحات
تادگرگونی استفادهمیکند وتخطیکردن23 فراروی22
»خود«رادرتجربةدرهمتنیدهبادیگریتوصیفکند.
و جسمانی تجربهای دیگری از پدیدارشناسانه تجربة
وابستهبهبدناستکهازطریقآن»من«قادربهتعالی
است.بلوغهستیدرفراخواندهشدنازسویدیگریبه
آگاهیازدیگریاست.وبدینگونه»من«برخودتسلط
مییابدتاخودشرادرونخودیاخالقیدگرگونسازد 
تجربة از ابعادی به مرلوپونتی  .)Levin, 1998: 364(
بین که مرزهایی در »من« که میکند اشاره دیگری
است. سیال و روان میکند، »دیگری«وضع و »خود«
و گشودهتر نفوذپذیرتر، تر، سست تر، ضعیف مرزهایی
نامعلومترازهویتوضعشدة«من”که»من«رامجازبه
میسازد جهان دربارة دادن حكم و سوژه فرمانروایی

.)Levin, 1998: 364(
 

2. دریافت پیشاتأملی از جهان بواسطة 
بدنمندی

و درک ما، بودن بدنمند وضعیت مرلوپونتی بنظر 
دریافتماراازجهانبهگونهایپیشاآگاهانهوپیشاتعقلی
دریافت نه جهان، از ما حسی درک میدهد. شكل
کیفیتهایحسیچیزهاستونهحكمدربارةآنهابرپایة
استداللیاقوایعقلی24؛بلكهشیوةمواجةبدنیماوشكل
دستیابیمابهجهاناستواینشیوةمواجهه،مقدمبر
تفكراست.»هریکازماپیشازآنکهیکآگاهیباشد،
بدنیبهشمارمیرودکهجهانرادریافتمیکندوشكل
میدهد«)مرلوپونتی،17:1391(.یعنیپیشازآنكهذهن
بیابد، مامعنایادراکحسیرایکمضمونقابلتعقل
میکند ادراک ملموس و عینی بطور را آن تاثرات
)پریموزیک،26:1387(.ادراک،حسیتودانستنازطریق
بدناستونهازطریقذهن.مرلوپونتیبراینباوراست
دوگانه به کنیم فرض جهان دریافتگر را ذهن اگر که
را جهان درک که بیرونی جهان از درونی امر انگاری
افراد و اشیا از انسان تصورات و عقلی شناخت مستلزم
میکند،گرفتارمیشویم.درحالیکهدریافتماازجهان،
این است. بدنی و بیواسطه دریافتی دیگران، و چیزها
بلكه بدنمان، مجزای حسهای واسطة به نه دریافت
بصورتحاالتبدنیماآمیختهباحسیتماست،پیشاز
آنكهدربارةآناندیشهوتاملکنیم.»حسکردنچیزی
بهاینمعناصرفثبتکردنیااحساسکردنِآننیست،
بلكهدریافتنآن،یاسردرآوردنازآناست.«)کارمن،
یا و گیرندگی تنها ما حسیت و بدنمندی )98 : 1390
تحریکشدنبهواسطةاعضایحسیدربرابرمحرکهای
حسینیست،بلكهوضعیتیبدنیدرمواجههباجهانو
گشودگیجهانبرماست،وضعیتیازجاگرفتگیبدنِیما
ودرجهانبودنبدنیماست.مرلوپونتیبدنرانظرگاهی
بهرویجهانمیداند.بدینمعنیکهبدناساساامكان
دسترسیمارابهجهانفراهممیکندوایندرهمتنیدگی
در »دیگری است. جهان با حرکت و حس دارای بدِن
نظرگاهمننسبتبهجهانمحصورنیست،زیراایننظرگاه
خودحدودوثغورمشخصیندارد،وبهطورخودانگیخته
بانظرگاهمتعلقبهدیگریدرهممیآمیزدوجهانواحدی
راکههمةمادرمقامسوژةبینامونشانِادراکدرآن
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مشارکتداریمبرپامیکند.دیگرانبرایمننهاعیانی
دیدارپذیرندونهسوژههاییدیدارناپذیر،نهابدانیمادیو
نهاذهانیغیرمادی.درواقعآنهااصاًلبهصورتموضوعات
مشاهدهیاحكمبرایمحضورندارند،بلكهحضورآنهابرای
منبههیئتاشخاص،بههیئتفاعالنبدنمندیاستکه
منبطوربالفصلوغیرارادیدرحساسیتهاورفتارهایم،
باآناحساسنزدیكیویگانگیمیکنم«)همان:220(.

3. قصدیت به واسطة بدنمندی
سوژهدرمیانجهان،باپلهایارتباطیمتداخلدر
هم،باجهانودیگرانمرتبطمیشود.ارتباطیناشیاز
به باساختاریقصدی،درجهتگیری حسیت،حرکت
و ما دریافت در قصدیت دربارة مرلوپونتی سویچیزها.
چگونگیآمیختگیحسیوحرکتیبدندردرکجهان
چنینمیگویدکهدیدناشیا،صرفاًنتیجةبرخوردکیفیت
شئباحسبینایینیست،بلكههموارهدرهردیدمرکزی
دیدپیرامونیهموجوددارد.بهطوریکهوقتیبهیک
بخشازمیداندیدمتمرکزمیشویم،درواقعآنشئدر
یا نگاه تغییر با و میگیرد قرار ما مستقیم دید معرض
مرکزی، دید بجای میتواند بخش این بدنی چرخش
دید و مرکزی25 دید واقعشود. پیرامونی دید از بخشی
پیرامونی26محیطادراکیماراتشكیلمیدهند.بهطوری
کهدراینمحیطهربخشآنمیتوانددیدمرکزیباشد
وامكاندستیابیودرکآنباتغییروضعیتبدنیقابل
نشان پیرامونی دید و مرکزی دید رابطة است. تغییر
میدهدکهادراک،متأثرشدنیکبهیِکاعضایبدناز
و مجزا کیفیتهای تجربةحسی یا اشیاء تاثراتحسی
معینآنهانیست؛بلكهاینرابطه،اساسساختارتجربة
ادراکیبدنمندمااستونشانگرقصدیبودنتجربةمابه
سویاشیاوجهاناست.دراینتجربه،»باعالقةتمامبه
غافل زمینهای و محیط از موقتاً و میکنیم نگاه شئ
میشویمکهنخستآنشئرابهعنوانچیزیکهدقیقتر
درآننظرمیکنیمبهماعرضهداشتهاست«)همان:98(. 
بدنمندیبهمثابهتوانمندیحسیوحرکتی،آمیختهبا
قصدیتادراکی،چگونگیجهتیافتنسوژهرادرجهان
رقممیزند.منبهواسطةجهانازبدنمآگاهم،همانطور
کهبهواسطةبدنمازجهانآگاهیدارم.بدنمن،ابزاری

برایفاعلیِتمننیست،بلكهادراکبهواسطةبدنمندی،
زیرآستانةقصدوآگاهیعملمیکند)همان:156(.این
شیوةدریافتجهان،زیستنمیاناشیاوافراد،ویاپیش
فهمجسمانیدرکجهان،برحسببدنسیالوواجد

احساس،درقصدیتبهسمتاشیااست.

مرلوپونتی در هنر تعاملی 
پسازمروریکلیبرمفاهیمکلیدیپدیدارشناسی
مرلوپونتی،دراینبخشازپژوهش،هنرتعاملیوبهطور
پیوند شده ذکر مفاهیم با را تعاملی پرفورمنس خاص
شیوة به را تعاملی هنر تا میکنیم تالش و میزنیم
و بررسی مرلوپونتی مفاهیم اساس بر و پدیدارشناسانه

توصیفکنیم.
1. بدنمندی و تعامل در هنر تعاملی 

ازمفاهیم فلسفةمرلوپونتییكی تعامل27در مفهوم
کلیدیبرایفهمرابطةسوژهبادیگریاست.هرچندکه
تمرکز مفهوم این روی بر واضح بطور مرلوپونتی خود
نمیکند،امااینمفهومبنیادرابطهمنبادیگریراشكل
به محدود قطعیتی ادراک، مرلوپونتی بنظر میدهد.
فیزیكی های ارگان بوسیلة حسی، محرکههای دریافت
نیست،بلكهتجربهایبدنمندانهاست.اینوضعیت،مفهوم
تمایزسوژهدردرون،وابژةبیرونیرابهچالشمیکشدو
نیزهرمفهومیازسوبژکتیویتهپایداروحدودومرزهای
تعریفشدهومتعینسوژهباجهانودیگریراردمیکند
من اینكه منظر این از  .)Broadhurst, 2012: 227(
میتوانمدیگریراتجربهکنم،ازآنجهتاستکهمنبا
خودمناشناسم)هویتپایداریندارم(وهرگزآنچنانبه
خودمنزدیکنیستمکهدیگریبهطورکاملواصیلدور
ازدسترسوبیگانهبامنباشد،وبنابراینمنهمیشه
 .)Sparrow,2015: 155(گشودهبهسویدیگریهستم
درفلسفةمرلوپونتی،درهمتنیدگیبدنیمنودیگری،
اساسنسبتورابطهایمتقابلبینمااست.دراینرابطه
یمتقابل،هویتمنودیگریدستخوشتغییرودگرگونی
دیگری، برحسب من سیال هویت گیری شكل و بوده
رابطهایاخالقی28بینماراشكلمیدهد.حضوربدنمند
منودیگریوهویتمدامتجدیدشوندهودرهمتنیدة
ما،درکپیشاتأملیورابطةمتقابلبینماراشكلمیدهد.
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خود خاص مفاهیم قالب در را تعامل مسالة مرلوپونتی
دارای را آن ادراک، دقیق توصیف در او میکند. مطرح
وجوهدوسویهایازوضعیتانفعالیوفعالمعرفیمیکند.
بطوریکهسوژهبطورهمزمان،همدریافتگراستوهم
بدنمندانه، تنیدگی بدانمعناستکهدرهم این بیانگر.
فقطوضعیتیازدرمعرضبودگیوانفعالسوژهودیگری
بیانگر، همزمان، طور به دیگری، و سوژه بلكه نیست،
تأثیرگذارودرمعرضکنشهاییكدیگرهستند.مرلوپونتی 
بیانگریراکنشیدرجهتارتباطمیانافرادتلقیمیکند.
کنشبیان،جهانیزبانیوجهانیفرهنگیرابنیادمینهد.
به فلسفه و نوشتار ادبیات، بیانمیتوانددرهنر، کنش
ظهوربرسدکههمگیامكانیبرایجهانزبانیوفرهنگی
هستند)Merleau-Ponty, 2000 a: 229(.ازاینمنظر،
گفتن،منحصربهزبانگفتارینیست،بلكهگفتن،ارتباط
فعالبادیگری،دررویاروییبااوست.بیان،اساساًکنش

ورزیمتقابلومسیرتعاملبینماست.
تعاملی پرفورمنس خاص طور به و تعاملی29 هنر
معرض در مخاطب و اجراگر آن در که است رویدادی
بدنمندی،حسیتوحرکتبدنییكدیگرقراردارند.هنر
کار با مخاطب مشارکت و تجربه درک، امكان تعاملی
هنریاست.بهنظرمرلوپونتیشیوةدرک»ما«،آمیختهبه
بدنمندیودرجهانبودِنبدنمندانة»ما«،بطورهمزمان
باهموباسایرپدیدارهاست.ایننوعدریافت،امریدرونی
یابواسطهیذهنودرکیدرتقابلباجهانبیرونینیست،
و اندیشه ازهر ارتباِطجسمانیسوژه،پیش بلكهشیوة
و اجراگر تعاملی پرفورمنس در است. جهان با تعقلی
درون مرلوپونتی تعبیر به یا اجرا رویداد درون مخاطب
جهانیمشترکبواسطةحضورودرهمتنیدگیبدنیبا
پدیدارشناسی در مرلوپونتی چنانكه اما دارند. قرار هم
ادراک،درتوصیفرابطةادراکوبیانمیگوید،دووجه
فعالبودن)بیان(ومنفعلبودن)ادراک(همزمانوازهم
ادراک از پس که نیست کنشی بیان ناپذیرند. جدایی
 ibid, 2000:(تحققیابد،بلكهادراکاساساًبیانگراست
250 -249( ازاینمنظر،کنشهایمنودیگرینمیتواند
طور به سوژه، تمامیت و فاعلیت حسب بر و مستقل
منفصلومستقلازدیگریباشد.چراکهسوژههموارهدر
و درک مجاورت، بدنمندی، معرض در انفعالی وجهی

دریافتپیشاتعقلیدیگریوتحتتأثیرکنشهایاوست
بر تأثیرگذار و بیانگر بهطورهمزماندروجهفعاالنه، و
اوست.درنتیجه،نهمنجهانمستقلیدارم،ونهدیگری،
بلكهمنودیگریبواسطةبدنمندی،درجهانیمشترکو
جهان تعاملی، رویداد میکنیم. زیست هم در متداخل
مشترِکاجراگرومخاطباستکهدرآنهمدرمعرض
ادراکهم،وهممتأثرازکنشهم،دررویدادیگشودهو

غیرقابلپیشبینیسهیمهستند.

2. رابطة متقابل مخاطب و اجراگر 
1. 2. مخاطب کیست

پرفورمنس در بهمخاطب پدیدارشناسانه رویكرد در
تعاملی،درصددتوصیفهستیشناسانه،براساسپیش
بلكه نیستیم، آن تعریف برای  قواعدی و ها فرض
بهمفاهیم تكیه با و بهشیوةپدیدارشناسانه میخواهیم
مرلوپونتی،آنراتوصیفکنیم.بدینمنظورالزماستبه
پرسشهاییازایندستپاسخدهیمکهدرپرفورمنس
تعاملی،مخاطبچهنسبتیبااجراوچهنسبتیبااجراگر
دارد؟آیاحضورمخاطبدراجراضروریاست؟آیاحضور
حضور همانند تعاملی پرفورمنس رویداد در مخاطب
آیا تجسمیاست؟ هنر اثر با مواجهه در او منفعالنه
میتوانیممخاطبووجهبدنمندیمخاطبراازاوجدا
کنیمواورادرحكمشیئیبیحسوحرکتیاانسانبی
بدنفرضکنیمکهنهحسمیکندونهحسمیشود،نه

دیدهمیشودنهمیبیند؟
درپاسخبهسؤاالتطرحشدهبایدگفتکهپرفورمنس
تعاملی،همانندآثارهنرِیدیگر،ابژهایدربرابرنظارهو
مجسمه، یا نقاشی همانند تعاملی هنر نیست. قضاوت
که نیست، گذشتهای رخداِد و یافته تمامیت محصوِل
اکنون،همچونابژهایدرمعرضنگاهمخاطبباشد،بلكه
ازآن تجربهایزنده،ورویدادحالوآیندهاست.حال
جهتکه،لزومااجراگرومخاطب،درمجاورتهمودر
که، جهت آن از آینده و دارند قرار هم تجربة معرض
رویدادیغیرقابلپیشبینیاست.پرفورمنستعاملی،بر
خالفاثرهنریرویدادیگشوده،ناتمامباسرانجامینامعلوم
است. اجراگر و مخاطب متقابل کنشهای به منوط و
اجراگرومخاطب،سوژههاییهستندکهپیشازهرگونه
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رابطهای حسیت و بدنمندی واسطة به عقالنی، رابطة
بطور تعاملی رابطة این در و دارند هم با پیشاشناختی
وارد فعاالنه هم و میشوند متأثر منفعالنه هم همزمان

کنشمیشوند.
را سوژه فعال وجه بیان، مسأله طرح با مرلوپونتی
توصیفمیکند.بیانبهشیوةکالمیباشدیابهشیوههای
ارتباطیدیگر-کهمرلوپونتیبهآنهانیزاشارهمیکند-
بیان، دارد. خود در را مخاطب و کننده خطاب مفهوم
کنشسوژةتنها،درفضایانفرادخودنیست،بلكهکنشی
ازقصدمندِیسوژهایاستکهکسیراموردخطابقرار
میدهد.برایکنشبیان،حضورمخاطبضروریاست.
مخاطبیکهدریافتگربیاناست.چراکهبیان،کنشفعال
که دیگری، همان است. دیگری با مواجهه در سوژه،
قصدیتبهسویاوست.اومخاطبسوژهاستودرهمان
حالخودسوژهنیزتحِتقصدیتمخاطبقراردارد.بیان،
بهشیوههایمختلفوبهواسطةبدن،بهحضورودرهم
تنیدگِیبدنهایاجراگرومخاطبوابستهاست.بهعبارتی
اجراگر،سرچشمه،پیشبرندهوتمامکنندةاجرانیستو
در او بلكه نبوده، ازمخاطب اومستقل بدنی کنشهای
معرضنگاه،حسیت،حرکتوبطورکلیبدنمندِیمخاطب
وکنشهای بیان درمعرِض دیگر ازسوی و ازیکسو،
بدنیاوقراردارد.درهنرتعاملی،ساختارتمامیتیافتهو
استقاللهنرمندازمخاطبفرومیریزدوتسلط،تملکو
کنترلاوبراثرشكستهمیشود.بانگاهپدیدارشناسانهبه
هنر در شناسی، هستی به مرلوپونتی نقد تعاملی، هنر
تعاملیمتبلورمیشود.مرلوپونتیدرنقدهستیشناسی،
اصطالح»ناظرمحض«30رابهکارمیبرد.اودر»دیدنیو
نادیدنی«31اشارهمیکندکههستیشناسی،دریافتنرا
تحتنفوذوفرودستهستیقرارمیدهد.درحالیکه
دریافتن،تجربهایاستکههستیشناسی،تنهابخشیاز
آنرادربرمیگیردونمیتواندبرآناحاطهداشتهباشد.
هستیشناسی،پرسشازهستیراازجانبناظرمحض
طرحمیکند.سوژه،یگانهناظرمحضتلقیمیشودواواز
او نمیشود. دیده خود جز مخاطبی و ناظر هیچ نگاه
سوژهایتزلزلناپذیر،باساختاریثابتوایستا،بااقتدار
Mer-( است جهان 32 تقوی ژرف سرچشمة و منبع مو
leau-Ponty,2000 b:110(.درهنرتعاملیهرکنشیاز

سوژه،مستلزمحضوردیگریست.مخاطبناظریاستکه
معرض در او که حالی همان در اما میبیند. را اجراگر
ادراِکمخاطباست،مخاطبنیزدرمعرِضادراکاوست.
اینوجهانفعالیسوژهدربرابردیگریاستکهبهطور
میکند، بیان میدهد، پاسخ فعال وجه در همزمان
کنشورزیمیکندودرهمانحالبواسطةبدندرتعامل
بادیگریمشارکتدارد.یعنیسوژهودیگریبرهمتأثیر
میگذارندوازهممتأثرمیشوند.مخاطبنهشئبیحس
فكرو بدنومحدوددر بی انسانی نه و وحرکتاست
اندیشه.بلكهحضوِربدنمندانةاو،آستانةتجربةبیناسوژگی،
نهبهواسطةذهن،کهبواسطةبدنبودهوتعاملراممكن

میسازد.

2. 2. جهان مشترک مخاطب و اجراگر
پدیدارشناسیمرلوپونتیسوژهرادروضعیتناپایداری
توصیفمیکندکههموارهبهدیگریوابستگیمتقابلدارد
با مستقل، سوژهای ثبات به وضعیت این از نمیتواند و
هویتیمعینوتمامیتیتغییرناپذیربرسد.سوژةمرلوپونتی
کنشگریمستقلازکنشهایدیگراننیستوهموارهدر
معرضقصدیِتدیگرانقراردارد.امااینسوژةمرلوپونتی
صرفادروضعیتانفعالیقرارندارد.بلكهبهواسطةقصدیت
وبیان،فعاالنهبادیگریدرجهانرابطهمییابد.بهعبارتی،
انفعالو درهمتنیدگِیسوژهبادیگری،بواسطةهمین
وضعیت، این در دیگریست. با سوژه متقابل بودِن فعال
جهانیمستقلبرایمنودیگریمتصورنیست،بلكهمن
قرار مشترک رویدادی و مشترک جهانی در دیگران و
و اراده و فهم بر مشترک جهان این بنیان اما داریم.
عقالنیتنیست،بلكهرابطةمتقابلمابهواسطةبدنمندی
وادراکدرسطحیپیشاتأملیمتحققمیشود.باتسری
میتوانیم تعاملی، پرفورمنس به مرلوپونتی رویكرد این
و هم مجاورت در را اجراگر و مخاطب مشترک جهان
بواسطةحضوربدنمندهمدرککنیم.پرفورمنستعاملی،
رویدادیاستکهدرونجهانیمشترکمخاطبواجراگر
وبهتعبیرمرلوپونتیمیانسوژههایپیشا-شخصی33وبی
در و آن میان در همگی که میدهد رخ نشانی34 و نام
ارتباطگسستناپذیرباهمقراردارند.دیگریامریواقعی
بودهومنبهگونهای»پیشاتاملی«وجود»بدنمند«دیگری
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راهمچونخودمدرجهانیواحددرکمیکنمکه»ما«از
آنبهرهمندیمودرآنگردهممیآییم«)کارمن،1390:

.)212

تحلیل پرفورمنس »کشت زار« بر اساس 
پدیدارشناسی مرلو پونتی

»کشتزار«عنوانپرفورمنسیاستکهامیرمعبددر
14آبان1390درمحوطةگالریمحسنبهاجرادرآورد.
درایناجرا،شاهدتجاربزندهوغیرقابلپیشبینیدر
تعاملمخاطبانبارویدادواجراگرهستیم.شایدبتواناین
در مرلوپونتی اندیشة از »بازنموداری« را پرفورمنس
تالش اینجا در ما و دانست، بدنمندی و تعامل مفاهیم
میکنیممطابقباشیوةاودرپدیدارشناسی،ایناجرارا

توصیفکنیم.
اولینارتباطمخاطبباپرفورمنس،بادیدنآمبوالنس
میگیرد. شكل گالری ورودی در جلوی شده پارک
بهگالریوارد انتظارینسبتاًطوالنی، از مخاطبان،پس
میشوند. روبرو هراسآور فضایی و اشیا با و میشوند
مخاطبانبادیدنمعبد،درمیانچارچوبیکهطنابداری
ازآنآویزاناستیكهمیخورند.خندههایهنرمندانو
هنردوستانیکهمدتیپشتدرگالریدرانتظارایستاده
بودند،بادیدنمعبدوطنابداریکهبهگردنشآویخته
است،بهنحومشهودیبرصورتشانیخمیبنددومنجمد
میشودوایندرحالیاستکهیِخمنجمدزیرپایمعبد
کمکمآبمیشودوطناب،گردناورالحظهبهلحظه
اوقرارداردبه بیشترمیفشارد.قطعهیخیکهزیرپای
رنگقرمزاستوآبشدنآنشبیهخونیاستکهدر
حالجاریشدناززیرپای معبداست.اینشئهراسآور
بابادگرمیکهبوسیلةدستگاهبهآندمیدهمیشود،ذوب
میشودوباآبشدنیخ،فاصلةمعبدازسكویزیرپایش
اوخالی پای زیر آن، کامل آبشدن با بیشترمیشود.
توصیف در میشود. آویخته دار طناب بر او و میشود
پدیدارشناسانةاینفضا،مامیخواهیمبدانیمکهبدنمندی
مخاطبانچگونهآنهاراباپرفورمنسپیوندمیدهد.اگر
بخواهیمفضارابهعناصرمجزاییتقسیمکنیموچگونگی
برانگیختهشدناندامهایحسیازآنهاراموردتوجهقرار
پیشنهاد تجربهگرایانه نگاه که رفتهایم را راهی دهیم

عناصر این تفسیر و وضوح به بخواهیم اگر و میکند
بپردازیمبهشیوةمعرفتشناسانهبهاثرنزدیکشدهایم.در
رویداد پرفورمنس، به پدیدارشناسانه نگاه در که حالی
اجرا،جهانیاستکهدرآنافرادواشیابواسطةبدنمندی
قابل آغازین نقطة در که جهانی خوردهاند. گره هم در
تقسیمبهاجزایمتمایزنیست.اینعناصرفرضیچنانبه
همگرهخوردهاندکهتفكردربارةاجزایجداافتادهازهم
حسی ویژگیهای تحلیل یا و معرفتشناسانه( )رویكرد
اجزایجداماندهازهمکهبهصورتیکبهیکاندامهای
حسیماراتحریکمیکنند)رویكردتجربهگرایانه(ویا
حتیتحلیلذهنیدربارةمحسوساتوحسهایمجزااز
هم)حكمدادندربارةاحساسات(ماراازپدیدارشناسی
دورمیکند.اینبدانمعناستکه:میتوانیمفضایرویداد
آویزان آن از بهعناصریمثلچارچوبیکهطنابدار را
باد و یخ میفشارد، را گردنش طناب که معبد است،
گرمیکهذوبشدنیخراتسریعمیکند،مخاطبان،حیاط
گالری،آمبوالنسو...تقسیمکنیم.میتوانیمهریکاز
ایناجزارا،چنانكهدرنقدهنرمرسوماست،تحلیلکنیم.
میتوانیمارتباطزیباییشناسانةبینایناجزاراتحلیلو
در معبد روانشناسی به میتوانیم حتی کنیم. قضاوت
انتخابایناجزا،برایپرفورمنسبپردازیم.اماهیچیکاز
متاثر ناواضح و گنگ وضعیت نیستند قادر شیوهها این
شدنمخاطبراوقتیدرمیانرویدادقراردارد؛وقتیکه
مرگرا)بجایتعریف(احساسمیکند،توصیفکند.هیچ
یکازاینشیوههاقادرنیستندمواجهةمخاطببارویداد
با آمیخته در بدنش که وقتی را او پاسخگویی و مرگ
رویداداست،توجیهکنند.مانیزدرصددتوجیهنیستیم،
بلكهتالشمیکنیمتاپیچیدگِیرویدادراتوصیفکنیم.
چراکهدرکماازجهانچنانكهمرلوپونتیمیگویدحاصل
قابلیتحرکتی،قصدیت درآمیختگیجسمانی)حسیت،
بدنی(ماباجهانیاستکهمادرونآنودرهمتنیدهبا
آنقرارداریم؛نهاندیشیدنبهعناصریکهازبیرونبه
برآنهاتأملمیکنیم،دربارةآنها آنهانگاهمیکنیم،
که بنیادین فرض پیش این با میکنیم صادر حكم
اندیشیدِنمن،میتواندجهانرابرایمنقابلفهمکند.
درکرویدادمرگدرنزدیكی،تحملمرگدیگریوبه
نتیجة دیگری، نجات برای کنشی یا آمدن در صدا
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اندیشیدنمنبرآننیست،بلكهمنباتمامبدنمندیبا
رویدادمواجهمیشوموتمامادراکمنبارویداددرگیر
میشود.اینهماننقطةشروِعاندیشةمرلوپونتیدرنقد
رویكرد به او میل و معرفتشناسی و هستیشناسی

پدیدارشناسانهبرایادراکجهاناست.
شاهد تنها مخاطبان، »کشتزار« پرفورمنس در
روایتینمایشگونهدرگذرزماننبودند،بلكهپیشازهر
ازپیشآمادةهنری،در تعقلواستداللیدربارةفضای
میانرویدادیبودندکهآنهارابدونهرفكرواستداللی،
درگیربابدنومرگاجراگرمیکرد.ایناتفاقینبودکه
بتوانهمچوندیدنیکنقاشییایکمجسمهبهآننگاه
کردیاسربرگرداندوازنگاهکردنمنصرفشدوبهنقاشی
بعدینگاهکرد.اینمیداندیدیازهمةاشیاومخاطبان
درمحوطةیکگالریهنربودودرهمانحالهمةنگاه
برمعبدویخزیرپایاومیخكوبشدهبود.درانطباقبا
توصیفمرلوپونتی،دربارةدیدمرکزیودیدپیرامونی،این
تنهانگاهوتنهامتاثرشدنبدنهاازتاثراتحسیاشیای
یاتجربةحسیکیفیتهایمجزایآنهانبود،بلكهآمیخته
ایازادراکوحسبدنداشتنمنوبدنداشتناجراگری
بودکهدرمرزبودنیانابودیبود.فضایپرفورمنسحاکی
ازناامنیواضطراب،ازمرگیبودکهماهموارهازآنعقب
داشت. قرار نزدیكی در بارمرگ این و نشینیمیکنیم
درکایناضطراب،ادرکیبدنمندانهازطریقمجاورتو
رویدادیدرحالرخدادن و اجراگر با نزدیكِیمخاطب
است.مرلوپونتیدرکمتقابلسوژهودیگریدرمجاورت
حسهای بواسطة بدنمندانه، ادراکی را همدیگر بدنِی
جداییناپذیرودرهمتنیدهباهم،همراهباامكاناتحرکتی
سمت به وجهتیابی نزدیكی و دوری انتخاب در بدن،
ادراک، شیوة این اساس میکند. تلقی قصدیت موضوِع
اندیشیدنیااستدالل،قضاوتوبازنماییابژهایدراندیشه،
برایتفكرنیست،بلكهادراکیبواسطةمجاورِتبدنمندانة
مخاطببااجراگر،درلحظةحالودرجریانرخداداست.
مرلوپونتی، تعبیر به که دارد فضاییحضور در مخاطب
جهانمشترکمخاطب)ها(واجراگراست.جهانیکهدر
یافته پیوند بهم اندیشیدن، از پیش آنها بدنهای آن،
جان حفظ برای کنشی به را مخاطب پیوند، این است.
اجراگرسوقمیدهدومخاطبواجراگرراواردارتباطی

تعامل و ادراک از مرلوپونتی که  آنچه میکند. تعاملی
به »کشتزار« در میگوید شناخت بر مقدم بدنمندانه
آشكارگیمیرسد:فضاییازگمنامِیافرادیکهبدنهایشان
پیشازتفكروشناختهمدیگربههمگرهخوردهاست.
مفهوم»بینامونشانی«مرلوپونتیدرقلباجراآشكار
میشود:درلحظةوقوعمرگدیگرنهفضا،فضایهنری
فقط او بلكه شده. شناخته هنرمند یک معبد نه و بود
انسانیدرآستانةمرگبودومخاطبانیکهقادربهسكوت
یا اومعبداست نبودندمهمنیستکه او برابرمرگ در
ناشناسیدیگر،مهمنیستکهمخاطبکیست؛اوانسانی
بهتعبیرمرلوپونتی»بینامونشان«استکهدرنزدیكی
مرگایستادهومخاطبانیبینامونشان،برایحفظجان

اوتالشمیکنند.
مرلوپونتیباتوسلبهمفهومبیان،کنِشسوژهنسبت
بهمخاطبراتوصیفمیکند.امابیاندرنظراو،منحصر
و گفتن بیانگری، بلكه کالمینیست، وجه در گفتن به
پاسخیبدنیبههرشكلیاست.بنظراوبیانگری،بهمثابه
با همزمان بیان، بلكه نیست، اندیشیدن از پس کنشی
ادراکاست.دراجرای»کشتزار«،مفهومبیاِنمرلوپونتی،
پیشازاندیشیدنوبواسطةمواجهةبدنیبهدفعاتتجلی
پیدامیکند:فریادهایبازدارندمخاطبانبلندمیشودو
هجوم او جان از محافظت برای پی در پی مخاطبان
میآورند.اماکنشآنها،باوجودمحافظاناجرا،بیثمر
تا برقمیکند، بهقطع اقدام ازمخاطبان یكی میماند.
این به بگیرد، را هواساز دستگاه گرم باد دمیدن جلوی
امید،کهبااینکارآبشدنقطعةیخزیرپایمعبدبه
تاخیرافتد.یكیدیگرازمخاطبان،وقتیدسترسیبهمعبد
توقف برای دیگری راه دنبال به میبیند، غیرممكن را
میگردد.اودرحالیکهپریشانومضطرباستمیخواهد
بهنحویپایاناجرارااعالمکند.امامعبدهمچنانبرسكو
ایستادهوطناببرگردناومحكمترمیشود. مرلوپونتی
ارتباطبدنمندانهبادیگریرابصورتامتدادبدندیگری
درقصدیتسوژهتوصیفمیکند،بهنحویکهتداخلبدن
تمایز هم از که میدهند تشكیل را کل یک هم، با ها
ناپذیرند.رویدادپرفورمنس،صحنةمرِگمعبد،درتنهایی
برابر در فقط نه که بود هراسآوری رویداد بلكه نبود،
چشمهایمخاطبان،بلكهدربرابرهمةادراکواحساس
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بود.حضور پیشروی حال در آنها بدن طریق از آنها،
مخاطبانواجراگردررویداداجرا،شبیهروایتنقلشده
ایازیکاتفاقنبود،بلكهمعبدبامخاطبانونیزمخاطبان
بایكدیگردرارتباِطقصدِیبیواسطهوبدنی،دررویدادی
مشارکتداشتند،کهخارجازپیشبینِیهمةآنهابود.
با را آن مرلوپونتی بودکه افرادی بدنمندانة تداخل این
مفهومکلیتیتفكیکناپذیرودرهمتنیدگی،درجهانی
مشترکبیانمیکند؛وجهانمشترِکمعبدوتکتک
رویداد، این در بود. زار« زندة»کشت رویداد مخاطبان،
آنهامخاطبانمنفعلاثرهنرینبودند.اینفقطچشمان
دریافِت این، میکرد. نظاره را اشیایی که نبود آنها
نزدیكی در کسی، مرِگ تجربة از جانبه همه بدنمندانة
میتوان یا آمد خواهد مرگ اینكه تردید در بود؛ آنها
تردید، و هراس از فضایی در گرفت. را آمدنش جلوی
مخاطبیازمعبدمیپرسدکه:»پسبرایحفظجانتو
چهبایدبكنیم؟«وبهاومیگوید:»باماحرفبزن«.چرا
مابایدشاهدمرگتوباشیموقتیتوامكانهرکنشیبرای
نجاتاتراازمابازپسمیگیری؟براستیآیاآنهاباید
به تنها اثریهنری، دربرابر بیتفاوت،همچونمخاطبی
نظارهمینشستند،یاباتمامادراکواحساسوبدنمندی
آنها آیا میشدند؟ مواجه دهنده تكان رویداد این با
میتوانسندبادیدندردمندیمعبدتنهاغمگینشوندو
بدونهیچعكسالعملی،سكوتکنندوبهتماشایمرگ
معبد، رنِج درِک برای تنها آنها، حضور بنشینند؟ او
همچونتماشایاثریهنرینبود،بلكهبهتعبیرمرلوپونتی،
اینادراک،پهلوبهپهلویابرازوبیانوتعاملاست.جملة
مخاطبیکهمیگوید»باماحرفبزن«عبارتینیستکه
مرلوپونتی، منظر از کرد. عبور آن از سادگی به بتوان
سوژههاتنهامنفعالنهدرمجاورتبدنیهمنیستند،بلكه
اینانفعال،باکنِشفعاِلبیان،همراهاست.بنظرمرلوپونتی
مرزیزمانیبرایتقدموتاخردریافتوکنشوجودندارد
وایندووجههمزمانباهممتحققمیشوند.جملة»باما
حرفبزن«حاکیازنقصانرابطةدریافت-بیاناستکه
درآن،معبدبطورارادیازبیانامتناعمیکندواینشیوه،
مخاطبانرادرتعلیقوگنگیقرارمیهد؛دراینكهچرا
نبایدواردکنششوندوفقطدریافتگرباشند.چرانباید
کاریبرایتوقِفمرِگدیگریانجامدهند.امابااینحال،

هیچچیزی،حتیتصمیمارادیمعبد،نمیتواندمانعاز
الزامِی وجه بیان که چرا شود. بیان و بدنمندانه ارتباط
ارتباطاست.مجاورتبادیگریبهمنزلةارتباطیپیشاتاملی
بااو،وپاسخگوییبهاو،بهشیوههاییگوناگوناست.در
دقایقپایانیاجرا،مخاطبیباگریهازمعبدمیخواهدکه
اجازهدهد،تابهاوکمککند.گریستِنمخاطبحاکیاز
ادراکاوازفضایخطیررویدادوپاسخیدرقالبگریستن
است.دراینشیوةبیاننهفقطمعبد،کهتمامحاضریندر
پرفورمنس،مخاطِباینمخاطبواقعمیشوندودرپی
آن،صداهاییازمیانجمعیتمخاطبانبلندمیشودکه
»بیاییدباهممعبدراازطنابداربهدرآوریم«ودرحالی
کههمةحاضرینبهسمتاومیآینداجرابهپایانمیرسد.
معبد وهمةمخاطبان،درارتباطیدرهمتنیدهبایكدیگر
بدنمندانة درتنیدگی مفهوم تبلوِر این و داشتند قرار
در فرد دو بین تعامل این است. رویداد در مرلوپونتی،
همة بلكه نیست، دو آن انحصارِی و مشترک جهانی
باهم تعامل در مشترک رویدادی و درجهان حاضرین

مشارکتداشتند.

نتیجه
مرلوپونتیوقتیازآمیختگِیقصدیِتمنودیگریو
جهان از میگوید، دیگری بدن در من بدن امتداد از
بطور ما، بدنهای که میآورد میان به سخن مشترکی
همزمان،درآناقامتدارند.اینبهمنزلةدرهمتنیدگیِ
منبادیگریبهشیوةبدنمندانهوتقاطعبدنمنبابدن
دیگریدرجهاناست.بهعبارتی،منبهعنوانسوژهای
منفرد،دارایجهانیمتمایز،مستقلوخاِصآگاهیخودم
و دیگری از من بدنمندانة تجربة و حضور بلكه نیستم،
دیگرانازمن،بهتجربهایجسمانیازسوژهایمیانجامد،
کهمرلوپونتیآنراتحتعنوانتجربةسوژةپیشا-شخصی
بیانمیکند.اینتجربهایمشترکازجهانیواحداست
ونهجهانیبسته،نزدسوژهبطورخاصویاحاصلادراکات
حسیسوژهودیگری،بصورتجداماندهازهم.مجاورت
که است نظرگاهی ما، بدنمندانة  تالقی یا دیگری با
پدیدارشناسیمرلوپونتیرابهسویاخالقسوقمیدهد.

حضوربدنمندمخاطبانودرهمتنیدگیآنهابااجرا
واجراگر،تمامیتکارهنریرابهچالشمیکشدوکار
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هنریرابهرویدادیغیرقابلپیشبینیوخارجازکنترل
مخاطب، و اجراگر بدنِی حضور میسازد. مبدل هنرمند
فضاییبرایمشارکترامیگشاید.درپرفورمنستعاملی،
جداییحیطةدرونوبیروناثرهنری،باتعاملمخاطببا
نقد به بازگشت با میشود. کشیده چالش به اجراگر
پرفورمنس در ابژه - سوژه جدایی مورد در مرلوپونتی
مشارکت طریق از رابطه این واژگونی شاهد تعاملی،
مخاطبدرکارهنریهستیم.کارهنریبهمثابةابژهای
برایدیدن،برایتفكروبرایقضاوتنیست،طوریکه
ازکنارآن یا مخاطب،منفعالنهتنهامشاهدگرآنباشد
و اجراگر و مخاطب همزمان جضور بلكه کند، عبور
تجربهایبراساسبدنمندیوادراکآنهاستکهجهانی

رامیسازدورویدادیرارقممیزند.
روش و فلسفی دیدگاه بكارگیری و انطباق
پدیدارشناسانه مرلوپونتیدرمواجههباهنر،امكانیبرای
رهاسازیکارهنریازتعاریفومحدودیتها،ونیزگذر
ازدوگانهانگاریبیرون/درون،هنرمند/مخاطب،مفهومی/
مادی،...درهنراست.حضوروتعاملبدنمندمخاطبدر
کارهنری،تجدیدحیاتیبرایهنروازنوبنانهادنهنر
درجهتبرپاییجهانیمشترکیحاصلازادراکوکنش
متقابلوتعاملبینهنرمند،رویدادهنرومخاطبهنر

است.
دراینمقاله،تالشمابرآنبودکهپلیارتباطیبین
مفاهیموتوصیفاتپدیدارشناسانةمرلوپونتی،وپرفورمنس
تعاملیبرقرارکنیم.همچنینروشینوآورانه،ازتحلیلکار
هنریارائهدهیم،کهدرآنمفاهیمفلسفی،بنیانیبرای
تحلیلباشند.دراینشیوه،بجاینقدشناختگرایانهازاثر
پدیدارشناسانه، رویكرد با آن، دربارة قضاوت و هنری،
رویدادهنریرامدنظرقراردادیموبهجستجو،توصیفو
با تعاملی هنر نگارندگان، نظر به پرداختیم. آن تحلیل
هنر، دنیای در آن روزافزون گسترش و تمایل به توجه
که است قوی فلسفِی بنیانهای از برخورداری نیازمند
دستیابیبهآن،نگاهیعمیق،همبهفلسفه،وهمبههنر،
راطلبمیکند.اینمقاله،تالشیبودبرایگشودنکار
هنریدربسترمفاهیمفلسفیوتحلیلکارهنریازمنظر
برایهنرمندانوتحلیلگران باشد تادستاوردی فلسفه
حوزةهنروبویژههنرتعاملی،تابهسویبسطوغنای

کیفیاینهنر)بجایگسترشکمیآن(گامبردارند.

پی نوشت ها
از نقاشی رشتة فارغالتحصیل ،1353 متولد معبد امیر .1
دانشگاههنرومعماریتهران)دانشگاهآزاد(است.ویچهرة
و چیدمان مجسمهسازی، هنر عرصة در شده شناخته
پرفرمنسدرایراناست.در1999اولینچیدمانخودرابه
نمایشگذاشتکهشایدبتوانآنرابهعنواناولینتجربه
2007 تا 2000 از کرد. تلقی انقالب از بعد چیدمان
قارچها، شمعها، بم، برای نظیر بسیاری چیدمانهای
فرشتهها،سلفپرتره،بشنوازنی،بكارت،بلندایآسمانرابر
به اجتماعی بحرانهای تأثیر تحت 2006 از کرد. پا
برای یافته تغییرشكل اشیا از چیدمانهاییرویآوردکه
بیانصریحترخودنسبتبهاتفاقاتوجریاناتاجتماعیبهره
گرفتهبود.بهدنیالچنینتغییررویهایویبهتجربیاتیدر
پرفورمنسگرایشپیداکرد.چراکهبهنظراوایدههایشرا
میان از کند. بیان بدنش جز متریالی هیچ با نمیتوانست
تزویر، کشتزار، »اختیار، به میتوان او پرفورمنسهای

گشایش،تكراروبیانوازشمکن«اشارهکرد.
معبد امیر پرفورمنس چهارمین زار« »کشت پرفورمنس .2
بیرونی محوطه در که وچیدمان اجرا این در معبد است.
گالریمحسنبرگزارشد،طنابداریبرگردنخودآویخته
بود.درطولاجرایپرفورمنسالیةیخیدرزیرپایاوقرار
داشتکهباذوبشدنآنفاصلةمعبدازسكویزیرپایش
بیشترمیشدووضعیتآویختهشدنطنابرابرگردناو
که داشت قصد اجرا این در معبد امیر میکرد. تشدید
مخاطبانرادرمواجههبامفهوممرگقراربدهدتاپساز
مشاهدهودرکنزدیکمرگ،نسبتبهجانانسانهااحساس
مسؤلیتبیشتریکنند.ایناجراموجبشدکههمسایههای
گالریبهنیرویانتظامیخبربدهندوآنهارادرجریانیک
خودکشیدریكیازمهمترینگالریهایتهرانبگذارند.اما
وقتیکهپلیسازراهرسید؛اجرابهپایانرسیدهبودورسول
افمدیرگالریپلیسرامجابکردکهایناتفاقیکاجراو

چیدمانبودهاست.
3. Maurice Merleau-Ponty )1908–1961( 
4. «Cézanne’s Doubt» 
5. »Indirect Language and the Voices of Silence«
6. »Eye and Mind”
7. Phenomenological
8. Perception
9. Expression
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10. Pre� reflective
11. perspectively
12. Embodiment
13. Interactive art
14. spectator
15. Interactive performance
16. “Field”

17. Intentionality   
18.مفهومقصدیتنزدمرلوپومتی،برگرفتهازفلسفةهوسرل
جهت را قصدیت هوسرل که اساسی تفاوت این با است،
گیرِیآگاهیبهسویابژههامیداند،بنظراو؛ذهنیتمحِض
سوژهبارابطةقصدیمیتوانددربارةهرچیزازجملهخود
تأملکند.سوژهباکسبآگاهیازخود،درنخستینقدماز
بدنخودآگاهمیشودودرقدمبعدسایرامورازطریقیدن
بارابطةقصدیتجربهمیشوند.امابهنظرمرلوپونتی،قصدیت
سوژهبهسویجهان،وجهیپیشاآگاهانهوبواسطةبدنمندی
ودیگری باجهان تداخلجسمانیسوژه از وعبارت بوده
است.قصدیتبرایمرلوپونتیتنهارویکردِنسوژهبهسوی
بهسوی دیگری کردِن روی همچنین بلكه نیست دیگری
سوژهاستوپیامداینتداخل،گسیختهشدنهویتثابت
سوژهوآشكارشدنرابطةاخالقیبینسوژهودیگریاست.
19. intertwining   of bodily  
20. Anonymous
رویكرد با نیز لویناس و هوسرل پدیدارشناسانة نگاه در .21
نظر به اند. داده قرار توجه مورد را بدن پدیدارشناسانه
»چیزی است. دیگر ابژههای تصاحب وسیلة بدن هوسرل،
استکهمنآنرابطوراولیهوبیواسطهتصاحبکردهامو
اکنونارگانووسیلةتصاحبهمهچیزاست«)رشیدیان،
378:1384(.اوبافاصلهگذاریبینبدنوآگاهی،میگوید
که،سوژهوجهروانیخودرادربداهتوبهعنواندادهای
محضمیفهمدبدنبرایسوژهاولینقدمازتقویمجهان
ادراکات بوسیلة را دیگر ابژههای آن،سوژه از وپس است
زیستة یک عنوان به آنها، کیفیت حسب بر و حسی،
انضمامیبرذهنیتمحض،درکمیکندوازاینجابهتقویم
جهانمیپردازد.اوامكانآگاهیازدیگریراتنهادروجه
جسمانیومستلزمدریافتیبراساستشابهبدنمنبابدن
دیگریمیانگاردوامكاندرکذهنیتوآگاهِیدیگریرا
مسدودمیشمارد.اهمیتبدنوبدنمندیدرفلسفةلویناس
بهگونةدیگریآشكارمیشود.بدنازتظرلویناسابژهویا
ابزاریبرایشناختوآگاهِیسوژهنیست،بلكهبدنمندی

امكانمسئولیتبرایدیگرست.بهزعملویناسسوژهپیش
نسبت او با آغازین بطور دیگری، با شناختی رابطة هر از
اخالقیداردچراکهسوبژکتیویته،درمسئولیتبرایدیگری
دربارة حكم و شناخت از پیش سوژه میرسد. تحقق به
دیگری،درمجاورتدیگریقرارداردوبدنمندیسوژه،اورا
بادیگریومسئولیتوپاسخگوییبهجهرةدیگریارتباط

میدهد.
22. transgression

23. encroachment 
24.دررویكردعقلگرایانه،درکحسیازوضوحواعتبارساقط
است.چراکهادراکحسی،اموریزودگذر،غیرقابلاعتماد
)وچنانكهکانتمیگوید(غیرقابلتعمیمبههمگاناستو
ازاینجهتنمیتوانداساسیبرایاندیشیدنوآگاهیباشد.
مورد عقلی قوای توسط باید حسی ادراک تلقی این در

سنجشوحكمقرارگیرد.
25. Central vision
26. Peripheral vision
27. interaction
28. ethical relation
29.الزمبهذکراستکههنرتعاملیحیطةگستردهایرادربر
تعاملیوشیوه تعاملی،چیدمان اجرای میگیردکهشامل
هایدیجیتالتعاملیاست.بطورحتممفهومبدنمندیاز
فلسفةمرلوپونتیقابلتعمیموتحلیلدرهریکازانواعهنر
تعاملیذکرشدهمیباشد،کهدراینمقالهفرصتپرداختن
مقاالتی طی یک هر است الزم و نیست میسر آنها به

جداگانهموردبحثوبررسیقرارگیرد.
30. pure spectator
31. “Visible and the Invisible”
32. constitute 
33. pre-personal 
34.  anonymous, 
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کتابنامه
معنا، و فلسفه مرلوپونتی، .)1387( تامس. دنیل پریموزیک،

ترجمهمحمدرضاابوالقاسمی،تهران:نشرمرکز.
مرلوپونتی .)1391( ان. بی. مارک. هنسن، تیلر، کارمن،
ستایشگرفلسفه،ترجمههانیهیاسری،تهران:تشرققنوس
کارمن،تیلور.)1390(.مرلو-پونتی،ترجمهمسعودعلیا،تهران:

نشرققنوس.
فلسفه، ستایشگر مرلوپونتی .)1391( جاناتان. گیلمور،
ویراستارانتیلرکارمنومارکبی.ان.هنسن،ترجمههانیه

یاسری،تهران:تشرققنوس.
فرزاد ترجمه ادراک، جهان .)1391( موریس. مرلوپونتی،

جابراالنصار،تهران:نشرققنوس.
Broadhurst , Sue )2012(. »Merleau-Ponty and 

neuroaesthetics: two approaches to 
performance and technology“. Digital 
Creativity, 23:3-4, 225-238

Hacklin, Saara. )2012(. Divergencies of 
Perception,The Possibilities of Merleau-
Pontian              Phenomenology in Analyses 
of Contemporary Art. University of 
Helsinki, Finland

Gallagher, Shaun. )2010(. »Merleau-Ponty’s 
Phenomenology of Perception«, Topoi, 
29:183–185     

Levin, David Michael. )1998(. »Tracework: 
Myself and Others in the Moral 
Phenomenology of Merleau-Ponty and 
Levinas«. International Journal of 

Philosophical Studies, Vol. 6 )3(, 345  392
Merleau-Ponty, Maurice. )1993a(. Cézanne’s 

Doubt,  The Merleau-Ponty Aesthetics 
Reader: Philosophy and Painting. translate, 
Michael B. Smith, Galen A. Johnson : 
Northwestern University Press, 59- 75

________ )1993b(. Indirect Language and The 
Voices of Silence, The Merleau-Ponty 
Aesthetics Reader: Philosophy and 
Painting. Translated , Michael B. Smith, 
Galen A. Johnson , Northwestern University 
Press, 76–120.

________ )2000b(. The Visible and the 
Invisible. Translated by Alphonso Lingis. 
Evanston: Northwestern University Press    
)Merleau-Ponty, 2000:(

________ )2000a(. Phenomenology of 
Perception. Translated by C. Smith. 
London: Routledge 

Verhage, Florentien. ”The Rhythm of 
Embodied Encounters: Intersubjectivity in 
Merleau-Ponty’s Phenomenology“, thesis 
of Doctoral in Philosophy,  McGill 
University .)2008(.   

Sparrow, Tom .)2015(. “Plastic Bodies: 
Rebuilding Sensation After Phenomenology”, 
European Journal of Philosophy , 564–588 


	متن فارسی.pdf

