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افق بیناذهنی هنرمند و مخاطب در هنر تعاملی معاصر
(با نگاهی به پروژه تعاملی کتابخانه قلب)
چکيده:
ارج نهــادن بــه جایــگاه و نقــش مخاطــب ،از دســتاوردهای پراهمیــت و ارزشــمند
هنــر معاصــر دانســتهمیشــود .مؤثــر بــودن یــا بــه عبارتــی گویاتــر تعیینکنندگــی،
بهنحویکــه شــکلگیری و معنــا یافتــن اثــر هنــری درگــرو مشــارکت مخاطــب
باشــد ،در هنــر تعاملــی معاصــر نمــود عینــی و حقیقــی مییابــد .قــوت گرفتــن

فاطمه پورمند
دکتــری پژوهــش هنــر ،دانشــگاه
الزهــراء(س) ،تهــران ،ایــران.
Email:

چنیــن رویکــردی ،میتوانــد نشــانی از اهمیــت یافتــن عرصــه بیناذهنــی در فرآینــد
تولیــد هنــری و نقــض محوریــت مطلــق هنرمنــد باشــد .بــا در نظــر داشــتن مســئله
مذکــور ،پژوهــش حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش برآمــده اســت کــه
در هنــر تعاملــی معاصــر افــق بینــا ذهنــی هنرمنــد و مخاطــب چگونــه شــکل

fateme.pourmand@hotmail.com

تاریخ دریافت1395/11/16 :

تاریخ پذیرش1396/06/22 :

میگیــرد؟ نمونــه موردمطالعــه ،پــروژه تعاملــی «کتابخانــه قلــب» اســت کــه بــر
مبنــای نظــری «زیباییشناســی صمیمیــت» طراحیشــده اســت .ایــن اثــر کــه «بــدن» را مــاده اصلــی تجربــه زیباییشــناختی
قــرار داده ،بــر نحــوه رویارویــی مخاطــب بــا بــدن و تعمــق در آن بهعنــوان ســوژه و ابــژه «آگاهــی» متمرکــز اســت .بــا توجــه
بــه پرســش اصلــی ،فــرض بــر ایــن اســت کــه افــق بیناذهنــی هنرمنــد و مخاطــب ،در تــراز «آفرینشــگری» و خلــق اثــر تحقــق
مییابــد .بــه ایــن معنــا کــه در اثــر تعاملــی کتابخانــه قلــب ،آفرینــش و تجســم آگاهــی بدنــی ،در افــق بیناذهنــی هنرمنــد و
مخاطــب شــکلگرفته و تجربــه حاصلشــده ،متعلــق بــه هــر دو آنــان اســت .در ایــن پژوهــش ،باهــدف تبییــن ابعــاد گوناگــون
ارتباطــات بیناذهنــی هنرمنــد و مخاطــب در هنــر تعاملــی معاصــر ،در نمونــه خــاص کتابخانــه قلــب ،دادههــا بهصــورت اســنادی
جمعآوریشــده و بــه شــیوه توصیفی-تحلیلــی موردبررســی قرارگرفتهانــد .نتیجــه آنکــه مخاطــب تعاملگــر در اثــر مذکــور،
بهواســطه تغییــر آشــکاری کــه میتوانــد آگاهانــه در تجســم بدنــش ایجــاد کنــد و شــکل نهایــی اثــر را رقــم بزنــد ،همتــراز بــا
هنرمنــد در خلــق اثــر ،تعیینکننــده اســت.
واژگان کلیدی :هنر تعاملی معاصر ،بیناذهنیت ،پدیدارشناسی ،زیباییشناسی صمیمیت ،بدن.

 62افق بیناذهنی هنرمند و مخاطب در هنر تعاملی معاصر(با نگاهی به پروژه تعاملی کتابخانه قلب)

مقدمه:
هنــر ،پــس از دوران مــدرن ،تحــوالت چشــمگیری
از ســر گذرانــده کــه تغییــر جایــگاه مخاطــب از
مصرفکننــدهای منفعــل ،بــه وجــودی مؤثــر
در شــکلگیری و معنــا یافتــن اثــر هنــری ،از
مهمترینهاســت .توانایــی خلــق هنــر بهتدریــج از
قلمــرو نخبــگان بیــرون آمــده اســت و بــه ســطحی
همگانیتــر وارد میشــود.
کاتریــن میــه ، 1منتقــد هنــر معاصــر ،بــر پذیــرش ایــن
واقعیــت صحــه میگــذارد کــه امــروزه بایــد شــکلی از
هنــر را تبییــن کــرد کــه «ناگهان» بــه مردم واگذارشــده
اســت .بــه عقیــده او ،زیباییشناســی بســیار فردیــت
یافتــه جایــش را بــه زیباییشناســی غیرشــخصی و
بهنوعــی ،زیباییشناســی جمعــی میدهــد .هنرمنــد
انســانی ماننــد دیگــران اســت و نشــان میدهــد کــه
بــه چیزهایــی توجــه دارد کــه همــه همعصرانــش .ایــن
نکتــه بــرای درک اینکــه نــگاه مــردم چگونــه تحــول
یافتهاســت ،نکتــه ناچیــزی نیســت .دیگــر هنرمنــد
موجــودی اســتثنائی نیســت کــه نتــوان خــود را بــا او
مقایســه کــرد و بــرای هرکــس ممکــن میشــود کــه
بهواقــع ،یــا از طریــق خیالپــردازی بــا دنیــای هنــر
همســاز شــود (میــه .)51-47 :1390 ،چنیــن تغییــر
رویکــردی ،بــه شــکل آشــکار ،در هنرهــای مشــارکتی
و تعاملــی معاصــر نمــود پیــدا میکنــد؛ هنــری کــه
اساس ـاً بهواســطه مشــارکت دیگرانــی غیــر از هنرمنــد
موجودیــت پیــدا میکنــد .بــه نظــر میرســد اکنــون
بــا تعریفــی تــازه از هنــر مواجهیــم کــه آن را هماننــد
دیگــر مفاهیــم اجتماعــی کــه عمدتــاً «بیناذهنــی»
توصیــف میشــوند ،در تبــادل ،تعامــل و مشــارکت
معنــا میکنــد .بیناذهنیــت کیفیتــی اســت حاصــل
از بیــرون آوردن آگاهــی ،از حصــار ذهنیــت فــردی و
مواجــه ســاختن آن بــا داشــتههای معرفتــی اذهــان
دیگــر بــرای رســیدن بــه معنایــی مشــترک؛ جایــی
کــه جهــان «مــن» تبدیــل بــه جهــان «مــا» میشــود.
هنــر تعاملــی معاصــر بــا خــارج کــردن فرآینــد خلــق
اثــر از انحصــار ذهنیــت و تولیــد هنرمنــد و اعطــای
نقــش تعیینکننــده بــه مخاطــب ،شــکلگیری
آفریــده هنــری را مســتلزم مشــارکت ذهنــی و عملــی

مخاطــب قــرار میدهــد .بــا درنظرگرفتــن مطابقــت
مذکــور ،پژوهــش حاضــر بــر مبنــای ایــن پرســش آغــاز
میشــود :در هنــر تعاملــی معاصــر افــق بیناذهنــی
هنرمنــد و مخاطــب چگونــه شــکل میگیــرد؟
فــرض بــر ایــن اســت کــه هنــر تعاملــی ،فراتــر از ارائــه
محتوایــی مشــترک و همدالنــه ،وجــه مشــخصه هنرمند
بــودن ،یعنــی تــوان ســاخت اثــر و «آفرینشــگری» را در
افــق بیناذهنــی مطــرح میســازد .هنــر تعاملــی کــه از
وســاطت فنــاوری نویــن بهــره میبــرد ،پیشازایــن ،بــا
محــدود ســاختن دخالــت مســتقیم هنرمنــد ،اثــر را یک
گام از انحصــار او خــارج ســاخته اســت .همچنیــن ،هنــر
تعاملــی ،کنشــی «تجربــه محــور» اســت ،بــه ایــن معنــا
کــه ادراک زیباییشــناختی در «فرآینــد» کار مســتقر
اســت و کنــش مشــارکتکننده و تجربــه زیباشــناختی
حاصــل از تعامــل بــا سیســتم ،واجــد اهمیــت فــرض
میشــود.
تعمــق در تحــول بنیادیــن نســبت هنرمنــد ،مخاطــب و
اثــر هنــری در هنــر تعاملــی کــه معنایــی متفــاوت بــه
کنــش خلــق هنــر بخشــیده ،هنــوز در عرصــه پژوهشــی
چنانکــه بایــد ،جایــگاه ویــژه خــود را نیافتــه اســت و
ضــرورت دارد فرمهــای تعاملــی و مشــارکتی هنــر ،در
حوزههــای نظــری گوناگــون مــورد واکاوی و مطالعــه
بیشــتر قــرار گیــرد تــا خــأ محســوس در ایــن زمینــه،
بیشازپیــش برطــرف گــردد و دانــش نظــری هنرهــای
جدیــد غنــای بیشــتری یابــد .مؤلــف در ایــن پژوهــش،
بــا اتخــاذ رویکــرد فلســفی در تحلیــل و بازنگــری
رابطــه هنرمنــد و مخاطــب (در هنــر تعاملــی) ســعی
داشــته گامــی کوچــک در ایــن عرصــه بــردارد .باهــدف
تبییــن ابعــاد گوناگــون ارتباطــات بیناذهنــی هنرمنــد
و مخاطــب در هنــر تعاملــی معاصــر ،در ایــن پژوهــش،
پــروژه تعاملــی «کتابخانــه قلــب» 2اثــر جــرج پونکیــن
کات ،بهعنــوان مطالعــه مــوردی انتخابشــده اســت.
«زیباییشناســی صمیمیــت» بهعنــوان مبنــای نظــری
اثــر تعاملــی مذکــور ،بــا تمرکــز بــر نحــوه رویارویــی
مخاطــب بــا «بــدن» و تعمــق در آن بهعنــوان ســوژه
و ابــژه (آگاهــی) ،رویکــردی پدیــدار شــناختی را در
تجرب ـهی بــدن مدنظــر قــرار میدهــد .بهمنظــور تائیــد
فرضیــه پژوهــش ،پــس از تعریــف امــر بیناذهنــی در

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره  ،3بهار و تابستان 63 1396

پدیدارشناســی و بحــث در کیفیــت بیناذهنــی هنــر ،بــه
تحــول جایــگاه هنرمنــد و مخاطــب در هنــر تعاملــی
معاصــر پرداختهشــده و درنهایــت بــا تشــریح مبــادی
زیباییشناســی صمیمیــت ،چگونگــی شــکلگیری
افــق بیناذهنــی هنرمنــد و مخاطــب در پــروژه کتابخانــه
قلــب موردبررســی قــرار میگیــرد.
پیشینه پژوهش:
در رویکــرد پدیدارشــناختی بــه هنــر ،بــه معنــای عــام
آن ،میــکل دوفــرن 3فیلســوف پدیدارشــناس فرانســوی،
جایگاهــی ویــژه دارد .او در کتــاب «پدیدارشناســی
تجربــه زیباییشــناختی» ( )1953بــا توســل بــه شــلر و
هایدگــر ،تبییــن ویــژهای از رابطــه ابــژه زیباییشــناختی
و ســوژه تجربــه زیباییشــناختی بــه دســت میدهــد
و نهایتــاً ایــن تبییــن تــازه را در زمینــه رابطــه میــان
آگاهــی بدنمنــد و جهــان (آنگونــه کــه مدنظــر
مرلوپونتــی بــود) تثبیــت کنــد (رشــتیپور.)44 :1394 ،
مســعود علیــا در مقالــه «جایــگاه امــر حســی در
پدیدارشناســی هنــر دوفــرن» ( )1395مبنــای
پدیدارشناســی هنــر دوفــرن را ،یعنــی بــر صــدر
نشــاندن «ادراک حســی» (معنــای اصیــل و آغازیــن واژه
اســتتیک /زیباییشناســی) بهعنــوان اصــل الینفــک
و جانشــینناپذیر تجربــه زیباییشناســانه بررســی
میکنــد .دوفــرن ایــن کار را عمدت ـاً بــا تفکیــک میــان
اثــر هنــری و ابــژه زیباییشناســانه انجــام میدهــد
تــا درنهایــت ،بــه اصالــت امــر حســی در تجربــه
زیباییشناســانه راه ببــرد.
امــر حســی رخــدادی اســت حاصــل مواجهــه مــد ِرک
(مخاطــب) و مــدرک (اثــر هنــری) ]...[ .دوفــرن از ســر
تأییــد از امانوئــل لوینــاس نقــل میکنــد کــه رخــداد
زیباییشناســانه رخــداد «احســاس بــه ماهــو احســاس»
اســت (علیــا .)103 :1395 ،او از منظــری کــه حیــث
بیناالذهانــی رونــد آفرینــش هنــری را بهحســاب
مــیآورد مدعــی اســت کــه معمــوالً هنرمنــد هنــگام
خلــق اثــرش بــه نحــوی از انحــاء مخاطبــی را در نظــر
دارد اعــم از مخاطــب بالفصــل ،مخاطــب خیالــی یــا
مخاطبانــی کــه در آینــده از راه خواهنــد رســید]...[ .
نســبت اثــر و ناظــر نســبتی دوســویه اســت :اثــر از

ناظــر مواجهــهای خــاص را میطلبــد و درعینحــال
کــه از حضــور ناظــر متأثــر میشــود و بهصــورت
ابــژه زیباییشناســانه درمیآیــد ،بــر ناظــر نیــز اثــر
میگــذارد .اثــر از ناظــر چــه میطلبــد؟
اینکــه ناظــر خــود را بــه روی اثــر بگشــاید و وقــف
اثــر کنــد تــا از ایــن راه اثــر «تکمیــل» شــود .ناظــر در
دو مقــام ،مشــارکت خــود را در ابــژه زیباییشناســانه
انجــام میدهــد :در مقــام اجراکننــده و شــاهد (بــه
درجــات در هنرهــای مختلــف)( .همــان.)107-106 :
همچنیــن ،در میــان صاحبنظرانــی کــه بــه موضــوع
ارتباطــات بیناذهنــی در هنــر معاصــر پرداختــه باشــند،
نیــکالس بوریــو ،4منتقــد معاصــر هنــر و صاحــب نظریــه
«زیباییشناســی ارتباطــی» )2002( 5جایگاهــی ویــژه
دارد .بوریــو تأکیــد دارد بایــد تــا جــای ممکــن بــه
کار هنرمنــد نزدیــک شــد و قواعــدی کــه ســاختار
تفکــر او را شــکل میدهــد آشــکار ســاخت (ازجملــه
آن نــوع زیباییشناســی کــه بــر کیفیــت بینافــردی،
مواجهــه رودررو ،مجــاورت و پافشــاری بــر
قالببنــدی اجتماعــی تأکیــد دارد) و از ایــن طریــق
رویکــرد خــود را بــه هنــر معاصــر تجدیــد کــرد .او
معتقــد اســت« :بیناذهنیــت جوهــره فعالیــت هنــری
اســت .)Bourriaud, 2002: 9(».کتــاب «تجربههــای
تعاملــی در عصــر دیجیتــال :بررســی عملکــرد هنــر
جدیــد» ( )2014بــه عنــوان یکــی از منابــع اصلــی
پژوهــش حاضــر ،از زوایــای دیــد مختلــف ،بــه تجــارب
تعاملــی دیجیتــال و موضوعــات مهمــی چــون :تجربــه
تعاملــی ،ارزیابــی و نقــد اثــر تعاملــی ،تغییــر نقــش
مخاطــب و هنرمنــد و نیــز انــواع اشــکال ترکیبــی
تعامــل هــوش مصنوعی/انســانی میپــردازد .از دیگــر
تحقیقاتــی کــه مقولــه بیناذهنیــت را در ارتبــاط باهنــر
معاصــر موردتوجــه قــرار دادهانــد ،میتــوان بــه مقالــه
«روایــت و آفرینــش :بیناذهنیــت و دادوســتد معنــا در
تجربــه تعاملــی مــن دیگــری» ( )2013تألیــف جولیانــو
ســامپائو و لیویــا ســیمائو اشــاره کــرد؛ پژوهشــی
بینارشــتهای در روانشناســی و هنرهــای اجرایــی کــه
بــه نقــش روایــت و قصــه در متــن فعالیتهــای
خالقــه پرداختــه اســت .در ایــن مقالــه ،گفتگوهــا
ـی بیناذهنــی ،در جریــان تعامــات «مــن
پیرامــون معانـ ِ
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و دیگــری» آزمــوده شــدهاند.در میــان پژوهشهــای
داخلــی میتــوان بــه «مبــادی پدیدارشناســی
هرمنوتیــک در چیدمــان تعاملــی «وقتــی چیــزی رخ
نمیدهــد» اثــر ارنســتو نتــو» ،تألیــف زهــرا رهبرنیــا
و آمنــه مافیتبــار ( )1394اشــاره کــرد .نگارنــدگان بــر
ایــن باورنــد کــه ظرفیتهــای ایــن چیدمــان در ایجــاد
مصالحــه بیــن ذهــن و جســم ،مصداقــی عینــی بــرای
نحلــه پدیدارشناســی هرمنوتیــک در فلســفه اســت.
میتــوان نشــان داد کــه مخاطــب در پهنــه ایــن اثــر،
موجودیتــی تفســیری دارد و دیگــر فاعــل شناســندهای
نیســت کــه بــا اتــکا بــه ذهنیــت معیــن ،مفاهیــم
اشــیاء را تعریــف کنــد؛ او نهفقــط بــا اســتناد بــه آنچــه
چشــم میبینــد بلکــه بــا وثــوق بــه قــوای دیگــر چــون
بویایــی و المســه ،پذیرنــده حقیقــت اســت .مقالــه

«مفاهیــم فلســفی مرلوپونتــی :بســتری بــرای تحلیــل
هنــر تعاملــی ،نگاهــی بــه پرفورمنــس کشــت زار»
( )1395تألیــف صفــا ســبطی و همــکاران ،بــا تکیهبــر
دیــدگاه پدیــدار شــناختی مرلوپونتــی در زمینــه ادراک
و بیــان هنــر ،درصــدد توصیــف ارتبــاط متقابــل کار
هنــری و مخاطــب هنــر اســت .بــه عقیــده مؤلفــان،
بهکارگیــری دیــدگاه فلســفی مرلوپونتــی در تحلیــل
هنــر تعاملــی ،امکانــی بــرای رهاســازی کار هنــری از
تعاریــف و محدودیتهــا و نیــز گــذر از دوگانــه انــگاری
بیــرون/درون ،هنرمند/مخاطــب ... ،در کار هنــری اســت.
تعامــل مخاطــب بــاکار هنــری ،تجدیــد حیاتــی بــرای
هنــر ،در جهــت برپایــی جهانــی مشــترک بیــن هنرمنــد
و مخاطــب رویــداد هنــر تعاملــی اســت .متناســب
بــا مفاهیــم فلســفی مرلوپونتــی ،در پرفورمنــس
«کشــتزار» اجراگــر ،سرچشــمه و تمامکننــدۀ اجــرا
نیســت و کنشهــای بدنــی او مســتقل از مخاطــب
نبــوده ،بلکــه او در معــرض بدنمنــدی ،اعــم از نــگاه،
حــس ،حرکــت و همچنیــن در معــرض بیــان و
کنشهــای بدنــی او قــرار دارد.
مقالــه «هنــر تعاملــي بهمثاب ـهی يــك متــن ،بــا اشــاره
بــه يكــي از آثــار تعاملــي بــه نمايــش درآمــده در بينــال
ونيــز  2011اثــر نورمــا جيــن» ( )1392تألیــف زهــرا
رهبرنیــا و مریــم خیــری ،بــه تحليــل هنــر تعاملــي و
تطبيــق آن بــا نظريههــاي روالن بــارت درزمینــهی

«مــرگ مؤلــف» و «متــن» پرداختــه اســت .مؤلفــان
بــا تأکیــد بــر همخوانــي نظريــات موردبحــث بــا اثــر
تعاملــي موردمطالعــه ،ســعی در اثبــات ایــن فرضیــه
دارنــد كــه در فرآينــد تعاملــي شــدن ،انتخــاب رســانه،
تعامــل و مشــاركت مخاطبيــن در خلــق اثــر ،باعــث
تبديــل اثــر بــه متــن هنــري و همینطــور كمرنــگ
شــدن هنرمنــد بهعنــوان مؤلــف میشــود.
امــا پژوهــش حاضــر ،رویکرد پدیدار شــناختی را نســبت
بــه هنــر تعاملــی ،مشــخصاً از وجــه بیناســوژگی در نظــر
میگیــرد و ســعی دارد نســبت دگرگونـهای را کــه ایــن
شــکل جدیــد از هنــر ،میــان هنرمنــد و مخاطــب برقــرار
کــرده اســت ،از ایــن منظــر مــورد تحلیــل قــرار دهــد.
پدیدارشناسی و امر بیناذهنی

مفهــوم «بیناذهنیــت»( 6بیناالذهــان /بیناســوژگی)
بیشــتر در فلســفه پدیــدار شــناختی 7موردبحــث
قرارگرفتــه اســت« .واژه پدیدارشناســی بــه لحــاظ
لغــوی بــه معنــای شــناخت پدیدارهــا از طریــق تحلیــل
آنهاســت؛ امــا در معنــای دقیقتــر بــه حرکــت
فلســفیای اطــاق میگــردد کــه بــا ادمونــد هوســرل
آغــاز میشــود ]...[ .هوســرل 8بامعنــا و کاربــرد یونانــی
«پدیــدار» موافــق اســت :پدیــدار یعنی شــیءی که خود
ـناختی آن چیــزی
را آشــکار میکنــد؛ معنــای معرفتشـ
ِ
کــه خــود را در «تجربــه» آشــکار یــا نمایــان میســازد.
[ ]...پدیــدار بهطــور دقیــق ،هــر معنــا و داللتــی از
اشــیای واقعــی طبیعــت (ابژههــای تجربــه حســی) را
تشــکیل میدهــد .هوســرل حتــی بــر آن اســت کــه
مفهــوم پدیــدار ،بهصــورت ابژههــای موردبررســی،
میتواننــد دیــده یــا شــهود شــوند و احکامــی بــر آن
مترتــب گــردد ]...[ .پدیدارشناســی هوســرل نهتنهــا
روشــی اســت کــه از طریــق آن ،فلســفه معنــای علــم
دقیــق را در جهــت شــناخت واقعــی ماهیــات اتخــاذ
میکنــد بلکــه خــود بهمثابــه فلســفه اســت .زیــرا
مدعــی شــناخت ضــروری و ذاتــی «آنچــه هســت»
اســت .بــه تعبیــر هوســرل ،پدیدارشناســی بهصــورت
«بازگشــت بــه اشــیاء» تصــور میشــود و بهگونــهای،
بــه کشــف ماهیــات در پدیدههــا میانجامــد ]...[.در
تفکــر هوســرل ،مســئله اصلــی «آگاهــی» اســت ،و
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او بــرای «تحلیــل آگاهــی بهعنــوان پدیــدار» تمــام
تــاش خــود را بــه کار میگیــرد .هــدف وی تجهیــز
انســان بــه ابــزاری بــرای فهــم دقیقتــر عالــم حیــات
است(».دهباشــی و آیتاللهــی.)144-140 :1388 ،
بیناذهنیــت در معنــای واژگانــی ،ارتبــاط و تبــادل بیــن
ذهنیتهــای گوناگــون تعریــف میشــود.
«بیناســوژگی بــر تعامــل ارتباطــی میــان ســوژهها
داللــت میکنــد و گریــزی اســت از مرزهــای ســوژگی
بــه فرآینــدی از تعامــل ارتباطــی ،بهنحویکــه
تجربــه بتوانــد بــه معنایــی مشــترک تبدیــل شــود».
(مکاریــک .)72 :1390،هوســرل ،بیناذهنیــت را در
بازتعریــف مفاهیــم آگاهــی و شــناخت و در تقابــل
بــا «خودتنهابــاوری» (سولیپســیزم) 9دکارتــی مطــرح
میکنــد« :مــن چــون بــه تــو مینگــرم تنــی را دریافــت
میکنــم و کســی را درمییابــم کــه بــه مــن مینگــرد
و محتوایــی کــه مــن بــه دریافــت تــو نســبت میدهــم
از حیــث ســاختار همــان اســت کــه ویژگیبخــش
دریافــت خــود مــن اســت .تــو تنــی را درمییابــی و
کســی را کــه بــه تــو مینگــرد و . ....هیچیــک از ایــن
دو تجربــه بــر دیگــری تقــدم نــدارد ،هیــچ شــخصی را
نمیتــوان کانــون تلقــی کــرد ،بــه چنــان شــیوهای کــه
دیگــری را بــه یــک فقــره صــرف ،درون چشــماندازی
خــود کانــون فــرو کاهــد .خــاف آن ،تجربــه هــر دو
ســراپا اشــباع از افقهایــی اســت کــه در آن تجربــهی
دیگــری عنصــری نازدودنــی اســت و آنچــه هوســرل
از میــان اذهانــی منظــور دارد ایــن اســت ]...[ .جهــان
دیگــر جهــان مــن نیســت؛ جهــان ،جهــان ماســت .خود
فرارونــدهی تنهــا جــای خــود را بــه مــای فرارونــده
میدهــد [ ]...پدیدهشناســی کامــ ً
ا تکاملیافتــه ،از
خودتنهاگرایــی فرارونــده بــه میــان اذهانــی فرارونــده
جابهجــا میشــود( ».بــل .)390،393 :1376 ،دکارت،
یکــی از پایهگــذاران مکتــب خــود تنهایــی روشــی و
معرفتــی ،کوشــید وجــود ذهــن خویــش را در عالــم
تجــرد موردبررســی قــرار دهــد و لــذا تحقــق آن را
مقــدم بــر وجــود عالــم بــه اثبــات رســاند .هوســرل
بــا مطــرح نمــودن ایــن موضــع دکارت ،کوشــید تــا
گمراهــی ناشــی از آن را در اثــر معــروف خــود «تأمــات
دکارتــی» بــه اثبــات برســاند .هوســرل یــادآور میشــود

کــه مــن ناچــارم جهــان اطــراف دیگــران را بــا جهــان
خــود بهصــورت عینــی تلفیــق نمــوده و میــان آنهــا
وحــدت ایجــاد کنــم ،درواقــع ،جهــان مــن و دیگــری در
یــک منظومــه و واقعیــت مکانــی -زمانــی قابلجمــع و
تلفیــق اســت .او در کتــاب «بحــران فلســفه اروپایــی»
نیــز تأکیــد دارد بهطورکلــی جهــان نمیتوانــد بــرای
انســانهای منفــرد قابلفهــم و محقــق گــردد ،بلکــه
در اجتمــاع انسانهاســت کــه جهــان معنــا پیــدا
میکنــد( .ضیمــران .)117 :1383 ،بنابرایــن ،اصــل
«تعامــل» سوژههاســت کــه شــناخت و آگاهــی را پــی
میریــزد و در افــق بیناذهنــی اســت کــه نظرگاههــا
و اندیشــهها در هــم میآمیــزد و جهــان مشــترکی
شــکل میگیــرد .ایدههــا هرگــز نمیتوانــد بــه یــک
فــرد (یــک ســوژه) تعلــق داشــته باشــد و بایــد آن را
محصــول مشــترک دو یــا چنــد طــرف بهحســاب آورد
(همــان .)121 -116 :بــه عقیــده مرلوپونتــی نیــز مــا نه
از زندگــی غرقشــده در خودآگاهیمــان (یــا حتــی از
زندگــی اشــیاء) بلکــه بهعکــس ،از تجربــه افــراد دیگــر
آغــاز میکنیــم .اگــر پیشــاپیش بــا دیگــران ارتبــاط
برقــرار نکــرده باشــم بههیچوجــه از وجــود خویــش
آگاه نمیشــوم (مرلوپونتــی .)74 :1391 ،او تصریــح
میکنــد نهفقــط اندیشــه بلکــه ادراک حســی ،کنــش،
زبــان و احساســات مــا پدیدههایــی بیــن االذهانــی
بــوده و قابلتقلیــل بــه ذهنیــت یــک فــرد نیســتند.
ازای ـنرو ،انســان [ماهیت ـاً] موجــودی بیناذهنــی اســت
(یونســی )24-23 :1383 ،و معنــاداری و معنــای تمــام
رخدادهــای اجتماعــی [نیــز] امــری بیناالذهانــی
اســت (ادگار و ســجویک.)71 :1387،
در متــن اجتماعــی ،بیناذهنیــت بــه شــیوههای
گوناگــون بــرای متوجــه ســاختن ارتباطــات میــان خــود
و دیگــری بهکاربــرده میشــود.
در جریــان تعامــل اجتماعــی ،افــراد ،دیدگاههــای
خــود را در ارتبــاط قــرار میدهنــد و ایــن امــکان را
فراهــم میســازند کــه نســبت بــه متعــادل کــردن
یــا تغییــر نگاههــا انعطــاف بیشــتری وجــود داشــته
باشــد و افــراد ،بــا جنبههایــی از حقیقــت کــه بیــرون
از قــدرت فهمشــان اســت ،متعــادل و هماهنــگ شــوند.
بیناذهنیــت ،وجــود یــک ســازوکار «تعبیــر» را مبنــا
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قــرار میدهــد ،کــه بهواســطه آن ،دو یــا چنــد نفــر،
شــکاف میــان جهانهــای معنــادار ذهنــی و مجــزای
خودشــان را بــا تصــور اینکــه جهــان مــردم دیگــر [بــر
اســاس دریافــت و فهــم خودشــان] چگونــه اســت ،بــه
هــم متصــل میکننــد.)Sammut et al, 2013: 2-4( .
بیناذهنیــت ،ایــن بــاور را شــخص بهخودیخــود ،مرکــز
آگاهــی اســت و هیــچ حقیقتــی غیــر از حــاالت ذهنــی
او وجــود نــدارد ،بــه چالــش میکشــد و تأکیــد دارد کــه
شــخص نمیتوانــد بــرای نیــل بــه آگاهــی و شــناخت
پدیدارهــا ،درون ذهــن خویــش محصــور بمانــد.
کیفیت بیناذهنی هنر
اگــر پذیرفتــه باشــیم معنــاداری جنبههــای گوناگــون
حیــات اجتماعــی و فرهنگــی وابســته بــه افــق بیناذهنــی
اســت ،قاعدتـاً هنــر و تجربــه زیباییشــناختی نیــز بــدون
چارچــوب بیناالذهانــی ،معنایــی نخواهــد داشــت .جــان
دیویــی 10بیناذهنیــت را جنب ـهای جداناشــدنی از تمــام
تجربههــا و هنــر را وجــه جداییناپذیــر تجربــه زندگــی
میدانــد ،او ترجیــح میدهــد بهجــای کشــیدن خــط
فارغــی میــان «فردیــت» 11و «عمومیــت» ، 12بیناذهنیــت
را بنیــان کنــش انســانی فــرض کنــد؛ دیویــی بــا تأکیــد
بــر اینکــه ارتباطــات بیناذهنــی ،وجــوه زیباییشــناختی
هنرنــد و مــردم را بــرای خلــق فرمهــای نوینــی از
زندگــی بــا یکدیگــر ســازمان میدهنــد ،هرگــز درک
هنــر را از ارتباطــات میــان فــردی جــدا نمیدانــد
همچنــان کــه محصــول نهایــی [اثــر هنــری] را از فرآیند
آن [تعامــل هنرمنــد و مخاطــب] مجــزا نمیکنــد
( .)Farinas, 2014: 52, 56, 59پروفســور مینیســیل،
مــورخ هنــر کــه ارزشهــای آگاهیبخــش فراگیــر بــرای
هنــر قائــل اســت ،شــکلگیری و ادراک هنــر را بــر
مبنــای بیناذهنیــت اســتوار میدانــد .او بــا تأکیــد بــر
اینکــه بیناذهنیــت ،نگاههــای ســنتی را در مــورد تولیــد
و ادراک هنــری بــه چالــش میکشــد ،ذهنیــت هیــچ
هنرمنــدی را در انحصــار خــودش نمیدانــد؛ میتــوان
گفــت حداقــل ،ایــده هنرمنــد بــی اقتبــاس از ابداعــات
هنرمنــدان دیگــر نبــوده اســت« :هنرمنــد ،نماینــده یــک
دیــدگاه خالــص و شــخصی نیســت؛ او مداوم ـاً در حــال
ســاختن ،گفتمــان بــا رســانه ،گفتمــان بــا صــدا ،تصاویــر

و تفکــرات هنرمنــدان و همچنیــن گفتمــان هنرمنــدان
دیگــر بــا رســانه اســت.)Minissale, 2009: 183( ».
در دوران معاصــر ،کــه نقــش مؤثــر و حتــی ضــروری
مخاطــب در تکمیــل فرآینــد یــا معنــای اثــر ،بهعنــوان
یــک اصــل کلــی موردتوجــه قرارگرفتــه اســت،
پیوندهــای بیناذهنــی در افقــی دیگــر تحقــق مییابنــد؛
بوریــو تأکیــد دارد«:هنــر معاصــر ،ضــرورت تأثیــر نبــوغ
جمعــی و خصوصیــت شــبکهای را در پیشــبرد فعالیــت
هنــری احســاس کــرده اســت .هنرمندان ،در جســتجوی
همســخناناند و ســعی دارنــد مخاطبــان را بهعنــوان
وجودهایــی عینــی و مؤثــر ،در فرآینــد تولیــد اثــر قــرار
دهنــد .آنچــه ایــن روزهــا بنیــان تجربــه هنری را شــکل
میدهــد ،حضــور متصــل و توأمــان بیننــدگان در برابــر
اثــر اســت کــه آن را مؤثــر و ســمبولیک میســازد .اولین
ســؤالی کــه زمــان مشــاهده یــک اثــر هنــری بایــد از
خــود بپرســیم ایــن اســت کــه آیــا اثــر موقعیتــی برایــم
فراهــم م ـیآورد کــه در برابــر آن هســتی پیــدا کنــم؟
یــا برعکــس ،مــرا بهعنــوان یــک ســوژه انــکار میکنــد
و از توجــه کــردن بــه «دیگــری» در ســاختارش امتنــاع
مـیورزد؟ آیــا عامــل فضا-زمانــی کــه ارائــه یــا توصیــف
میکنــد و قواعــدی کــه بــر اســاس آن هدایــت
میشــود ،خواســتههای مــن در زندگــی واقعــی را
بهحســاب مــیآورد؟ آیــا مــن میتوانــم در ســاختاری
از فضا-زمــان واقعــی ،قابــل قیــاس بــا ایــن اثــر زندگــی
کنــم؟ [ ]...یــک اثــر هنــری ،خاصیتــی دارد کــه آن
را متفــاوت بــا دیگــر ابژههــای حاصــل از فعالیــت
بشــر قــرار میدهــد .ایــن کیفیــت ،همــان «شــفافیت
اجتماعــی» اســت .اثــر هنــری موفــق حضــور خــود را در
فضــا قــرار میدهــد و در برابــر گفتگــو گشــودگی پیــدا
میکنــد " ( .)Bourriaud,2002: 19 ,26, 38بــر همیــن
اســاس بوریــو خاصیــت بیناذهنــی هنــر ارتباطــی را
نشــئتگرفته از فــرم گفتگــو وار 13آن میدانــد« :فــرم
اثــر هنــری از گفتگــو بــا امــر ملمــوس صــادر میشــود
[ ]...ازاینروســت کــه فعالیــت هنــری ،همــواره در کار
ابــداع ارتباطهایــی میــان آگاهیهاســت .هــر اثــر
هنــری خــاص ،پیشــنهادی اســت بــرای زندگــی در
جهانــی مشــترک؛ و کار هنرمنــد ،مجموعــهای اســت
از ارتباطاتــی بــا جهــان کــه بیوقفــه ،ارتباطاتــی
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دیگــر میآفرینــد .بیناذهنیــت بهعنــوان بخشــی
از تئــوری ارتباطــی هنــر ،تنهــا ،جایــگاه و زمینــهای
اجتماعــی بــرای پذیــرش هنــر ارائــه نمیدهــد ،بلکــه
واالتــر از آن« ،جوهــره»  14آفرینــش هنــری محســوب
میشــود [ ]...بــرای چنیــن هنرمندانــی کــه معنــا
یافتــن اثرشــان را درگــرو حضــور واقعــی مخاطــب
قــرار میدهنــد ،بیناذهنیــت هــم نقطــه عزیمــت
15
اســت و هــم دســتاورد و در ی ـککالم ،آگاهیرســان
اصلــی آفرینــش هنــری .)ibid: 9(».بنابرایــن ،بــه نظــر
میرســد فرمهــای تعاملــی هنــر قادرنــد فراتــر از
ارتباطــات بیناذهنــی هنرمنــد و محیــط اجتماع ـیاش،
مخاطــب را مســتقیماً در فضــای اثــر وارد کننــد و بــا
ارائــه نقــش بــه او در «ســاخت» اثــر ،بیناذهنیــت را در
تــراز آفرینشــگری محقــق ســازند.
هنر تعاملی و تحول جایگاه هنرمند و مخاطب
هنرهــای مشــارکتی16در تعریــف عــام ،بــه شــکلهایی
از تولیــد هنــری اطــاق میشــود کــه بــرای اتمــام یــا
تحقــق آن ،بــه مشــارکت فعــال افــرادی غیــر از هنرمنــد
نیــاز باشــد؛ امــا هنــر تعاملــی (اینتراکتیــو) کــه گاه
بهجــای عبــارت مشــارکتی بهکاربــرده میشــود،
لزومــاً از فنــاوری نویــن بهــرهمیبرد«:آثــاری کــه
فعاالنــه مــردم را دررونــد تحقــق کار هنــری درگیــر
میکننــد ،اگــر از تکنولــوژی مــدرن بهــره نگرفتــه
باشــند ،نــه تعاملــی بلکــه مشــارکتی معنــا میشــوند».
( .) Kwastek, 2013: 7هنــر تعاملــی دربرگیرنــده
آن نــوع آثــار الکتریکــی و دیجیتالــی اســت کــه
حداقــل یکــی از ایــن لــوازم را بــهکار گرفتهباشــد:
گونههــای مختلفــی از حســگر 17و دوربیــن بــرای
ورودی18؛ کامپیوتــر ،ریــز کنترلکننــده ، 19مدارهــای
الکترونیکــی ســاده ،پایانههــای دیجیتــال یــا آنالــوگ
ی هــای 20حســگر
بــرای پــردازش ،و هرگونــه خروجــ 
ســمعی بصــری ،لمســی ،بویایــی ،مکانیکــی ،یــا در غیــر
ایــن صــورت همــه آنهــا باهــم در سیســتمی کــه بــه
مشــارکت بیننــدگان (بیدرنــگ یــا بــا گــذر زمــان)
پاســخ میدهــد .در ایــن شــرایط« ،تعامــل» بهمثابــه
فعالیــت فیزیکــی درخواســت شــده از ســوی مخاطــب،
بــرای تحقــق کامــل یــک اثــر هنــری تکنولوژیــک و

پردازشمحــور ،درک میشــود .)Stern, 2013:5-6( .البتــه
دیویــد ســلتز معتقــد اســت هنــر رایانــهای تعاملــی
نمیتوانــد فقــط بهعنــوان نرمافــزار وجــود داشــته
باشــد (ماننــد هنــر نــت).
اثــر بایــد بهمنظــور گرفتــن داده ورودی تعاملگــر
انســانی ،بــه طریقــی بــا جهــان تمــاس برقــرار
کنــد؛ تعاملگــر یــا بایــد ارتبــاط فیزیکــی را بــا
شــیء مــادی برقــرار کنــد یــا حرکتهایــی را
درونحــوزهای از فضــای واقعــی ایجــاد کنــد .اثــر
بایــد نوعــی محــرک را (صــدا ،تصویــر ،حرکــت
جنبشــی) بــرای درک مخاطبــان بــه جهــان بازگردانــد
(قادری و مرآثی 106 :1393 ،بهنقل از (.)Saltz (1997
امــا در مــورد ماهیــت هنرهــای مشــارکتی و تعاملــی
همــواره ســؤاالتی وجــود داشــته اســت؛ ادمونــدز
بــه ایــن شــبهات اشــاره میکنــد و راهحــل را در
متمرکزشــدن بــر مفهــوم «تجربــه» پیشــنهاد میکنــد:
«هنــر کجاســت؟ در ابــژه هنــری یــا در تجربــه آن؟
آیــا هنــر تعاملــی ،واقعــاً اثــر هنــری محســوب
میشــود؟ [ ]...بهواقــع ،رفتــار و تجربــه شــخص
مشــارکتکننده اســت کــه بــه هنــر تعاملــی
موجودیــت میبخشــد و بیشازآنکــه الزم باشــد
بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهیــم ،میتــوان بــه تجربــه
مشــارکتکننده و جنبههــای گوناگــون ابــژه هنــری
ازجملــه تعامــل ،سیســتم اطالعــات الکترونیکــی و...
پرداخــت .)Edmonds, 2014: 15-16( ».کار واقعــی
هنــر ایجــاد تجربـهای تــام و تمــام اســت از دل تعامــل
شــرایط ارگانیــک ،محیــط و نیروهــا [ ]...پدیــد آوردن
اثــر هنــری ،تعامــل طوالنــی چیــزی برخاســته از
«خــود» بــا شــرایط عینــی اســت ،رونــدی کــه هــر دو
آنــان صــورت و نظمــی پیــدا میکننــد کــه در ابتــدا
فاقــد آن بودنــد (دیویــی .)103-102 :1391 ،توجــه بــه
فرآینــد پویــا و پیوســتهی ادراک اثــر هنــری ،آنگونــه
کــه دیویــی توصیــف میکنــد ،ضــرورت و اهمیــت
تجربــه را بــرای تحقــق هنــر تعاملــی آشــکار میســازد:
21
«دیویــی تــاش کــرد در جهــت «تمامیــت»
فرآینــد هنــر ،توجــه دوبــارهای بــه مــاده اثــر
هنــری (ابــژه هنــری) متمرکــز ســازد؛ منظــور از
تمامیــت ،موقعیتــی اســت کــه هنرمنــد ،اثــر هنــری
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و مخاطــب در کنــار یکدیگــر ،دســت بــه خلــق
تجربــهای نــو بزننــد [ ]...بهواســطه ابــژه هنــری
اســت کــه هنرمنــد و بیننــده بــا یکدیگــر مواجــه
میگردنــد و «عمــل» از ســوی هنرمنــد و « بــه خــود
دیــدن» 22از ســوی مخاطــب گــرد هــم میآینــد».
( .)Candy, 2014: 37اثــر هنری زمانی کامل اســت که در
تجربه کســانی غیر از پدیدآورنده آن ،منشــأ اثر میشــود
(دیویــی .)161:1391 ،بــرای ادراککــردن ،بیننــده باید
تجربــه خــودش را بیافرینــد و آفرینندگــی او باید شــامل
رابطههایــی باشــد قابلقیــاس بــا رابطههایــی کــه
پدیدآورنــده اصلــی در معــرض آنهــا قرارگرفتــه اســت.
مخاطــب بایــد هماننــد هنرمنــد بــه عناصــر آن کلیتــی
کــه در فــرم و نــه در جزئیــات اســت ،نظــم و ترتیــب
ببخشــد .هماننــد رونــد تنظیــم و ترتیــب کــه خالــق
اثــر آگاهانــه آن را تجربــ ه کــرده اســت (همــان.)87 :
بنابرایــن اگــر دررونــد تولیــد اثــر ،هنرمنــد کنتــرل
یکســویهاش را کنــار بگــذارد و اجــازه دهــد اثــرش
توســط دیگــران کامــل شــود ،فرآینــد تکمیــل ،در
«تجربــه» کار مســتقر میشــود و در ذهــن و قلــب
مخاطــب شــکل میگیــرد و میتــوان امیــدوار بــود
آنچــه احســاس ،گفتــه یــا فهمیــده شــده اســت ،ابعــاد
وســیعتری پیــدا کنــد.)Candy, 2014: 37( .
نیــل بــه چنیــن دســتاوردی در فعالیــت هنــری،
مســتلزم تغییــر دیدگاهــی اســت کــه بهطورمعمــول
نســبت بــه هنرمنــد و تواناییهــای انحصــاری او وجــود
دارد؛ درواقــع ،مفهــوم هنرمنــد بهعنــوان نابغــهای
دســتنیافتنی ،از یادگارهــای ســنت رمانتیــک اســت.
«عنــوان هنرمنــد داللــت بــر شــخصی بســیار
پراســتعداد و ممتــاز داشــت کــه از یــک بینــش
هنرمندانــه یگانــه برخــوردار بــود ]...[ .تصویــر
کلیشــهای از او بهعنــوان شــخصیتی تنهــا و منــزوی
کــه در برابــر تکلفــات جامعــه فرهیختــه ،قــد علــم
کــرده ،از ســاختههای قــرن نوزدهــم اســت».
( رامیــن .)26 :1392 ،مفهــوم هنرمنــد بیهمتــا بــر این
اصــل تکیــه داشــت کــه نبــوغ ،اســتعدادی فطری اســت
کــه نــه میتــوان آن را تعلیــم داد و نــه اساسـاً فرآینــد
خــاق قابــل توصیــف اســت؛ حتــی بــرای هنرمنــد.
(گات و همــکاران .)47 :1393 ،چنیــن برســاختهای،

در مدرنیســم هنــری قــرن  20و همزمــان بــا
نضجگرفتــن گرایشهــای فرمالیســتی ،صورتــی دیگــر
یافــت و هنــوز هــم در برخــی رویکردهــای نقد و تفســیر
هنــر معاصــر ،کمابیــش ،ردپــای دیدگاههــای نخبهگــرا
مشــاهده میشــود .بــر ایــن اســاس ،هنــر تعاملــی بــا
تغییــر جایــگاه مخاطــب ،بالطبــع ،مفهــوم هنرمنــد و
موقعیــت او را نیــز متحــول ســاخته اســت «.پیدایــش و
گســترش مفهــوم هنــر تعاملــی ،از یــک نظــر ،تالشــی
اســت بــرای فــرا رفتــن از ردهبنــدی تاریخــی هنرمنــد
بهعنــوان «نابغــه» و بهجــای آن ،ارائــه شــیوهای
دموکراتیــک و کاربردیتــر از آفرینــش هنــری .هنــر
تعاملــی میتوانــد بهعنــوان شــیوهای از عمــل درک
شــود کــه بــه افــراد زیــادی اجــازه میدهــد ،نقشــی
در بیــان و تحقــق ابژههــای زیباشــناختی داشــته
باشــند .درواقــع عملکــرد سیســتم تعاملــی کــه از
وســاطت فنــاوری و رســانههای دیجیتــال یــاری
میجویــد ،مقوالتــی چــون خالقیــت فــردی و هنرمنــد
خودمحــور را مشکلســاز میبینــد .بــه همیــن
صــورت ،در هنــر پیشــامد 23و ســایر اشــکال مشــارکتی
هنــر نیــز تأکیــد بــر خالقیــت فــردی جــای خــود را بــه
ایــده «گفتگــو» میدهــد.)Simon, 2014: 64-66(».
مفهــوم هنرمنــد «خودمحــور» در تقابــل بــا هنرمنــد
تعاملــی قــرار میگیــرد .شــبیه بــه خودتنهابــاوری
دکارتــی ،هنرمنــد خودمختــار هــم یــک ســوژه
سولیپسیســت اســت کــه گمــان میکنــد تنهــا آنچــه
در ذهــن اوســت اصالــت دارد .آگاهــی و مکاشــفهای کــه
فقــط بــرای او رخداده و از افق دســتیابی یــا حتی ادراک
دیگــران خــارجاســت .امــا هنرمنــد تعاملــی مشــخصاً
ایدههــا و ذهنیتهــای دیگــر را فرامیخوانــد تــا بــا
پدیــد آمــدن زمینــه گفتگــو و تعامــل ،آگاهــی مشــترک
و درعینحــال عمیقتــر و گســتردهتری حاصــل
شــود .ســیمون بــا اشــاره بــه دیــدگاه بوریــو مبنــی بــر
اینکــه در دوران معاصــر ،بیناذهنیــت ،اصــل بنیادیــن
فعالیــت هنــری اســت ،خاطرنشــان میســازد «.اکنــون
الگــوی هنرمنــد بهعنــوان مؤلفــی غالــب بهتدریــج
کمرنــگ شــده اســت و بهجــای آن ،بــا الگــوی نوینــی
از هنرمنــد روب ـهرو هســتیم کــه اثــر خــود را در افــق
بیناذهنــی شــکل میدهــد [ ]...بــرای هنرمنــد ،امــروز،
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رویکــرد شــهودی و درونــی کمتــر از همیشــه بهعنــوان
قاعــدهای کلــی جذابیــت دارد ،زیــرا اکنــون هنــر بــه
شــکل فزاینــدهای بــه ارتباطــات بیناذهنیتــی متصــل
اســت و ارتبــاط واضــح و متقابــل ،واجــد اهمیــت
بیشــتر فــرض میشــود.)ibid: 72( ».
زیباییشناســی صمیمیــت :تحقــق ارتباطــات
بیناذهنــی هنرمنــد و مخاطــب
دو هنرمنــد معاصــر ،لیــان الک24و جــورج پونکیــن
کات ، 25بــا انتقــاد از اینکــه ،ابژههــای هنــری مســتقل
فقــط میتواننــد توســط یــک نفــر و بــدون هیــچ
نقشــی از جانــب دیگــران تجربــه شــوند ،در مقابــل ایــده
26
«زیباییشناســی صمیمیــت و تعامــل تسهیلشــده»
را مطــرح کــرده و نشــانمیدهند در تجربــه
زیباییشناســی پیشــنهادی آنــان ،تســهیل توســط
هنرمنــد و مشــاهده توســط دیگــران ،مؤلفههایــی
جداییناپذیرنــد .باهــدف جامــه عمــل پوشــاندن بــه
دغدغههــای فلســفی دیویــی و شوســترمن ،27کــه بــر
قوتبخشــیدن و پــرورشدادن تجربــه زیباییشــناختی
تأکیــد داشــتند؛ الک و کات ایــده مرکــزی کارشــان را
بــا طــرح یــک ســؤال پژوهشــی آغــاز میکننــد« :شــما
خودتــان را چگونــه تجربــه میکنیــد؟» ایــن یــک
پرســش اســت نــه یــک داده و آغازگــر کنکاشــی اســت
پیرامــون شــرایط تجربــه «بدنــی» و اینکــه چگونــه
میتــوان ایــن شــرایط را بهمنظــور خلــق فرمهــای
جدیــدی از تجربــه «زیباییشناســی بدنــی» 28تغییــر
داد .الک و کات معتقدنــد مرزهــای ســیال میــان
خــود ،دیگــری و جهــان ،بــه مــا امــکان میدهــد
بــدن فیزیکــی را بهمثابــه بدنــی بــا مراتــب وجــودی
دگرگونشــونده 29تجربــه کنیــم .بــدن میتوانــد
بهعنــوان عرصــهای «حــس -تنــی» 30مفهومســازی
شــود ،موقعیتــی کــه میتــوان در آن ادراک بدنــی
و احســاس را از طریــق تغییــر شــرایط فیزیکــی،
دســتکاری حســی و بهرهگیــری از محرکهــای
آنالوگ/دیجیتــال و کاربــرد خالقانــه برخــی تکنیکهای
دیگــر فــرم تــازهای بخشــید .آنهــا بــا اشــاره بــه ظهــور
شــکلهای متفــاوت از هنــر زنــده 31در دهههــای اخیــر
و پرفرمنسهایــی کــه در آن ،هنرمنــد و مخاطــب در

یــک مجــاورت بدنــی نزدیــک ،تعاملــی دوســویه و
رودررو برقــرار میکننــد ،معتقدنــد در چنیــن فرمــی
از هنــر ،بــدن ،بهعنــوان جایــگاه و مــاده تجربــه
زیباییشــناختی ،عرصــه اصلــی فعالیــت هنــری در نظــر
گرفتــه میشــود .راهنمایــی و تســهیل تجربـهای خاص،
از جانــب هنرمنــد بهگونــهای ارائــه میشــود کــه
مشــارکتکننده قــادر شــود خــود را کامـ ً
ا بــه ســطوح
بالقــوه آگاهــی فراگیــر و تعمــق اثــر هنــری بســپرد.در
رویارویــی صمیمانــه ،هنرمنــد چارچوبــی اجرایــی خلــق
میکنــد کــه در آن ،مخاطــب ،بخشــی جداییناپذیــر
از فرآینــد میگــردد .بــدن بهعنــوان مرکــز اصلــی
تحقــق ایــن فرآینــد ،میتوانــد در مقــام ســوژه ،ابــژه
یــا رســانهای بــرای کنــش ،بازتــاب و دگردیســی قــرار
گیــرد (.)Lock, Khut, 2014: 91-92
ایــده کات و الک ،بهنوعــی ،نــگاه پدیدارشــناختی
مرلوپونتــی 32بــه بــدن را هــم یــادآوری میکنــد؛
آنچــه او «ســوژه ت ـندار» 33مینامیــد ،در تقابــل آشــکار
بــا دکارت ،منشــأ آگاهــی ،تجربــه و هویــت دانســته
میشــد «.ســوژه تــن دار ،پیششــرط و توانــش عمــل
معنابخشــیدن اســت [ ]...جهــان و بــدن هستیشــناختی
کــه در هســته ســوژه مییابیــم ،جهــان یــا بدنــی مثالــی
نیســت بلکــه ازیکطــرف ،خــود جهــان بــه ادراکــی
فراگیــر متصــل اســت و از طــرف دیگــر ،خــود بــدن یــک
بــدن شناســنده اســت( ».پریموزیــک.)47-29 :1387 ،
مرلوپونتــی از ادراک حســی آنگونــه کــه پیشتــر
در قیدوبنــد فلســفه قــرار داشــت فاصلــه گرفــت .او
ادراک را دوبــاره بــه شــکلی پدیدارشــناختی پــرورش
داد و آن را بــر آنچــه واقعــاً تجربهمیکنیــم متمرکــز
کــرد تــا ســرانجام توانســت بــه ایــن نتیجــه برســد
کــه مــا بهوســیله ابــزار ســرآغازین بدنمــان ،جهــان را
در برابــر آگاهــی خــود حاضــر میکنیــم .جســم مــا،
ترکیــب و آمیــزه برگشــتناپذیر بــدن و ذهــن ماســت
و بــا هســتیای کــه مــا درونــش زندگــی میکنیــم
در هــم تابیــده اســت .مــا از طریــق بــدن بــا جهــان
واقعــی چیزهــا ارتبــاط و تعامــل برقــرار میکنیــم
(همــان .)106 :او در توصیــف دقیــق ادراک ،آن
را دارای وجــوه دوســویهای از وضعیــت انفعالــی
و فعــال معرفــی میکنــد .بهطوریکــه ســوژه
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همزمــان هــم دریافتگــر اســت ،هــم بیانگــر .ایــن
بــدان معناســت کــه درهمتنیدگــی بدنمندانــه ،فقــط
وضعیتــی از درمعرضبودگــی و انفعــال ســوژه و دیگــری
نیســت ،بلکــه آنهــا بهطــور همزمــان و بهگونــهای
جداییناپذیــر ،بیانگــر ،تأثیرگــذار و در معــرض
کنشهــای یکدیگــر هســتند ]...[ .مخاطــب نــه شــیء
بیحــس و حرکــت اســت و نــه انســانی بــی بــدن و
محــدود در فکــر و اندیشــه .بلکــه حضــور بدنمندانــه
او ،آســتانه تجربــه بیناســوژگی اســت و تعامــل را
ممکنمیســازد (ســبطی و همــکاران.)49-48 :1395 ،
تجربــه زیباییشــناختی بدنمحــور ،بهواســطه
تکنولوژیهــای دیجیتالــی کــه تعامــل میــان
فرآیندهــای فیزیولوژیــک ،احســاسهای جســمانی
و ذهنیــت (ســوبژکتیویته) را رصــد میکنــد ،شــکل
میگیــرد .زیباییشناســی صمیمیــت ،جایــی میــان
فرمهــای ایجادشــده از هنــر زنــده ،مشــارکتی و
تعاملــی کــه مشــارکت مخاطــب یــا خــود هنرمنــدان از
کارکــرد اثــر جداییناپذیــر اســت قــرار میگیــرد .فراتــر
از هنــر بــدن (بــادی آرت) کــه بــدن هنرمنــد را ابــژه
بنیــادی اثــر هنــری قــرار میدهــد ،در زیباییشناســی
صمیمیــت ،بــدن ،مــادهای اســت کــه قابلیــت تغییــر و
ساختهشــدن دارد و میتوانــد بیواســطه تجربــه شــود؛
بــه عبارتــی ،موقعیتــی پدیــد میآیــد کــه تجربــه بــدن
هــم بــه ســوژه و هــم ابــژهی تفکــر و تعمق34تبدیــل
شــود.)Lock, Khut, 2014: 93-94( .
دوفــرن معتقــد اســت «:ابــژه زیباییشناســانه فقــط
در «ادراک» زیباییشناســانه تحقــق مییابــد .ظهــور
چنیــن ابــژهای مســتلزم آن اســت کــه مخاطــب در
وضعیــت ادراکــی خاصــی قــرار بگیــرد ،بــا تمــام قــوای
ادراکــیاش خــود را بــه اثــر بســپارد و بهاصطــاح
پدیدارشناســانه ،جهــان خــارج را در حاشــیه ادراکــش
قــرار دهــد و بــه تعبیــری بــرای اثــر باشــد و در اثــر
ســکنی بگزینــد .درواقــع ایــن ادراک نــاب چیــزی
اســت کــه اثــر بــه اقتضــای زیباییشناســانه بودنــش
مــا را بــه آن فرامیخوانــد و اجابــت ایــن فراخــوان،
اجابــت فراخوانــی از جانــب خــود «پدیــدار» اســت .بــه
گفتــه دوفــرن ،ابــژه زیباییشناســانه ابــژهای اســت
کــه اساســاً بــه ادراک حســی عرضهشــده اســت؛ بــه

ایــن اعتبــار ،ابــژه زیباییشناســانه ،در وفــاق بــا شــعار
اصلــی پدیدارشناســی هوســرلی مبنــی بــر «بازگشــت
بهســوی خــود چیزهــا» اســت؛ آن چیــزی کــه
خــودش را بــه آگاهــیای میدهــد کــه آن را نشــانه
م ـیرود؛ خــواه یــک ذات ،ابــژه ایدئــال ،یــک نســبت،
ابــژه صــوری ،یــک کیفیــت قابلحمــل یــا یــک شــیء
بــه معنــای دقیــق کلمــه و البتــه شــیء مــدرک باشــد».
(علیــا .)102 :1395 ،بــه اعتقــاد دوفــرن ،حضــور ابــژه
زیباییشــناختی بــرای بــدن الزم اســت؛ زیــرا معنــا ،از
آن حیــث کــه در امــر محســوس نهفتــه اســت ،بایــد
بــدن را نیــز متحــول کنــد؛ یعنــی مرتبــه بــدن را از
مرحلــه حســی فراتــر ببــرد  .معنــا اگــر نخســت از طریق
بــدن درک و تجربهشــده باشــد ،بهوســیله احســاس و
تأمــل ،خواندهمیشــود (بنویــدی.)11-10 :1395 ،
الک و کات در توصیــف چارچــوب ایــده زیباییشناســی
صمیمیــت ،چهــار عرصــه تجربــه و مشــارکت مخاطــب
را بهنحویکــه بــرای گســترش و ارزیابــی برخوردهــا
در هنــر زنــدهی بدنمحــور کارایــی داشــته باشــد،
اینگونــه تشــریح میکننــد -1 :اســتقبال :35در ایــن
مرحلــه ،مخاطبــان دعــوت بــه تعامــل بــا کار میشــوند.
واکنشهــای متناســب ،تصــور و انتظــارات خاصــی
در مــورد ماهیــت ایــن تجربــه شــکل میگیــرد کــه
بــر اســاس آن ،مخاطــب ،مــوردی را بــرای مشــارکت
انتخــاب میکنــد -2 .آمادهســازی و القــاء : 36در ایــن
عرصــه بــر جنبههــای عملــی تعامــل تأکیــد میشــود،
اینکــه چگونــه کار بــا بــدن مشــارکتکننده مواجــه
شــود ،روشهایــی کــه مشــارکتکننده رویارویــی بــا
کار را آغــاز کنــد یــا شــیوههایی کــه خــودش را درون
کار قــرار دهــد؛ در اینجــا در مــورد خطــرات احتمالــی
و فرآیندهــای انتخــاب کــردن نیــز مذاکــره میشــود.
 -3رانــش : 37بــه اصــل تجربــه زیباییشــناختی
پیشبینیشــده توســط هنرمنــد میپــردازد؛ یعنــی
اقداماتــی کــه بــه ایــن تجربــه ،کیفیتــی دراماتیــک و
هیجانانگیــز میبخشــد؛ مثــل حاضــر بــودن در برابــر
هنرمنــد یــا اجراگــر و محــاوره داشــتن بــا او یــا کاربــرد
اشــیایی کــه بــر نحــوه احســاس کــردن بــدن تأثیــر
دارنــد -4 .گــزارش گرفتــن و مستندســازی : 38آخریــن
عرصــه ،کارکــرد دوگان ـهای از یــک «پایــان» یــا اتحــاد
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آئینــی و تعمــق در تجربــه را فراهــم میکنــد .مفهــوم
پایــان آئینــی ایــن عرصــه ،گــذاری ماهرانــه از عمــق
تجربــه درونــی ،بــه ســمت بیــرون و بازگشــت بــه تجربه
جهــان روزمــره را فراهــم م ـیآورد؛ در جریــان فرآینــد
ممکــن اســت مشــارکتکنندگان ،بــه مــکان جداگانـهای
هدایــت شــوند ،جایــی کــه بــرای تعمــق در تجربیــات
خــود و بــه اشــتراکگذاری آن بــا دیگــران ترغیــب
شــوند؛ ایــن بیــان تجربــه میتوانــد بــه شــکل گفتگــو
بــا هنرمنــد ،نوشــتههایی کــه بازتــاب حــاالت درونــی
اســت ،نمودهــای غیرکالمــی بیــان مثــل طراحیکــردن
و ســاختن اشــیاء و نیــز گفتگوهــای خودمانیتــر
بــا دیگــر بازدیدکننــدگان و  ...صــورت پذیــرد .ایــن
چارچــوب ،تجربــه مخاطــب را در مرکــز فرآینــد
خالقــه قــرار میدهــد؛ فرآینــدی کــه اساس ـاً بهعنــوان
فعالیــت اجتماعــی و ارتباطــی در نظــر گرفتــه میشــود
و از طریــق تعامــات شــخصی شــکل مییابــد؛ در ایــن
تعامــل ،خاطــرات و بازنمودهــای نوپدیــد ،بهواســطه
تداعیهایــی کــه ایجــاد میکننــد ،پتانســیلهای
اصلــی بــرای تغییــر شــیوه تفکــر و احســاس محســوب
میشــوند .دغدغــه اصلــی ،دســتیابی بــه دانشــی
ـوس
اســت کــه مخاطــب از طریــق ایــن فرمهــای ملمـ ِ
مکاشــفه و تعمــق تولیــد میکنــد ،دانشــی کــه موجــب
پیشــبرد کار میشــود و نــوع بهرهگیــری از شــیوههای
ارزیابــی را دگرگــون میســازد و تصدیــق میکنــد
کــه مشــارکتکنندگان ،مؤلفــان تجربــه خویــش و
دســتیاران ســازنده معنــا هســتند.)ibid: 94-98( .

کتابخانه قلب
پــروژه «کتابخانــه قلــب» یــک نمایشــگاه هنــر تعاملــی،
اثــر جــورج پونکیــن کات اســت کــه از ســال 2007
میــادی بــرای نمایــش در بیمارســتان و مراکز بهداشــت
و ســامت ،موزههــا و نگارخانههــا طراحــی شدهاســت.
در ایــن پــروژه ،بــا مشــارکت مخاطــب ،ضربــان قلبــی
کــه نمودهــای صوتــی -تصویــری را کنتــرل میکنــد،
فضایــی منحصربهفــرد پدیــد مــیآورد ،کــه در آن
اشــخاص میتواننــد تعمــق کننــد ،بــه اکتشــاف
بپردازنــد و تجربیــات خــود را در ارتبــاط بــا مفاهیمــی
از «تجســم بخشــیدن»« ،بدن/ذهــن» و «حضــور» بــه
اشــتراک بگذارنــد .شــرکتکنندگان توســط دســتیار
فراخوانــده میشــوند تــا نحــوه نفــس کشــیدن ،تمرکــز
عاطفی/هیجانــی یــا فعالیــت ذهنــی را بهمنظــور
تأثیرگــذاری بهتــر بــر رنــگ و صــدای ویدئویــی کــه
بــر ســقف بــزرگ محیــط انداختهشــده اســت امتحــان
کننــد .تعاملگــران ،بــدن خودشــان را کــه گویــی در
آب فرورفتــه و بــاالی سرشــان شــناور اســت مشــاهده
میکننــد ،لحظــهای کــه میتــوان بــه تجربــه خــروج
از بــدن تشــبیه کــرد .تصاویــر بازتابیافتــه بــر ســقف،
زمانــی کــه ضربــان قلــب تندتــر میشــود بــه ســرخی
میگرایــد و بــا پاییــن آمــدن ضربــان ،متمایــل بــه
رنــگ آبــی میشــود .ســایر بازدیدکننــدگان میتواننــد
از طریــق یــک صفحــه نمایشــگر نیمــه شــفاف ،شــاهد
رویدادهــا باشــند( .تصاویــر1و )2ســپس از تعاملگــران
خواســته میشــود واکنــش و احســاس خــود را بــه ایــن
تجربــه ،در قالــب نقشــهای کــه بــا طراحــی دســتی
خودشــان پــر میشــود ،نشــان دهنــد .ایــن نقش ـههای
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بدنــی ،ابــراز و بیــان شــخصی فــرد را از آگاهــی بدنــی
تجربهشــدهاش در طــول فرآینــد ،بــه شــکل بصریــط
بــدان معناســت کــه درهمتنیدگــی بدنمندانــه ،فقــط
وضعیتــی از درمعرضبودگــی و انفعــال اســت؛ امیــال
مــا وقتــی خودشــان را میشناســند کــه در آینــه هنــر
منعکــسشــوند( ».دیویــی.)120 :1391 ،
الک و کات ســپس چهــار عرصــه نظریــه زیباییشناســی
صمیمیــت را در مــورد کتابخانــه قلب تشــریح و بررســی
میکننــد :در مرحلــه «اســتقبال» شــخص راهنمــا و
تســهیلکننده ،شــرکتکنندگانی آیندهنگــر فراهــم
میکنــد کــه بــه آنهــا ،اطالعــات کافــی داده و از
تمایــل آنــان بــه وارد شــدن در تعامــل اطمینــان حاصل
39
کــرده اســت؛ برخــاف بازخــورد زیســتی درمانگاهــی
کــه مراجعهکننــدگان ،بهواســطه نیــاز بــه تصحیــح یــا
مدیریــت یــک مشــکل از پیــش تعریفشــده تشــویق
میشــوند ،در ایــن پــروژه ،راهنمــا تــاش دارد افــراد
را بــر پایــه حــس کنجــکاوی ترغیــب کنــد و بــرای
آنــان ،ایــن اثــر را بهعنــوان فرصتــی بــرای کشــف و
تجربــه ارتباطهایــی میــان بــدن ،ذهــن ،فشــار عصبــی
و آســودگی (ریلکسیشــن) معرفــی کنــد .در مرحلــه
آمادهســازی و القــاء ،کمکهایــی بــه تعاملگــران
ارائــه میشــود تــا قــادر باشــند رفتــار ویــژه خــود را
بــا ایــن موقعیــت غیرمعمــول بیابنــد؛ زیــرا در چنیــن
وضعیتــی ،مرزبنــدی میــان خــود و سیســتم تعامــل
دشــوار اســت (آیــا ایــن منــم یــا فقــط حــرکات
تصادفــی یــک کامپیوتــر؟).
در مرحلــه رانــش شــرکتکنندگان ،بهطورمعمــول،
در تنــاوب بیــن دورههــای غوطــهوری 40و تمرکــز بــر
تعامــل بــا آزمــودن شــیوههایی کــه بتواننــد رفتــار کار

را تغییــر دهنــد (تنفــس ،ضربــان قلــب ،واکنشهــای
استرس/ریلکسیشــن) قــرار میگیرنــد .در اینجــا
ماهیــت دوگانــه چنیــن تعاملــی روشــن میشــود
زیــرا از شــرکتکنندگان خواســته شدهاســت در
یکزمــان ،هــم توجــه خــود را بــه درون بــدن (ضربــان
قلــب ،تنفــس ،کشــش ماهیچـهای و )...و هــم بــه خــارج
از بــدن ،یعنــی بــه تصویــر تغییرمکانیافتــه فضایــی
خــود کــه بــر فــراز آنــان شــناور اســت ،معطوف ســازند.
در مرحلــه پایانــی گــزارش و مستندســازی ،همــکاری و
ســهم تعاملگــر ،مفهــوم مرکــزی و اصلــی ایــن اثــر را
هــم بهعنــوان موقعیتــی بــرای حضــور در برابــر تجســم
«خــود» ،و هــم فرصتــی بــرای تبــادل تجربیــات،
از طریــق گفتگــو و روایــت ،شــکل میبخشــد.
بررســیهای ســابق نشاندادهاســت کــه اغلــب مــردم،
پسازایــن نــوع تعامــل همهجانبــه و خصوصــی ،بیــان
واضــح تجربیــات خــود را دشــوار مییابنــد؛ ازایــنرو،
فرآینــد «نقش ـهبرداری خصوصــی» بــرای شــرکتکننده
پیشــنهاد شدهاســت تــا تدبیــری بــرای شــرححال
رهاییبخــش 41و جمــعآوری معنادارتریــن جنبههــای
تجربیاتشــان بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن بــا ســایر
بازدیدکننــدگان نمایشــگاه باشــد .از تعاملگــران
خواســته میشــود تــا بخشــی از تجــارب خــود را
بهصــورت یــک طراحــی دســتی کــه احساســات و
تصــورات پدیدآمــده درون یــا اطــراف بدنشــان را توصیف
میکنــد ،بــه اشــتراک بگذارنــد؛ ایــن ایــده ،بهنوعــی،
از نقشــههای بــدن کــه در مراکــز درمانــی ،بــرای
تشــخیص موضــع درد کاربــرد دارد ،الهــام گرفتهشــده
اســت( .تصاویــر3و )4ایــن نمایشــگاه ،بهعنــوان یــک
فضــای اجتماعــی بســیار تخصصــی ،عینــاً ،همچــون
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)مأخذ (http://georgekhut.com/heartlibrary:
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«آزمایشــگاهی زنــده» بــرای تســهیل اکتشــافهای
عملــی ،تفکــر و بحــث در موضــوع «تجســم خــود»
طراحــی شدهاســت .دستســاختهها (نقشــههای
بــدن) نیــز ،گســتره تجربیــات حمایتشــده توســط
ایــن اثــر را تصدیــق میکنــد و تجربــه منحصربهفــرد
شــرکتکننده را در متــن اجتماعــی بزرگتــر تجــارب
دیگــران قــرار میدهــد(.)ibid: 99-101
کتابخانــه قلــب بهگونــهای عینــی و ملمــوس ،یــک
تجربــه بیناذهنــی را بــرای هنرمنــد و تعاملگــر شــکل
میبخشــد .فضایــی فراهــم آورده شــده کــه در آن
مخاطــب ،امــکان تجربــ ه و «تغییــر» ایــدهای را دارد
کــه هنرمنــد پیــش نهادهاســت؛ او بــه یــاری هنرمنــد،
ســفری اکتشــافی بــه درون خــود ،یعنــی درون بدنــش
میآغــازد .در ایــن تجربــه ،قــادر اســت از طریــق
سیســتم تعامــل ،مداومــاً بــه مرزهــای جابهجاشــونده
ادراک حســی-بدنی و ذهنیــت متمرکــز شــود و بــا
آزمــودن شــکلهای گوناگــون تبــادل آنهــا ،دوگانگــی
مفــروض را بــه چالــش بکشــد و بــدن را بهشــکلی
تــازه و دگرگــون بــر خــود پدیــدار ســازد .پــس از
تعمــق درونــی و نائــل شــدن بــه یــک آگاهــی بدنــی
متفــاوت ،مخاطــب ،تجربــه خویــش را در قالــب طراحی
و گفتگــو در میــان میگــذارد .جریــان ایــن ســفر
درونــی بــه یــاری هنرمنــد ،یــادآور تعبیــر مرلوپونتــی
از آگاهــی اســت« :فرآینــد خودآگاهــی عبــارت از
بازگشــت ســوژه بــه خــود از طریــق «دیگــری» اســت».
(قربانــی .)105 :1383 ،مخاطــب درراه هنرمنــد قــدم
میگــذارد و خــود نیــز در مقــام آفرینشــگر ،اثــر را بــه
پایــان میرســاند.
نتیجه:
هنــر تعاملــی ،بهعنــوان یکــی از جریانــات غالــب هنــر
امــروز ،موجودیــت اثــر را بهواســطه مشــارکت مخاطــب
تعریــف میکنــد و دیگــر هنرمنــد ،یگانــه خالــق اثــر
دانســته نمیشــود .یــک اثــر تعاملــی ،محوریــت مطلــق
هنرمنــد را در آفرینــش هنــری نقــض میکنــد؛ بخشــی
از ایــن دگرگونــی مقامــی ،بهواســطه بهرهگیــری از
ت کــه دخالــت
فنــاوری دیجیتــال ایجــاد شدهاســ 
مســتقیم هنرمنــد را محــدود میســازد و تقــدس

مفــروض «دســتآفریده» هنــری را بــه چالــش
میکشــد .امــا فراتــر از آن ،نقــش مخاطــب در جایــگاه
تمامکننــده اثــر و اولویــت تجربــه زیباییشــناختی او،
ت انکارناپذیــر تأثیــر و تصمیــم «ســوژههایی
بــر اهمیــ 
دیگــر» در فرآینــد خلــق اثــر هنــری ،صحــه میگــذارد؛
تحولــی کــه اهمیــت بیناســوژگی را در عرصــه
آفرینــش هنــری ،همچــون دیگــر وجــوه حیــات
اجتماعی-فرهنگــی برجســته میســازد و هنرمنــد
را از خودمحــوری سولیپسیســتی بهســوی تعامــل
بیناالذهانــی رهنمــون میســازد .بنابرایــن ،ضــرورت
خلــق ارتباطــات بیناذهنــی در ایــن حــوزه ،فقــط
منحصــر بــه ایجــاد قرابــت میــان اذهــان گوناگــون بــرای
رســیدن بــه معنایــی مشــترک نیســت ،بلکــه فراتــر از
آن ،تجربــه آفرینشــگری و «خلــق اثــر» هنــری نیــز باید
در افــق بیناذهنــی محقــق شــود؛ توانایــی خلــق اثــر
هنــری دیگــر نمیتوانــد فقــط موهبــت دســتنیافتنی
هنرمنــدان فــرض شــود و بایــد شــرایطی عمومــی ،ولــو
بــا راهنمایــی مســتقیم هنرمنــد ،فرصــت هنرآفرینــی را
در اختیــار همــه قــرار دهــد .پــروژه تعاملــی کتابخانــه
قلــب کــه بــر مبنــای زیباییشناســی «صمیمیــت»
تعریــف و ارائــه شدهاســت ،بــدن و امــکان تغییــر ادراک
جســمانی را مــاده اصلــی تجربــه زیباییشــناختی
قــرار میدهــد .صمیمیــت در ایــن بســتر ،بــه معنــای
دروننگــری و حفــظ رابطــه نزدیــک بــا بــدن ،بهعنــوان
واســطهی آگاهــی از هســتی اســت؛ کوششــی بــرای
ســیال کــردن مرزهــای صلــب ذهــن و بــدن و رســیدن
بــه شــناخت عمیــق ،تــاز ه و متفاوتــی از خود .بازگشــتی
تعمقگــرا بــه بــدن ،هماننــد چیــزی کــه نخســتین بــار
بــر مــا پدیــدار میشــود .در کتابخانــه قلــب ،هنرمنــد
چارچوبــی اجرایــی پدیــد آورده اســت و بــرای خلــق
تجربــهای نــو ،مخاطــب را در مســیر ســفر درونــی
همراهــی و راهنمایــی میکنــد .مخاطــب تعاملگــر
کــه در برابــر تجســم خــود حضــور دارد ،بــرای اثبــات
خویشــتن آگاه و فعــال ،بــا انتخــاب و تمرکــز عمیــق و
بــا تغییــر آشــکاری کــه در شــکل اثــر (تجســم بــدن) به
وجــود مـیآورد ،بــه اثــر تعاملــی موجودیــت میبخشــد
و فــرم نهایــی آن را تعییــن میکنــد .درنهایــت ،آنچــه
در مجمــوع از ایــن تجربــه تعاملــی حاصــل میشــود
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متعلــق بــه هــر دو آنــان (هنرمنــد و مخاطــب) اســت:
پیشــنهاده هنرمنــد بــرای خلــق آگاهــی نویــن (آگاهــی
از بــدن) و محقــق شــدن آن توســط مخاطــب؛ محتوایــی
کــه بــه معنــای مشــترک تبدیــل میشــود و مخاطــب،
پــا بــه پــای هنرمنــد ،در ایجــاد آن ســهیم اســت.
در اثــر تعاملــی کتابخانــه قلــب ،آفرینــش و تجســم
آگاهــی بدنــی ،در افــق بیناذهنــی هنرمنــد و مخاطــب
تعاملکننــده شــکل گرفتهاســت؛ بهعبارتــی ،تجربــه
بــدن و خویشــتن ،از یــک پدیدارشناســی بیناالذهانــی
حاصــل میشــود .آنچــه در مــورد اثــر مذکــور شــایان
توجــه اســت ،نهفقــط ایجــاد فرصتــی بــرای خلــق

تجربــهای خــاص از دروننگــری بدنــی ،بلکــه رونــد
مشــترک ســاختن آن چیــزی اســت کــه بــرای هــر
شــرکتکننده منحصربهفــرد بودهاســت :نقشــههای
بــدن ،بــه نــگارش درآوردن احساســات و گفتگــو بــا
هنرمنــد و ســایر بازدیدکننــدگان ،موقعیتــی ویــژه بــرای
تعامــات اجتماعــی و ارتباطــی در فضــای نمایشــگاه
خلقمیکنــد کــه بیشازپیــش ،دریافتهــای
شــخصی را بــه یــک افــق بیناذهنــی نزدیــک میســازد
و بــه دانــش دریافتــی از تجربــه بــدن ،عمــق ،وســعت و
غنــای بیشــتر میبخشــد.

پینوشت ها:
)1- Catherine Millet (b.1948

نویسنده ،منتقد هنر و هنرگردان فرانسوی .سردبیر نشریه آرتپرس که در زمینه هنر مدرن و معاصر منتشر میشود.

2 - The Heart Library
)3 - Mikel Dufrenne (1910- 1995
)4 - Nicolas Bourriaud (b. 1965
5 -Relational Aesthetics
6 - intersubjectivity
7 - Phenomenology
)8 - Edmund Husserl (1859 - 1938
9- Solipsism

ایــن عبــارت کــه از ریشــه کلمــه یونانــی  solusipseبــه معنــای «خــودش تنهــا» برگرفتــه شدهاســت ،بــه مرامــی اشــاره دارد کــه معتقــد اســت
تنهــا یــک نفــر وجــود دارد .بهعبارتــی ،در نگــرش فلســفی «خودمحــوری» ،فقــط «خــود» وجــود دارد یــا «خــود» قابــل شــناخت اســت.
سولیپسیســم در دو معنــا بهکاربــرده میشــود ،اول اینکــه شــخص ،بهتنهایــی مرکــز آگاهــی اســت؛ بــر اســاس معنــای دوم کــه افراطیتــر
اســت ،هیچچیــز مطلق ـاً غیــر از ذهــن و حــاالت ذهنــی خــود شــخص وجــود نــدارد؛ همچنیــن سولیپســیزم روششــناختی بــر ایــن مســئله
تأکیــد دارد کــه محتــوای تفکــرات یــک فــرد کامـ ً
ا توســط حقایــق خودشــان (تفکــرات) تعییــن میشــود و از حقایــق محیــط آنــان مســتقل
اســت(.)Craig, 2013 : 981
)10 - John Dewey (1859 - 1952
11 - individuality
12 - commonality

 - 13امــر بیناذهنــی قابــل قیــاس بــا فرآینــد دیالــوگ و گفتگوســت« :بــا ورود در گفتگــو ،گوینــدگان ،فردیــت خــود را پشــت ســر گذاشــته و
بــه اجــزاء منظومــه جامعتــری تبدیــل میشــوند [ ]...یعنــی در ســایه گفتــار و بیــان ،فــرد ذهنیــت خویــش را در معــرض دگرگونــی قــرار
میدهــد و بــه «ســوژه ت ٌاملــی و بازتابنــده» ( )reflective and reflexive subjectتبدیــل میشــود [ ]...دیالــوگ بهعنــوان یــک نظــام
ارتباطــی ،متضمــن چیــزی اســت فراتــر از جمــع میــان دو آگاهــی .یعنــی در دیالــوگ بــه قــول مرلوپونتــی ،زمینــه مشــترکی میــان مــن
و دیگــری ایجــاد میشــود و همیــن زمینــه ،بافــت منظــم و واحــدی را بــه وجــود مــیآورد .بــه اعتبــاری ،نظرگاههــا و اندیشــهها در هــم
میآمیــزد و جهــان مشــترکی را شــکل میبخشــد(».ضیمران.)120-121 :1383 ،

سختي يا تجربه و غيره ديدن  ،به خود هموار كردن

14 - quintessence
15 - informer
16 - participatory, collaborative
17 - sensor
18 - input
19 - microcontroller
20 - output
21 - totality
22 - undergoing
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23 - Happening
24 - Lian Loke

پژوهشــگر ارتباطــات میانرشــتهای «هنــر اجــرا» ،مطالعــات بدنــی ،طراحــی و فنــاوری .وی در زمینــه زیباییشناســی تعامــل بدنــی نیــز بــه
مطالعــه پرداختهاســت.
25 - George Poonkhin Khut
هنرمنـ�د معاصـ�ر اسـ�ترالیایی و طـ�راح پروژههـ�ای تعاملـ�ی کـ�ه در زمینـ�ه هنـ�ر الکترونیکـ�ی ،دیزایـ�ن و سـلامت ،در مؤسسـ�ه �UNSW Aus
 tralia, Art & Designفعالیــت میکنــد.
مأخذhttp://georgekhut.com/about/biography :
26 - Intimate Aesthetics and Facilitated Interaction
)27 - Richard Shusterman (b.1949

فیلسوف پراگماتیست معاصر و یکی از شارحان فلسفه تجربی جان دیویی.

28 - somaesthetic experience

ایــن اصطالحــی اســت کــه ریچــارد شوســترمن بــه نــام خــود ســکه زده اســت .شوســترمن ،عمــدا ً اصطــاح  somaبــه معنــای «جســمانی/
بدنــی» را بهجــای کلمــه آشــناتر  bodyقراردادهاســت تــا بــر ویژگــی مهــم مفهــوم پیشــنهادیاش از حیــات جســمانی تأکیــد
داشتهباشــد .بــه عقیــده شوســترمن ،ابعــاد بدنــی ( )bodilyو ذهنــی ( )mentalانســان و از همیــن دســت صفاتــی چــون «فرهنگــی» و
«زیستشــناختی» ( )biologicalدر اســاس ،تفکیکناپذیرنــد؛ بهمنظــور تفهیــم معنــای ایــن وحــدت ،شوســترمن ترجیــح میدهــد از
عبــارت  somaکــه برخــاف ، bodyخودبهخــود ،متضمــن معنایــی از گوشــت منفعــل ،در تضــاد بــا روح و ذهــن پویــا نیســت ،بهــره جویــد
مآخذ)http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Shusterman( :
زیباییشناســی بدنــی ،یــک دانــش میانرشــتهای جدیــد ،بــا رویکــرد فلســفی اســت .ایــن نــوع زیباییشناســی ،یــک چارچــوب مفهومــی
وحدتگــرا در کنــار روششناســی خــاص خــود ارائــه میدهــد کــه نهتنهــا بــرای درک بهتــر مــا از تجربیــات جســمانی ،بلکــه بــرای ارتقــا
بخشــیدن کیفیــت ادراک ،اجــرا و نمایــش بدنــی مــا مفیــد واقــع میشــود .چنیــن آگاهــی و مهــارت جســمانی پیشــرفته ،مزایــای بســیاری
بــرای ســایر شــاخههای دانــش ازجملــه طراحــی هنــری فراهــم م ـیآورد.
مآخذ) https://www.interaction-design.org/encyclopedia/somaesthetics.html(:
29 - transformative states of being
30 - somatosensory
31 - Live Art

 - 32مرلوپونتــی بهعنــوان فیلســوفی کــه طــرح ناتماممانــده هوســرل را تحقــق میبخشــد نشــان داد کــه رابطــه بیناالذهانــی ،شــرط
وجــودی تمامــی افــراد بشــر اســت (پریموزیــک77 :1387 ،و .)78مرلوپونتــی تصریــح میکنــد کــه ســایر انســانها هرگــز بــرای مــن روح نــاب
نیســتند« :مــن تنهــا میتوانــم آنهــا را بهواســطه نــگاه ،اشــارات و حرکاتشــان و کالمشــان ،بهعبارتدیگــر ،بهواســطه بدنشــان بشناســم
[ ».]...دیگــری بدنــی اســت کــه انــواع قصدهــا بــه آن زندگــی میبخشــند و منشــأ کنشهــا و ســخنهای بیشــمار اســت .بنابرایــن ،رونــد
نگریســتن بــه افــراد انســان از بیــرون یعنــی بــه انســانهای دیگــر ،مــا را بــر آن مـیدارد تــا برخــی تمایزهــا را مثــل تمایــز ذهــن و بــدن کــه
درگذشــته معتبــر بــه نظــر میآمدنــد را موردبازنگــری قــرار دهیــم (مرلوپونتــی.)74 :1391 ،
- body-subject
- contemplation
- Welcoming
- Fitting and Induction
- Ride
- Debrieﬁng and Documentation
- clinical biofeedback
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در ايــن روش بــه بيمــار يــاد داده ميشــود كــه بــر اعمــال بدنــي خــود ،نظيــر فشــارخون ،كــه بهطــور طبيعــي كنتــرل بــر آنهــا نــدارد،
كنتــرل پيــدا كنــد .ايــن روش بيشــتر بــر اعمــال اتونوميــك و اكثــرا ً در دســتگاه قلــب و عــروق مورداســتفاده قــرار ميگيــرد.
40 - immersion
41 - debrief/decompress
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