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  :ها هنرها و ارزش

 *ی بازنمایی در هنر دلوز، گتاری و مسئله
 

 علی خدادادی

 

 

 مقدمه:

نبوده ها را ممکن کرده یا خود، چیزی  ای که نسبت آن اند بر پهنه ها زیسته هنرها همیشه جایی نزدیک به ارزش

اند. در فضایی که هر نفس،  ها نفس کشیده ن. هنرها همیشه در فضای ارزشاهای متکثرش نسبت یا نسبت جز

کنند، به دور  ها تجمع می هنرها حول ارزشی معنایی نو بوده و خطی تازه را در این پهنه گشوده است.  زاینده

بودن را به وجود بیاورند،  که توهمِ خودآیینکنند. هنرها هر قدر هم  ها کار می زنند و از طریقِ آن ها حلقه می آن

هایی که مستقرند  کنند. خواه ارزش ها عمل می ها یا ضدِ ارزش ها، برای ارزش ها، از طریقِ ارزش در نهایت با ارزش

های اخالقی،  های مذهبی، ارزش های سیاسی، ارزش کنند. ارزش هایی که خود هنرها تولید می و خواه ارزش

ها یکسان  ی هنر با تمامی این ارزش رابطههای ادراکی.  و حتی ارزش های مفهومی ، ارزشدیهای اقتصا ارزش

ست که ای ا شدنی، مسئله ادراک و امر درک ی کند. مسئله نیست. هنر امری است که از طریق ادراک عمل می

راک هم، هدف نهایی ی اد حتی اگر ماندن در حیطهدر ارتباط است.  –ذات به هر معنایی  –مطلقاً با ذات هنر 

گذارد. هنر امری است مربوط به حس یا احساس.  کند و تأثیر می هنر نباشد، اثر هنری از طریق ادراک عمل می

شود  گونه که جهان ادراک می شود همان هنر ادراک میامری مربوط به دیدن، شنیدن، لمس کردن، تخیل و ... . 

جهان فیلم، جهان شدنی است.  پذیر و درک هایی حس ا جهانو به این معناست که کارِ هنر آفریدنِ جهان ی

 –که دارد  –های دیگر رابطه داشته باشد  در نتیجه حتی اگر هنر با ارزشنقاشی، جهان رمان یا جهان مجسمه. 

هایی که هنر، از طریقِ ذاتِ  های ادراکی، ثانوی و فرعی هستند. تنها ارزش این روابط نسبت به رابطه با ارزش

 .اند های ادراکی کند ارزش ها ارتباط برقرار می با آن ،خود و به شکلی درونی
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پذیرد یا از طریق  ها تأثیر می کنند؟ ادراک چگونه از این ارزش ستند؟ چگونه عمل میهای ادراکی چه ه اما ارزش

ها جهان را درک  های ادراکی در واقع مقوالتی هستند که آگاهی از طریق آن ارزششود؟  ها ساخته می آن

مفاهیم شناسد.  شود و جهان را می ها، با جهان مواجه می ها و حدودی که آگاهی در مرزهای آن کند. چارچوب می

ی انسان با جهان،  در هر مواجهه –بودی، تمامیت، ذات، طبقه و ...  مفاهیمی از قبیلِ توالی، علیت، هم –ادراکی 

جهان  کند. دهند. آگاهی از طریق همین مقوالت، جهان را ادراک می کنند و به این مواجهه شکل می شرکت می

شوند و روند  که تحت تأثیر مقوالت، مشابه تجارب قبلی می آگاهی، جهان بازنمایی است. بازنمایی تجاربی

دهند که تکرار و بازتولیدِ  های ادراکی را شکل می مقوالت به این معنا ارزشدهند.  شناخت و یادآوری را شکل می

و  مند بدل کرده است. در سیستمِ ادراک تنها آن چیزی تکرار ها را به اموری ضروری و در نتیجه ارزش ها، آن آن

 شده و رمزگذاری شده است.  چه از پیش شناخته شود که واجدِ ارزشی مقوالتی است. آن بازنمایی می

تواند بکند؟ اگر هدف، رسیدن  شود و چه کار می ی بازنمایی چگونه تعریف می مسئله این است: هنر در این میانه

ای دیگر  گونه چگونه سهم خود را به زیستن بهای دیگر از زیستن باشد، هنر در ارتباط با ادراک و آگاهی،  به گونه

 کند؟ ادا می

 

 هنر چیست؟

ها و  د. هنر، توانایی آفریدنِ درکنکن اش تعریف می هنر را از طریقِ کارکرد و در نتیجه محصول و گتاری لوزد

آفریند:  ها را می ها و تأثیرها یا بلوکی از احساس است. هنرمند ترکیبی از درک 2تأثیرها و در یک کالم احساس

احساس ترکیبی است از (. 202: 1931 و گتاری )دلوز« ای از جنس احساس است و بس اثر هنری هستنده»

است، دقیقاً از ها و تأثیره ی درک گوید هنر آفریننده ستند؟ وقتی دلوز میها چه ه ها و تأثیرها. اما خودِ این درک

ها،  ها دیگر نه همان ادراک درک»ها و تأثرها نیستند:  ها و تأثیرها همان ادراک گوید درک زند؟ او می چه حرف می

ها یا تأثرها نیستند،  حسهمان  کنند. تأثیرها دیگر ا تجربه میها ر بلکه مستقل از وضعیت کسانی هستند که آن

و   ها و تأثیرها با ادراک درک)همان(. « شوند ها می د که دستخوش آنرون به فراسوی توانایی کسانی می کهبل

ها چیزهایی  یک شخص، یک هستنده، یک سوژه با جهان است. ادراک های مواجه  اند. ادراک تأثرها متفاوت

دهد که تفاوت درک و ادراک، به وجود  ی باال نشان می کند. قطعه هستند که یک آگاهی از جهان درک می

کند. وضعیت برای تأثیر و تأثر هم به همین منوال است. تأثرها در واقع  ای است که ادراک را تجربه می هستنده

رها به وجودِ یک سوژه یا هستنده بستگی ندارند. یعواطف ایجاد شده در، یا توسطِ یک سوژه هستند اما تأث

ها را تجربه یا  ای که آن خود و مستقل از هستنده ها درخود و برای برخود دارند. آن جودی قائمرها ویها و تأث درک

نفسه معتبرند و از هر امرِ  هایی هستند که فی ها، و تأثیرها هستنده ها، درک احساس»زندگی کند وجود دارند. 
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اثر  و گتاری در نتیجه زمانی که دلوز)همان(. « ها در غیاب انسان وجود دارند گذارند. آن ای قدم فراتر می زیسته

د، در واقع منظوری جز این نکن )همان( معرفی می« ها و تأثیرها ها، یا ترکیبی از درک بلوکی از احساس»را  هنری

رود.  شده فراتر می ها و تأثرهای روزمره و امور زیسته و تجربه های احساس از ادراک د که هنر با خلق بلوکنندار

)همان: « گذرند های معمولی درمی ز تأثرها و ادراککنند که ا فیگورهای زیباشناختی ... تأثیرهایی تولید می»

گیرد. اثر هنری به فراسوی ادراکِ انسانی سفر  شده و معمول قرار می (. اثر هنری فراتر از امرزیسته، تجربه30

ها و تأثیرهایی که از  نوردد. کارِ هنر تولیدِ احساس است. تولید درک می کند و درنتیجه ادراک معمولی را در می

 گذارند.  ها را پشت سر می اک و تأثرهای زیسته و روزمره فراترند و آنادر

ری یها و تأثیرها با ادراکات و تأثرات دقیقاً در چیست؟ چگونه درک یا تأث این همه یعنی چه؟ تفاوت درک

ه چیزی که آید و هنر به چه معنا ن تواند بدون وجودِ انسانی وجود داشته باشد؟ این تمایز به چه کار دلوز می می

ی ادراکِ انسانی  که خودِ درک یا تأثیر است؟ باید از مدلی خاص در نحوهکند، بل شود و تأثر ایجاد می می ادراک

چنین تأثیر و تأثر را داشته باشد.  و هم تبیینِ تفاوتِ بینِ درک و ادراک کمک گرفت. مدلی که توانایی توضیح و

 برخود و نه بر انسان دارند.  وجودی قائم ها و تأثیرها مدلی که توضیح دهد چگونه درک

 

 درک و تأثیر، ادراک و تأثر:

از  و گتاری دهد که شاید دقیقاً منطبق بر الگوی دلوز ی ادراک انسانی به دست می الیبنیتس مدلی از نحوه

توان از  شناسی دلوزی می ی معرفت تفاوت احساس با ادراک و تأثر نباشد اما به عنوان یک مدل برای رسم نقشه

دانیم  گوید همه می الیبنیتس می»دهد:  گونه توضیح می ی الیبنیتس این دلوز در سمیناری دربارهآن بهره گرفت. 

ها ادراکات هستند، به  شنویم. این یا صدای دریا را میبینیم  که واجد ادراک هستیم، که مثالً رنگ قرمز را می

های  (. ادراک102 :1932)دلوز « اند ها آگاهانه ا آنها اختصاص دهیم، زیر ای خاص را به آن عالوه باید کلمه

ها سروکار  ی با هستی با آن کند و در مواجهه ها را درک می هایی هستند که انسان به واقع آن آگاهانه، آن ادراک

ی اصلی این  نامد. مشخصه می 9اند و الیبنیتس این نوع از ادراک را دریافت های ما اغلب آگاهانه ادراکدارد. 

بندی  ها را فارغ از زمان و مکان طبقه توان آن اند که می م. به این معنا عمومیاند و تا ها این است که عمومی ادراک

است( و به این معنا تام، که حدوحدودی مشخص دارند و در واقع  رنگِ قرمز همیشه رنگِ قرمزکرد و شناخت )

رای این الیبنیتس به دنبال اجزا یا علتی باست )همان(.  اند که مرزهایشان معلوم امیتنوعی کل یا تم

اند باید اجزایی بسیط داشته باشند یا به روشی دیگر،  هایی مرکب ها تمامیت گردد. اگر این های نسبی می تمامیت

کنیم همواره یک معلول است،  چه درک می آن»ها را به وجود آورد.  این ادراکات کلی نیازمند علتی هستند که آن

ها ادراک  ها را نیز باید ادراک کرد، و اال معلول این علت هایی وجود داشته باشند. خود بنابراین باید علت
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ها  هایی که آن علتها باید علتی داشته باشند.  های آگاهانه یا همان دریافت این ادراک(. 109)همان: « شوند نمی

 شوند.  های آگاهانه ناممکن می خودشان هم باید ادراک شوند وگرنه دریافتها  کنند. این علت را ممکن می

اش  ای که دلوز به این شکل روایت گیرد. استعاره ای کمک می شدن این مسئله از استعاره الیبنیتس برای روشن

شنوید. من  دهید و صدای موجی را می دهید. به دریا گوش می نزدیک دریا هستید و به امواج گوش می»کند:  می

گوید: اگر ادراکِ  دهم. و الیبنیتس می ییز میشنوم و این یعنی من دریافت دارم: من موج را تم صدای موج را می

خورد،  ای دیگر سر می لغزد و از میان قطره ی بسیار جزیی از صدای هر قطره از آب نداشته باشید که می ناآگاهانه

توان از  کنند که نمی تکِ قطرات آب صدایی تولید می تک(. 83و82)همان: « صدای این موج را نخواهید شنید

ی موج  پارچه ها در نهایت به یک ادراک تام و عمومی، یعنی به صدای یک ن داد اما برآیند آنیکدیگر تمیزشا

اند.  ها اموری مربوط به هستی اند. آن های خرد در واقع ناآگاهانه این ادراکشنویم.  شود که ما می منجر می

ند و آگاهی انسان تنها برآیندی شو کنند و از درون یکدیگر رد می هایی جزیی که مدام به یکدیگر گذر می ادراک

هستی در این حالت ذرات دیفرانسیلی بسیار کند.  ها را دریافت می از آن« مشتقی»ها یا به قول الیبنیتس  از آن

ند. آگاهی از این گذار یا ا دارای صیرورتشوند و  کنند و متغیر می وقفه به یکدیگر گذر می خردی است که بی

شاید بتوان تفاوت درک با ادراک را با سازد.  کند و نمودارهایی ثابت و متعین می گیری می وقفه مشتق شدنِ بی

کنند و از  اند که مدام به یکدیگر گذر می های خرد دیفرانسیلی ها همان هستنده این الگو بهتر فهمید. درک

ها  از درک اش برآیندی مدرِک دارند که آگاهی ی وجودی قائم به هستندهها  ایستند اما ادراک حرکت بازنمی

 سازد.  می

نهایتی از ادراکات خرد ساخته شده باشند،  شمول از بی اگر ادراکات جهان»رود:  تر می هم پیش الیبنیتس از این

موضوع (. 101)همان: « شوند های خرد تشکیل می نهایتی از اشتهاداشتن ها یا اشتهاهای بزرگ از بی اشتهاداشتن

ها را برقرار  دهند و نسبت در مورد اشتهاها یا امیال نیز به همین صورت است. امیالی که تأثرها را شکل می

اند و موجودیتی فارغ از  نهایت تأثیر جزیی که ناآگاهانه ست از بی کنند. در واقع هر تأثر، مشتق یا برآیندی می

ی یک جوهر عمومی از چه تشکیل  گرسنگی به منزله»پذیرد دارند.  یر میچه تأث گذارد و آن چه تأثیر می آن

شود؟ از هزاران گرسنگی خرد: گرسنگی نمک، گرسنگی مواد پروتئینی، گرسنگی چربی، گرسنگی امالح  می

نهایت گرسنگی  (. آگاهی از گرسنگی در واقع هیچ نیست مگر مشتق گرفتن از این بی101)همان: ...« معدنی و 

کنند.  امیال خردِ دیگر گذر میبه افتند و  کنند و درونِ هم به حرکت می ه مدام با یکدیگر نسبت برقرار میخرد ک

نهایت میل یا اشتهای خرد است که به  لول بیعکند در واقع م نسبتی که فرد گرسنه با یک خوراکی برقرار می

رها هستند. تأثیرهایی که وجود دارند و از تأثرها برآیند تأثیشوند.  گیری می نهایت ادراکِ خرد هدف سمت بی

 اند.  ی آگاه فارغ هستی هستنده

های فلسفیِ تفاوت درک و ادراک و  های زیادی با داللت این البته یک مدل است که داللت فلسفی آن تفاوت

تر به این تمایز پرداخت.  توان روشن دارد. اما اکنون می و گتاری دلوز فلسفه چیستچنین تأثیر و تأثر در  هم



 بخش تحلیل سایرهنرها  علی خدادادی – ها: دلوز، گتاری و مسئلة بازنمایی در هنر هنرها و ارزش

 

 
5 

 
www.academyhonar.com 

 

هایی متصل و متغیر که وجودشان منوط و مشروط به  اند. هستنده ی نهفتهیاه ها و تأثیرها در واقع هستنده درک

و  ها و تأثرها گیری ادراک یا تأثر. ادراک اند برای شکل ها در واقع امکانات هستی وجود انسان نیست. این هستنده

سازند. اثر هنری  ها و تأثیرهایی که امکاناتِ هستی را می جز ترکیبی از درک نددر نتیجه خود انسان، چیزی نیست

کند.  شده را دوباره بازتولید نمی سازد. امورِ زیسته و تجربه کند. واقعیتی روزمره را نمی ها را بازنمایی نمی ادراک

ای که در اختیار دارد و تکنیکی  رود. هنر با ماده ندهای آگاهی فراتر میاثر هنری از این امورِ زیسته، از این برآی

ی خطوط و  سازد. نقاش در واقع آفریننده ها را می«احساس»ها و تأثیرها یعنی  برد، درک کار می که به

شان  شی چین هایی که به واسطه توانند امکانِ ادراکی جدید را به وجود آورند. رنگ هایی که می هاست. رنگ رنگ

کند، از  ها و تأثیرهایی که هنر تولید می درکی ادراکات روزمره نیستند.  کنند، صرفاً آینه و حالتی که پیدا می

گیری  یابند که امکانِ مشتق روند و به آن جهانی دسترسی می ی امرِ نمادین، از ساحت آگاهی فراتر می حیطه

ها تأثرات روزمره و رسیدن به آن جهانی  د هنر گذار از ادراکدر واقع کارکرکند.  دوباره برای آگاهی را فراهم می

کشیم، مجسمه  ها را نقاشی می ما احساس»ها. «احساس»است که خود علت این ادراکات و تأثرهاست. جهانِ 

ای ارجاع  هایی نیستند که به ابژه ها، ادراک چون درک ها هم نویسیم. احساس کنیم و می سازیم، تصنیف می می

(. 210: 1931)دلوز « شود ها، خطوط، سایه و نور ایجاد می ی رنگ د ... لبخند رویِ بوم تنها به وسیلهیابن می

های خردی که به این  واقعیت تأثر لبخند در این قطعه، در واقع واقعیت خودِ بوم و صفحه است. واقعیتِ احساس

مایی وجود ندارد. بازنمایی تنها برداشت چیزی برای بازنهای رنگ و سایه و ... .  دهند. احساس لبخند شکل می

عای  تواند در ذهن هنرمند این توهم را به وجود آورد که دارد ادراک بدی از اثر هنری است. برداشتی که می

واقعیت هیچ نیست مگر امکاناتِ ماده. امکاناتِ بوم و رنگ و گرایانه دارد.  دهد و تولیدی واقع روزمره را بازتاب می

رود و واقعیت  توانند در کنار هم درکی تازه خلق کنند. درکی از امرِ زیسته فراتر می که می مو و ... قلم

  کند. فرد خود را بر بوم خلق می منحصربه

گونه  ی ویلهلم پابست را این ساختهی پاندورا  جعبهای از فیلم  تصویر، صحنه-در فصل تأثر 1-سینمادلوز در کتاب 

هایی که به خاطرات  بری و جک درنده در صحنه حضور دارند: آدم لولو، چراغ، چاقوی نان»کند:  توصیف می

آیند، و اشیایی که به خاطر کاربردهایشان و پیوندهای  شان واقعی به نظر می شخصیت فردی و نقش اجتماعی

فعل کامل از چیزها در که نوعی حالت بال خالصه این –آیند  ها واقعی به نظر می واقعی میان این اشیا و این آدم

ی چاقوی زیر نور، ترس و رضای جک و نگاه  صحنه وجود دارد. اما در عین حال روشنی نور روی چاقو، تیغه

« های ممکن»عبارتی به  –اند  های تکین ناب ها یا کیفیت ها پتانسیل آمیز لولو هم در صحنه حاضرند. این شفقت

ها و تأثرها. در واقع  اند. از جنس ادراک هایی هستند که بالعفلدر این صحنه چیز(. 113: ب 1932)دلوز  «ناب

هایی که شخصیتی اجتماعی  شود. انسان ها فهمیده می صحنه در حالت عادی در همین سیستم نمادین ادراک

های نمادین فراتر  اما صحنه از این ادراکشدن و ... .  اند. چاقویی برای کشتن یا کشته دارند، ناراحت یا غمگین

ها  سیستم نمادین آگاهی. اینو ها  هایی هستند مستقل از انسان ها درک نور، تیغه، ترس و ... . اینرود:  می
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توانند طور دیگری فهمیده شوند یا علت نوعی دیگر از ادراک باشند. حتی ترس جک و نگاهِ لولو، در واقع  می

ی صاف و  اه وجود دارد و بس. نگاهی روی صفحهبودنِ این دو ندارند. تأثیرِ ترس و درکِ نگ ارتباطی به انسان

 تواند نداشته باشد.  یا می –ه تأثیری از ترس که نه ابژه دارد و نه سوژ

ها و تأثیرهایی تولید کرد؟  شود در میانِ امر نمادین و بازنمایانه، چنین درک اکنون مسئله این است: چگونه می

ها برود؟  تواند به ورای ادراک شوند؟ هنر چگونه می تصور بازنمایی و تصور فراتررفتن از بازنمایی از کجا ناشی می

دلوز و ی زیسته گذر کرد؟  توان از ادراک روزمره و تجربه هایی، با چه تصوری از هستی، می با چه ابزار و تکنیک

 یافت.  هزار فالتیابند؟ جواب را شاید بتوان در  اهانه میگتاری چگونه راهی برای خروج از چارچوب ادراکات آگ

 

 درخت، ریزوم:

ای  که نیاز به تبصره یا اضافه است. درخت، بدونِ این« درختی»یری دهد تصو تصویری که آگاهی از جهان ارائه می

م و مشخص اش معلو (. درخت ریشه دارد. مکان1: 1321داشته باشد، خودِ تصویرِ جهان است )دلوز و گتاری 

جزء، در کلیتِ درخت مشخص و حتمی است.  مرابت دارد و جای هر . درخت سلسلهچنین حدودش است و هم

درخت منطقی دودویی دارد و از طریق واحدی که درخت توالی دارد. ابتدا ریشه، بعد تنه و ساقه و برگ و میوه. 

تصورِ  و الی آخر )همان(. ی دیگر و شاخهتنه به دو شاخه و هر شاخه به دکند.  شود رشد می به دو مبدل می

ها را به خاطر  نامه توان شجره می –کند. ریشه را، سرسلسله را  درختی تصوری است که امر واحد را حفظ می

مراتب و توالی را. و به همین منوال کلیت و تمامیت را. درخت تصور آگاهی از جهان است.  چنین سلسله آورد. هم

وپس خود مشخص  تنها جایی مشخص در کلِ نظام دارد، که روابطش هم با اعضای پیش هر عضو یک درخت، نه

درخت یک  های هرمی و پدرانه. نظام خانواده یا کارخانه، نظام –ای دارد و حدودی  و معین است. هر عضو وظیفه

 تصویر است. یک بازنمایی. چیزی که از جهان جداست. یک کپی. یک نمود.

که خودِ هستی است. مدلی که  دهند که تصویر یا نمود نیست. بل لوز و گتاری اما مدلی از هستی ارائه مید

ریزوم گیاهی است که در آن اش نیاز دارد: ریزوم.  هایی برای دریافتن یابد یا حداقل به واسطه را در نمی آگاهی آن

چنین  کند و ابتدا و انتهایی ندارد و هم میریشه و ساقه و میوه تفاوتی ندارند. گیاهی که روی سطح رشد 

هایشان در هر لحظه یا هر جا، به شکلی تصادفی به  روند. میوه ها با نسبت و ارتباط پیش می ریزوممراتبی.  سلسله

ای مسطح در تمامِ  ای وجود ندارد. هرچه هست شبکه روند. هیچ ریشه یا ساقه یا تنه نشینند و از بین می بار می

 شده روی سطح و در تمامِ شاخه شاخهگیرد، از گسترشِ  های گوناگونی به خود می ریزوم فرم»ن است. جهاتِ ممک

 (. 1)همان: « ها شدن در قالب پیازها و پیازچه جهات، تا صلب

تواند و باید به هر  ای از یک ریزوم، می هر نقطه»کند:  ها را از درختان جدا می ها مشخصاتی دارند که آن ریزوم

کند و نه مانند یک درخت از  شود و از طریق اتصال رشد می )همان(. ریزوم متصل می« یگری متصل شودچیز د

شود.  تر بدل می کند و به ریزومی بزرگ طریقِ منطق دودویی و تقابل. ریزوم مدام به چیزی دیگر گذر می
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. ریزوم به شکلی مداوم در این چیز در این اتصاالت، ریزوماتیک است. هیچ ریشه و مکانِ ثابتی وجود ندارد همه

چنین هیچ حدی و  رود. هیچ ماهیتِ ثابتی مانند درخت در کار نیست و هم شود و پیش می روند دگرگون می

. تکثری که از واحدی نشأت نگرفته n-1کند:  چنین تکثرِ ناب است. ریزوم امر واحد را حفظ نمی ریزوم هممرزی. 

هایی که یک عروسک  نخ تکثرِ(. 2همان: از ابتدا متکثر است ) و متکثر نشده است. ریزوم پیشاپیش و

که به تکثر  گردان متصل نیست بل دارند به یک واحد، یعنی ذهن عروسک بازی را به حرکت وامی شب خیمه

ها و در نهایت کل هستی  ها نیز به تکثر ژن های سیستم عصبی او متصل است که خود آن ها و شاخه رشته

ها  ریزومشدن.  بندی است و بس. تنها در اتصالی متکثر قرارگرفتن و مدام دگرگون تنها سرهم اند. ریزوم متصل

ی جهان نیستند  ها آینه کنند. آن ها چیزی را بازنمایی نمی دهند. آن گر نیستند. تصویر نیستند. بازتاب نمی داللت

که در  کند، بل یر زنبور را بازنمایی نمی(. ارکیده تصو3کنند )همان:  را کامل می ن، آنکه در ارتباط با جها بل

ریزوم تقلید زنبور. -دهد: ارکیده تر را شکل می گیرد. نسبتی که ریزومی بزرگ نسبتی اتصالی با زنبور قرار می

هایی با ماهیت  تقلید مفهوم بسیار بدی است. چرا که برای تبیینِ پدیده»شود:  که تنها متصل می کند بل نمی

پرست برای حفاظت از  (. هنگامی که یک آفتاب11)همان: « کند منطق دودویی استفاده می کامالً متفاوت، از

بندی  های طبیعت سرهم که با رنگ کند بل آید در واقع رنگِ طبیعت را تقلید نمی جانِ خود به رنگ طبیعت درمی

های  پرست بازنمایی رنگ بر پوست آفتاب ها انجامد. رنگ اش می اتیککند که به گسترش ریزوم ای درست می تازه

که کارکردی کامالً متفاوت دارند. کارکردی که در تکاملِ ناموازی و بدونِ قرینه با جهان قرار  طبیعت نیستند بل

اند نه ردِ پا. ردِ پا مبتنی بر بازنمایی است. مبتنی بر مسیریابی و بازنماییِ  ها نقشه و در نهایت ریزومگیرد.  می

کنند  چیز را بازنمایی نمی های اتصال بر یک سطح که هیچ اند. نقشه ها نقشه که ریزومچه گذشته. در حالی  آن

 (. 12)همان: 

گیرند؟  آیا این یک تقابلِ ساده است؟ آیا مفاهیمِ درخت و ریزوم در یک منطق تقابلی ساده در برابر هم قرار می

شناختی، امرِ ریزوماتیک است.  کنند که چنین نیست. در واقع تنها امرِ موجود و هستی استدالل می گتاریدلوز و 

گونه  همان –درخت تنها یک سوتفاهم است. سوتفاهمی از ریزوم. تصویرِ درخت در درونِ خودِ ریزوم وجود دارد 

اش کنید.  نقشه برگردانید و به آن متصلردِ پاها و مسیرها را به »که ردِ پا و مسیر در خودِ نقشه وجود دارند. 

دهد که واقعیتی غیر از ریزوم وجود  (. این عمل نشان می18)همان: « ها را به ریزوم پیوند بزنید ها و درخت ریشه

گیاهان با ریشه هم، از وجوهی »نمایاند.  مرابتی می ها را تقسیم، صلب و سلسله زومیندارد. این آگاهی است که ر

« اش به تمامی ریزوماتیک نیست؟ این است: آیا زندگی گیاهی در ماهیت  وار باشند: مسئله ند ریزومتوان دیگر می

هیچ تقابلی وجود ندارد اند.  رسد با یکدیگر متداخل و پیوسته که به نظر می چیزها بسیار بیش از آن(. 1)همان: 

 شناختی ندارد.  چرا که درخت حیثی هستی

ها در تصویر جهانیِ درخت چه کاری ساخته است؟  وم چیست؟ از دست ریزومدنِ بحث ریزیکش ی پیش فایده

چینند. تصویری که حدود و مرزهایش  ها تصویری مبتنی بر قلمروها می کنند. درخت می« قلمرزدایی»ها  ریزوم



 بخش تحلیل سایرهنرها  علی خدادادی – ها: دلوز، گتاری و مسئلة بازنمایی در هنر هنرها و ارزش

 

 
8 

 
www.academyhonar.com 

 

مشخص است. جهانی که این  مشخص و معین است. جهانِ درختی جهانی با قلمروهای صلب، ثابت و ازپیش

کنند.  ها با تکثر، دگرگونی و اتصال، از قلمروها قلمروزدایی می ریزومشوند.  ا در آن تکرار و بازنمایی میقلمروه

برند. قلمروهای جدیدی که خود، در فرایند  ها قلمروهای درختی را به نفعِ قلمروهای جدید از بین می ریزوم

وز و گتاری از جهانِ درختی به جهانِ ریزوماتیک شوند. دل گذاری می کنند و بازقلمرو اتصال و دگرگونی تغییر می

 هایی که قلمروهایی تازه و لرزان داشته باشد.  ای برای زندگی بیابند. جهان های تازه کنند تا جهان گذر می

کند؟  دیدگاهِ ریزوماتیک چه کمکی برای فهمِ هنر از دید دلوز و گتاری میاکنون باید به بحث هنر بازگشت. 

 کنند؟  ها پیدا می ها و به تبعِ آن با ارزش ها و درک ها چه ارتباطی به ادراک ها و درخت ریزوم

 

 های ادراکی: هنر و ارزش

اند.  نند و به همین دلیل تام و عمومیک ها و تأثرها با قلمروها کار می چنین تأثرها. ادراک ها قلمرومندند. هم ادراک

های خرد و جزیی با گذار  سازند. ادراک های خرد و جزیی می از ادراکبرآمده های آگاهانه، قلمروهایی  ادراک

در ارتباطِ با خود یک کل و در  ی آگاهانهها ادراکاند اما  شان به یکدیگر، پیوسته، متغیر و ریزوماتیک مداوم

دهند. یک درخت را. آگاهی حدودِ هر ادراک  مرابتی را تشکیل می ی سلسله ی دیگر یک زنجیرهها ارتباطِ با ادراک

قلمروها و گیرند.  ها شکل می ها و ابژه کند. در این قلمرومندی است که سوژه و مرزِ هر تأثر را مشخص و معین می

هرروزه و امرِ زیسته  ادراکِ بازنمایی در واقع، بازنمایی قلمروهاست.کنند.  حدود، بازنمایی را ممکن می

ی  دهد. تکراری که از طریقِ حافظه ها را ضروری جلوه می اند که عادت یا تکرار آن هایی مشخص محدوده

ترین ابزارِ آگاهی برای قلمرومند کردنِ وضعیتِ ریزوماتیکِ هستی حافظه  گیرد. مهم شناختی صورت می روان

شده و  های حفظ دارد و توسط همین قلمروها و چارچوب اه میاست. حافظه است که قلمروها را در خود نگ

از همین جهت است که دلوز و گتاری کند.  ها را به ادراک و تأثیرها را به تأثر بدل می مستقر، درک ازپیش

خواند،  های قدیمی را فرامی حافظه، که صرفاً ادراک»ای ناچیز با حافظه دارد:  گویند که کار هنری رابطه می

(. حافظه و به همراه آن 212: 1931)دلوز و گتاری « های زیسته کافی نیست ا برای گریختن از ادراکآشکار

ی مدرِک یا مدرَک مربوط  شده را احضار کنند. امری که به یک هستنده توانند امرِ زیسته و تجربه آگاهی، تنها می

بند  ی زیسته و به حافظه پای تی، به تجربهجا که به امرِ درخ است. یک امرِ قلمرومند. امری درختی. هنر تا آن

تواند تصویری از جهان باشد. یک بازنمایی. یک آینه. در این حالت هیچ درک و تأثیری  است، آشکارا تنها می

ای مدرِک نیاز دارد و  شود. همه چیز ادراکات و احساساتِ معمولی و زیسته است. چنین هنری به سوژه تولید نمی

یابد، هنری بازنمایانه باقی  که در تصویر می هنری که واقعیتِ خود را نه در ماده، بلایدار بماند. تواند درخود پ نمی

که در واژگان و اصوات  ای پیچیده نیاز داریم که نه در حافظه، بل که به ماده ما نه به حافظه، بل»خواهد ماند: 

 (. 219)همان: « شود یافت می
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دهد، واقعیتِ خود را  گرفتنِ حافظه و گذار از واقعیتِ تصویر یا صوت یا محتوایی که ارائه می هنر از طریقِ نادیده

یابد. هرگاه ادراکِ روزمره  ها، در کلمات و ساختارها و ... می ها و خطوط، در صداها و موج ی خود، در رنگ در ماده

اثر هنری اثری ریزوماتیک است. اثری که تبارِ خود کند.  رکت میقلمروزدایی شود، هنر از ادراک به سویِ درک ح

ی خود را و نامِ پدرِ خود را کنار گذاشته. اثری که وجودش قائم به خودش است و  ی خود را، حافظه نامه را، شجره

ایی در یک ه های روی بوم دیگر نه نشانه کند. رنگ تواند متصل شود. اثری که از تفسیرِ نمادین تمرد می تنها می

سطح صافِ  –ی اثر هنری  در مادهاند. حتی فیگورهای قلمرومند هم  ساختارِ نمادین، که امکاناتی برای اتصال

طور که هرگز زیسته نشده بود،  کومبره آن»یابند:  امکانِ عدول از ادراکِ هرروزه را می –بوم، کلمات یا آواها 

است،  رفته در جستجوی زمان ازدستره که زادگاه راوی رمانِ )همان(. کومب« زیسته نشده، یا زیسته نخواهد شد

و « احساس»خواهدشد. یک  شده و نه زیسته شود که نه زیسته های پروست بدل به شهری می در کلمات و ترکیب

 ی از شهر که امکانی است برای زیستن. «احساس»نه ادراک. 

یر و بازنماییِ جهان به سوی یک تکامل ناموازی کارِ هنری، حرکت از درخت به سمت ریزوم است. حرکت از تصو

اثر  کند. گشاید. هنر هستی را تکمیل می را می شود و قسمتی از آن با جهان. هنر به یک رابطه با هستی وارد می

شدن به نسبتی با  پرست است که نه تقلید و تصویری از طبیعت، که وارد هنری همان رنگ روی پوستِ آفتاب

د. اثرِ هنری ادراکات و بین تر تدارک می ای عظیم هد و نقشهد تر تشکیل می که ریزومی بزرگ طبیعت است. نسبتی

ها  ها و مسیرها به نقشه ها به ریزوم گونه که درخت همان –گرداند  میازها و تأثیرها ب تأثرها را به درک

شود  ریزوماتیک قلروزدایی می ها و تأثرات هر روزه، به دست اثرِ هنریِ ادراک تنگ و درختیِ قلمروِ گشتند. بازمی

توانند علت و  هایی که خود می شوند. احساس های محض آفریده می«احساس»هایِ نابِ درک یا تأثیر،  و امکان

خود است نه  به آورد احساسی قائم چه در اثر هنری دوام می منشأ ادراکات و تأثرهایی دیگرگونه باشند. آن

واقعیتی مربوط به اتصاالت، تکثرها و  –اثرِ هنری تنها زمانی که واقعیتی ریزوماتیک حافظه.  به ای قائم بازنمایی

اش با منطقِ  حسیاتی که شاید ادراکاتتواند مُبَشِِّرِ جهانی جدید و حسیاتی تازه باشد.  یابد می می –تغییرات 

 ین و نفی کار نکند. دودویی، منطقِ یا این یا آن، منطقِ تع

 

 

 وخرهم

ها به  هایی که آگاهی طبق آن همان ارزشهای ادراکی انداخت.  توان نگاهی دوباره به ارتباطِ هنرها و ارزش می

ها  هنر همیشه نزدیک به ارزشهای ادراکی است.  زدایی از ارزش . هنر ارزشدهد: مقوالت ها شکل می ادراک

تازه برای خلقِ  ها و ایجادِ امکاناتِ زدایی از آن زند اما به خاطرِ ارزش حلقه می ها کند و به دور آن زندگی می

. به این معناست که اثر هنری «های تازه و نوعِ دیگری از ادراک ی ارزش هنر در مقامِ آفریننده»های جدید:  ارزش

ای دیگر از زیستن،  ادای سهمِ هنر به گونهی درک دارد.  های ادراکی و مسئله ارتباطی ذاتی و درونی با ارزش
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گذارند و به سوی وضع  سر می های ادراکیِ مستقر را پشتِ پذیر است که ارزش هایی درک آفریدن جهان

کنند.  تر می تر و کامل را گسترده هنرها شاید جهان را نیافرینند، اما حتماً آنروند.  هایی تازه در ادراک می ارزش

ای تنگ و محصور است. این حیطه را لزوماً نباید  های مستقر الجرم حیطه ی ارزش . حیطهیک تکاملِ نامتقارن

تر شدن هستی وجود دارد. این امکان را هنر  ویران کرد یا نادیده گرفت اما امکانِ درگذشتن از آن برای گسترده

هایی ناموازی و  ، جهانگرهایی دی کنند و بستری برای خلق جهان ها را خلق می کند. هنرها ارزش تأمین می

 آورند.  ، فراهم مینامتقارن
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