
 

 

توسط افراد به عوامل مختلفی فردی و اجتماعی بستگی دارد. در این میان با توجه آثار هنری خلق 

به ارتباط نزدیک آفرینش هنری با توانایی جسمی و روحانی مسائلی در خصوص امکان و چگونگی 

ی دلوز مؤید این موضوع است که فلسفهگردد. هنری توسط افراد دارای معلولیت مطرح می خلق آثر

یازی به مندی خاص ندارد و برای آفرینش یک عکس هنری ننیازی به یک سازمان ،خلق اثر هنری

ه خلق اثر هنری زد. فرد دست ب ،مندیک جسم سازمان توان بدونتکامل جسمانی انسان نیست. می

تواند در این دیدگاه با استفاده از صیرورت احساس اثر هنری خلق کند. این پژوهش با معلول می

آثار عکاسی  مبتنی بر مطالعۀ. روش ه استگرفت ای صورتکیفی و از طریق مطالعات کتابخانهروش 

هنر  ترین مؤلفۀاحساس را اصلی ،بدن بدون اندام بوده است که با روش توصیف فلسفۀ افراد معلولی

آثار پیت  ،ند. در این پژوهشدانستاسی میعکاسی برای انتقال نیروی هنر و آفرینش و تحلیل در عک

گردد. بررسی می ،عنوان افراد هنرمندی که دارای معلولیت هستنداحمد زورکارنیان بهاکرت و 

توانند وز میدر نظر داشتن دیدگاه بدن دلمعلولین نیز با  حاکی از این است که ،های پژوهشیافته

ت بزنند که استوار بر احساس است. با دست به آفرینش هنری از هم گسیخته اما دارای کمال دس

معلولین با درک مفهوم . نیست در عکاسیناتوانی جسمی مانع از خلق اثر هنری  بدن، ر فلسفۀتکیه ب

 برخوردار صیرورت از که زنده هنری آفرینش آثار و به خلق توانندمی در هنراحساس هستندگی و 
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 مقدمه

از و  گریز استکه هنر در این عرصه سازمان، نیاز به ساختار ندارد؛ چراآفرینش و خلق اثر ،در دیدگاه پست مدرنیسم

گرفته و با رتباط هنر نیاز به جنون و احساس دارد تا با مخاطب ا ،آید. در این صورتعدم بازنمایی سخن به میان می

هم ریختگی منظم و صورت سیال ادامه یابد. در واقع چنین حالتی امکان درتناوب و بهطور ماحساس مخاطب به

مل است. در این سبک برای خلق اثر، تکامل ساختارگرا خود قابل تأنوع  دهد که درزیبایی شناسانه را می گریزیسازمان

شود و یکسان میدهد. در چنین حالتی انسان با هنر پاره را نشان میکهه تکامل تنیاز نیست بلکه تنها احساس است ک

توانند میبلکه معلولین نیز  با اندام کاملی وجود داشته باشد؛ مانند هنر دیگر نیازی نیست که برای آفرینش، انسانهب

دلوز در مورد هنر که بدن  ۀبیند که با فلسفنوعی نظم می ،نظمیموفق به خلق اثر هنری شوند. در واقع انسان در بی

خلق اثر هنری مانند یک عکس دیگر نیاز به توانایی  . در زمینۀگیردکند، در یک خط قرار میمی بدون اندام را تبیین

جنون و هستندگی هنر را صیرورت بلکه تنها احساس است که با  ،راه رفتن و یا دیدن و یا شنیدن یا دست نیازی نیست

آورد. ه و به خلق و آفرینش روی میهم شکستبا هرگونه معلولیتی ساختار را درالتی شخص بخشد و در چنین حمی

، بدن بدون ی قدیمی تصور کرده و شکست این ساختارپست مدرن ساختار بدن را یک مسئلهانسان نیز به مانند هنر 

ا عدم سازمان منطقی دوری کند و بآورد تا از هرگونه سبک فتومنتاژ روی می کند و به عکاسی باسازمان را تجربه می

 ،. بیان چنین نکاتیسیالیت را در اثر خود تزیرق کند ، به سوی هستندگی گام بردارد و صیرورت وبازنمایی از بودن

د و حتی با بدنی که دارای حائز این امر است که انسان کنونی برای اثر بخشی احتیاجی به سازمان مندی بدن ندار

تواند آفرینش را لمس کرده و با خلق یک اثر هنری در ذهن مخاطب یارای معلولیت باشد( نیز ممندی نباشد)دسازمان

این پژوهش به دنبال اثبات هنر نزد معلولین با تکیه بر عنصر احساس و مبتنی بر فلسفه بدن ژیل دوز زنده بماند. 

 است.

پژوهش  ان به رشته تحریر در نیامده است.درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنو

بدون اندام ژیل دلوز و هنر عکاسی اشخاص معلول که در تحقیق ما بر  ،بدن میان فلسفۀحاضر با توجه ایجاد ارتباط 

اصلی تحقیق ما آثار ژیل  ی. در واقع پیشینهباشدسبک پست مردن اشاره دارد، می ه شدۀدو شخص از عکاسان شناخت

اما در این میان  دلوز و گاتاری است« فلسفه چیست»ها ترین آنکه بسیار متعدد و انبوه هستند اما مهم باشددلوز می

ی ژیل دلوز اثر حسین اردالنی وجود دارد که به ارتباط احساس و هنر در آثار ساختارگرایی در فلسفهاثری همچون پسا

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر ت. آن پرداخته اس اندام در فلسفۀژیل دلوز و تبیین بدن بدون 

 ای انجام شده است.های منابع کتابخانهداده
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 نیروی احساس در آثار هنری معلولین عکاس

 پدارم دادفر، حسین اردالنی، محمدرضا شریف زاده، زهراگلنار منطقی فسایی

 ناتوانی جسمانی بر هنر آفرینش تأثیر . 1

عت را به هم ریخته بسته به احساس است و با توجه به تکنولوژی روز که به نوعی ساختار طبیواخلق یک اثر هنری 

را معلول نامید و وی را از خلق آثار هنری همچون عکاسی محروم کرد. در واقع هرگونه توان کسی است، دیگر نمی

خلق و آفرینش اثر هنری در دیدگاه پست مدرن بدون ساختار است و با عدم بازنمایی و عدم محدودیت زمانی در 

ه هر انسانی از احساس کند، چراکگذشته همواره با صیرورت همراه است. چنین دیدگاهی ما را از ناتوانی دور می

پذیری هنر با هرگونه از صورت امکانمند است چه این فرد دارای معلولیت باشد چه دارای یک جسم سالم، در هر بهره

 2017 :278)تن بدون اندام همان بدن فرسوده اسبدهم گسیختگی در جهان امروز دور از ذهن نیست. در واقع 

،Deleuze ) رفتار است. ع خداوند را دارد. بدن بدون اندام یک مفهوم نیست، بلکه یک نوکه قدرت منتفی کردن نظم

ای از رفتارها است و چنین نیست که به موفقیت انجامیده یا به ادراک رسیده باشد، محقق شده یا متعین شده مجموعه

 )«دودیت استکه همیشه بر آن دست دارید؛ و آن یک محرسید، چراباشد. شما هرگز به بدن بدون اندام نمی

Poxon,2001:44.) ی سیاسی، هاشود. در تثبیتروسه تجربه کردن است که ساخته میبدن بدون اندام مدام در پ

مثابه ارگانیسم و سازمان یعنی بدن الهی، بدن بدون اندام، یک گردد. در تضاد با بدن بهاجتماعی و زیستی حمل می

دهنده ساخته شده ها و همچنین اجزای تشکیلنواحی و درگاهها، از قطب صرفاً مسیح است که بدن مؤثر و متراکم ضد

منزله به تواندناپذیر است و فقط میت خود تعریفشود و در تمامیالت قدرتمند غیرارگانیک منتقل میاست. با یک اص

چنین مفهومی در اشخاص ثر از خوداَنگیختگی بدون تکیه بر ساختار که تأقدرتی جهت تأثیر و تأثر قابل تعریف باشد. 

ی بدن بدون اندام دارای امد و شخص معلول خود را با فلسفهانجزدن ساختار حاکم بر بدن انسان میمعلول به پس 

 (. ibid, 45کند نه ساختار)طریق احساس جهان را درک و لمس میکمال دانسته و از 

ها را در رابطه مستقیم تا آن سانی استهای انی بدنمفهوم بدن بدون اندام، تالش دلوز و گاتاری برای غیرطبیعی ساز

له بلکه این مسئ ،این مسئله چیستی بدن بدون اندام نیستها با اشیاء قرار دهند. بنابرهای ذرات سایر بدنبا جریان

چیزی را تحت  کند، چهدهد. چگونه عمل مید و چه چیزی یا چه کاری انجام میشواهمیت دارد که از چه تشکیل می

سازی شده است، فرایند سیالن، آنچه که در بدن بدون اندام شفاف»کند. دهد و چه چیزی را تولید میثیر قرار میأت

تواند ر نتیجه بدن بدون اندام هرگز نمیمثابه ارگانیسم( است. د)یعنی بدن بهعملکرد در برابر هویت ایستای بدن الهی

این مسئله  (. در اصل مهم نیست که بدن با چه واقعیتی درگیر است بلکه ,Lash 8:2004)شودباشد بلکه همیشه می

نیز دارای نظم در نظر گرفت. با این پیش فرض دیدگاه  توان بدن را با یک از هم گسیختگیحائز اهمیت است که می

حتی  ،گرددز مانع نمیآفرینش هنر را هیچ چی گردد. طبق این دیدگاهبندی روشن میر بدون سازمانما نسبت به اثا

 که در عین از هم گستختگی پایداری در آن وجود دارد. سالمت و تکامل در جسم انسان، چرانبود 

 گریزی عکاسی پست مدرن های جسمی با سازمانسویی ناتوانیهم.2 

ای که گونهبه ،دهدگر قرار میا و روایتامری است که بدن را در حالت عدم اطاعت از یک امر ایست ،گریزی هنرسازمان

نوعی گریز از دهد به. چنین دیدگاهی به بدن اجازه می، پیوستگی و صیرورت است«شدن»ای در پیِهر لحظه تجربه

ساختار و در هم ریختگی دارای هستی دست پیدا کند که در عین حال یک اثر هنری مستقل است. با توجه به این 
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کند. بدین نحو احساس میمند ندارد و در حرکت و نیرو پیوستگی را سازمان دیگر نیازی به اندام معیار بدن برای خلق

 مد. دکت و نیرو را در آفرینش هنر میکه یک فرد معلول با تکیه بر احساس، حر

مند نیست. مختصات زندگی امروز این را ک جامعه همچون عضو یک بدن سازمانامروزه انسان دیگر به عنوان عضو ی

مندی هر کدام بر دیگری، از نگاه فیلسوفان و اندیشمندان ن با ذهن، تعامل این دو و اولویتارتباط بددهد که نشان می

سیال از هم  بدون سازمان یعنی بدون اندام ومند و بدن خود نیز به بدنی سازمان ،میانمتفاوت است. در این  بسیار

اساختارگرایان مفاهیمی از بدن آورده شده که در مواقعی قابل تمایز است. در اندیشه پدیدارشناسان، ساختارگرایان و پس

هایی چون انرژی، لیبیدو، شدت و میل از این پس واژگان نهایی واژه» شود.ها درک میو تشابه هایی در بین آنتمایز 

 .(Copleston، 2802017 :)«پست مدرنیسم هستند که همگی حکایت از اهمیت بدن و در پی آن طبیعت دارند

ها که گفتار از بازنمایی جدا شده تا وارد خون بدناند و متوجه شده اندها به بدن بودهها شاهد بازگشت جانمدرنپسا

کوشش در جهت  ها وبدنها، نیرو بخشیدن و ورزدادن بدنشود و نیز شاهد ساختن، فردی کردن و به هنجار کردن 

گیرد. ن یا ماده در مرکز گفتار قرار می. در اینجا بداندبودهر جهت منافع بازتولید جامعه ها دتجسم بخشیدن به جان

 93)«شودبه حاشیه رانده می اندیشم(می) که مشخصأ در آثار مارکس و فروید چنین است و کوگیتوچنان

:2004Lash,ن دیگر برای آفرینش به یک توان ادعا نمود که انسارفتن ساختارگریزی انسان امروز می(. با در نظر گ

 (.38: 1397اردالنی، مندی مشخص، حتی در بدن نیاز ندارد )سازمان

 بندی جسمانیفراتر از بدن در تصویرسازی بدون سازمانحاالت تصور .3

از دو  یول ،ام نفوس و نظام ابدان وجود نداردنظ یعنیواحد است: دو نظام مختلف  ینفس و بدن نظامیِ نظام نامتناه 

تحت صفت امتداد تصور کرد. متناظر با هر  ایتوان آن را تحت صفت فکر ینظام واحد نظر کرد: م نیتوان به ایوجه م

« تصور» نوزایاسپدلوز نیز همانند  حالت دوم را نیدارد، و ا جودتحت صفت فکر و یتحت صفت امتداد حالت یحالت

کلمه  نجایدر ا یوجود دارد. ول یتصور یممتد یئسان متناظر با هر شنیبد(. ,2017Copleston: 281)نامدیم

از آن است که دو نظام، دو سلسله  یو حاک کننده استوصف گمراه نیهر چند اجتناب از آن دشوار است با ا« متناظر»

آن را به  میتوانینظام وجود دارد، هر چند م کیدر واقع فقط  یوجود دارد. ول راتنظام ابدان و نظام تصو یعنیعلل، 

را خواه تحت صفت امتداد  عتیطب» .«است اءینظام و ارتباط تصورات همان نظام و ارتباط اش». میدو وجه تصور کن

 یعنیعلل،  کسانیارتباط واحد و  ای کسانینظام واحد و  ،یگریتحت هر صفت د ایو چه تحت صفت فکر،  میتصور کن

توان اجسام را بر  یکه م ستیبا آن ن یقول مساو نیا« .افتی میشوند، خواهیم یناش گریکدیرا که از  یائیهمان اش

کل نظام اجسام  دیبا م،یرا به عنوان حاالت امتداد لحاظ کن اءیاگر ما آحاد و افراد اش رایکرد. ز نییحسب تصورات تب

 (.Deleuze،2792017:)میکن نییرا بر حسب صفت امتداد تب

ندارد،  یوجه چیه یکوشش نی. در عمل چنستیمطرح ن تصورات به اجسام اصالً  ایو  اجسام به تصورات لیمسئله تأو

 میصفت خاص اعتبار کن کیرا به عنوان حاالت تحت  اءیاگر ما اش یوجود دارد. ول عتینظام طب کیدر واقع فقط  رایز

 گرید یهابدنبدن انسان از . میده رییتغ دهیشیندیخود را ن راتیها و تعبنظرگاه دیمستمر باشد و نبا دیاعتبار با نیا

 ن،یگردد. بنابرایمنعکس م یدر تصور ،شودیم جادیگونه ا نیکه بد یحالت رییتغ ایشود و هرگونه تبدل یمتأثر م
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 یها با عمل استنتاج منطقنآو است که از احساس اخذ شده است  یبا تصورات یمساو شیکم و ب لیقب نیاز ا یتصورات

تصورات منبعث  نیا رایز ؛است یاست انفعال یتصورات نیبر چنو ذهن مادام که مشتمل  انداخذ نشده گریاز تصورات د

« صُدفه»شده است.  جادیا گریاجسام د لهیوساست که به یبدن راتییبلکه نمودار حاالت و تغ ست،یال ذهن نعاز قدرت ف

 دارد. ها وجود در مورد آن یخاص

شود و احوال متبدل و متغیر یمتأثر م گریاز ابدان د یتجربه مبهم است. هر بدن نیا یاند، ولها بازتاب تجربهدر واقع آن

فرد  ،یدر مرتبه ادراک حس .ستندین یو منسجم یمعرفت علم چگونهیشود که نمودار هیمنعکس م یآن در تصورات

 یاست که به نحو یفرد اءیها به عنوان اشاز آن یمعرفت معرفت نیا یدارد، ول گرید یدرباره افراد انسان یتانسان معرف

 قیاز طر ماکه ی. وقتستیها ندارد و تصورات آن تام ندرباره آن یگونه معرفت علمچیدهد، و هیقرار م ریآن را تحت تأث

دهد. یقرار م ریرا تحت تأثا م که بدن میآن علم دار به ثیم، فقط از آن حیعلم دار یخارج یبه جسم یادراک حس

معرفت تام  یم؛ ولیدانیآن م عتیدرباره طب یزیم که وجود دارد و چیدانیسازد میرا متأثر ما الاقل مادام که بدن م

 ،شودیمتأثر م گرید یکه از جسم ثیاز آن ح شیبالضروره به بدن خو ماعالوه، اگرچه م. بهیذات آن ندار ای عتیبه طب

 ن،ی. بنابراستیمعرفت تام ن نیا ؛ابدییانعکاس م یدر تصور ،شودیم جادیا  فعلیکه در بدن منِ یم، چون حالتیعلم دار

یم« مبهم»و « غیرتام»باشد  یبر ادراک حس یرا که صرفا مبتن یمعرفت دلوز به پیروی از اسپینوزا

ثیر آن دگی احساس و تأهستن دهندۀراحت دریافت که ادراک نشانصتوان بهدر نظام ابدان می .(previous:280)نامد

توانیم از علت نقصان بدن بدانیم، می احساس یک شخص معلول برای گذشتبر بدن است. اگر این مسئله را محرک 

اثر هنری متکی بر احساس  عنوان یک آفرینندۀد معلول به بدن بدون اندام درک کرده فر یلسفهنیرو را در آثار ناشی ف

 بپذیریم. 

 بدن در معلولین امر فرسودگی و فلسفۀها در .ابژه4

ها )تأثرها( و تغیرهای توان )تأثیرها( هستند که بدنهای وضعیت هاها نیستند. نشانهنشانههای مستقیم ها مدلولابژه

ها و تغیرهای بدنهای مغشوش یابند. ترکیبها ارجاع میها به نشانهیابد. نشانههای دیگر ارجاع میکدام به نشانههر 

ها اثرها هستند: کنند. نشانهپیروی می هابدنصادفی ها هستند که از نظم تصادف یا مواجهی تتوان مدلول نشانه ،مبهم

به تأسی از  دلوزاثر یک بدن یا جسم بر بدن یا جسمی دیگر در فضاء یا تأثر؛ اثر یک تأثر بر یک دیرند، یا تأثیر. 

فهم ها بین خودشان بین خودشان، به این شرط که علتها شکند: معلولی مجزا میعلیت را به دو زنجیره ،اسپینوزا

های مقدمشان. همچنین پیامدهای جدا از فرض هاها که به نشانههمچون نشانه ؛یابندرها به اثرها ارجاع میشوند. اث

، هابدنهایی هستند که بر سطح ها سایهها یا نشانهمعلولبلکه نورشناختی نیز فهمید. را باید نه فقط على « معلول»

اندازد. بدنی است که بر بدن دیگر سایه میهمیشه در لبه است. سایه همیشه  کنند. سایههمواره بین دو بدن، بازی می

شناسیم. مان خود و بدن خود را میشناسیم، و با سایهمی ،اندازندهایی که روی ما میرا تنها با سایه هابدنهمچنین 

خود سایه روشن اثر روشن شدن و خورند. چیزهایی که به تصادف با هم برمی ها اثرهای نورند در فضایی پر ازنشانه

ن( و ی برداری درجات سایه روشن، باعث افزایش توان )یک روشن شدتاریک شدن سایه است: تغیرهای توان یا نشانه

بینیم که اتیک می دومین عنصرۀ با مالحظ .(Copleston، 293:2017 )شوندکاهش توان )یک تاریک شدن می
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ها هستند. نور دیگر با ها علتها، و ابژههای مشترک مفاهیم ابژهشود. انگارهیدار میها پدکننده با نشانهتقابلی تعیین

شان ها شفافبدندرونی « ساختارشکستنِ شود، بلکه با منعکس یا جذب نمی ،آورندکه سایه به وجود می هاییبدن

یک بدن  ۀکه تخیل فقط سایحالیستین ساختارهای بدن است، در و فاهمه فهم را نور است ۀکند. این دومین جنبمی

ای نورشناختی. ساختار در آید، اما هندسهجا باز پای نورشناسی به میان می آورد. اینمی بر بدن دیگر را به فهم در

و در مقام علت عمل  افتندگیرند و از شکل میمل خطوط سختی است که مدام شکل میواقع هندسی است و شا

شود، نهایت کوچک جسمی شفاف برقرار میسکون، تندی و کندی که بین اجزای بی مرکب حرکت و ۀرابط کنند.می

 دهند.ساختار را تشکیل می

نهایت نسبت ترکیب و تر وجود دارند، پس در هر بدن بیتر یا کوچکهای بزرگنهایتاز آنجا که اجزاء همیشه در بی 

شود، یا برعکس، تر وارد میجدید به بدنی گسترده خود در یک نسبت مرکب ۀکه بدن به نوبوجود دارد، طوری تجزیه

هایی اند و با سرعتها ساختارهای هندسی سیالولی حالتراند. تر را در روابط مرکبشان بیرون میهای کوچکبدن

ها را ترکیب روابط آنی فیگورهایی که ساختار ریتم است، یعنی زنجیره افتند.کنند و از شکل میغیر شکل عوض میمت

 (.Deleuze،2017 283 :)هاستاهنگی بین بدنکنند. ساختار علت ناهمو تجزیه می

کند. اما ساختار ها ترکیبی تازه پیدا میین بدنو علت هماهنگی است وقتی روابط ب دشومتالشی می هاآنوقتی روابط بین 

اگرچه سم  سازند،د که در یک رابطه مرکب خون را میانو لنف دو بدن درگیر در دو رابطه مان دو جهت دارد. کیلوسأتو

هایم، باید ریتم ها و کندیهایم، تندیها و مکشکردن یا رقصیدن را یاد بگیرم، حرکت کند. اگر شنامیخون را متالشی 

رار کنند. ساختار همیشه چندین بدن در اشتراک بیش دیرپایی را برق دریا یا ریتم شریک رقصم را بگیرند تا تنظیم کما

 ,Deleuze)گیرددو بدن شکل مییابد. ساختار یا ابژه دست کم با یای مشترک ارجاع مو به مفهوم ابژه، یعنی به انگاره دارد

previous source, p.28) ها در دننهایت؛ اما در جهت دیگر، بکه هر کدام با دو یا چند بدن شکل گرفته است، و تا بی

د طبیعت دست یابد، ساختاری که ی منحصر به فرها به ابژهشوند تا یکی از آنتر متحد میتر و مرکبهای هرچه وسیعبدن

های نامتناهی. انگاره نهایت گسترنده، حالتجهان بی 1،فتد، ریتم کلیاتغییر شکل دهد و از شکل بی ،نهایت قادر استبی

های ممکن)در مکان بودن، در دست کم در بدن یا مفهوم تمام بدنبیش بسته به این که مفهوم  کما اند، ولیمشترک کلی

-طرح ،ها هستند. یا بیشتر، تغیرهای یک ابژهافکنیها طرحبا چنین فهمی، حالت حرکت و سکون بودن( را تشکیل دهند.

و وقتی هر رابطه در نظمی  یابی( در برمی گیرندون را به عنوان نامتغیرشان )توانحرکت با سک ۀکه رابطهستند هایی افکنی

ی تمام شود، این نظم نمایه یا طرح افکنی است که هر بار چهرهنهایت کامل می هربار متغیر با تمام روابط دیگر تا بی

آفرینش یک امر  :توان گفتبا درک چنین ترکیباتی در هستی می .(ibid)گیردی روابط را در بر میی همهرابطهطبیعت یا 

. در چنین حالتی یک فرد تواند بدون ساختار حائز ابعاد مختلفی باشدگیرد بلکه میدر ساختار جای نمی بدیهی است که

ب با دریافت آن هیچ ساختاری از تواند با حذف ساختار از آفرینش، اثر هنری مستقلی را خلق کند که مخاطمعلول می

جریان دارد. این « خود»در این صورت هنر وابسته به ساختار آفریننده نیست بلکه در لف در ذهن خود نداشته باشد و مؤ

  از ساختار رهایی یابد.تواند با دریافت آن ه بر احساس دارد که فرد معلول میمسئله تنها تکی

 و جسم معلول  ی خالقیت.رابطه5

                                                           
1  Naturae totius Facies 
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  گریز  بدن سازمان و فرسودگی امر در هانشانه تمایز.5.1

 غیرتام تصورات یا ناکافی هایایده یا شورها همان تأثیرها یا هانشانه هستند. ناپذیرتقلیل مفاهیم و هانشانه بین تمایز

 شکاف به اگر. گیرندمی نشأت هاآن از راستین هایکنش که اندناکافی هاییایده مفاهیم یا مشترک هایانگاره هستند؛

 گریتداعی زنجیره راستای در هم آن ها،معلول به هامعلول که طورهمان یابندمی ارجاع هانشانه به هانشانه بازگردیم، علیت

 به مفاهیم ارجاع ولی .( Lash, 2004: 104است) جسمانی هایبدن صرف تصادف عنوان به نظم یک به وابسته که

 ها،تناسب یا روابط ضروری نظم با که گیردمی صورت خودکار اصطالح به یزنجیره راستای در هاعلت به هاعلت یا مفاهیم،

 توانندنمی تأثیرها یا هانشانه ما، باور برخالف انگار پس. شودمی تعیین هاافتادگی شکل از و هاشکل تغییر متعین یسلسله با

 بلکه شناخت، چندان نه تأثیرها یا هانشانه از حاصل شناخت. باشند بیان فرم یک توانندنمی حتی باشند، اتیک مثبت عنصر

 جست و ترکیب فالن از اجتناب یسبعانه امری وجوه ها،بدن بین هایترکیب مغشوش هایایده که است ایتجربه بیشتر

 زبان بیشتر این. یابیممی باز آن در تصادف به را هاموقعیت این از هذیانی کما بیش تفسیرهای و ترکیب، همان هب وجوی

 . فریاد تا ماندمی جیغ به بیشتر که زبانی بیان، فرم تا است تأثیری مادی

 فرستاده هاآن شب به و تقبیح و نقد شدت به فقط تا آیندمی میان به دراتیک تأثیرها هانشانه که رسد می نظر به رو این از

 با اتیک، دوم حال، اینبا   : Mills,2010).135 شود)می نابود آن در یا آوردمی بر سر دلش از دوباره نور که شبی شوند،

 این در. گذاردمی دیدمان معرض در را مشترک هایانگاره( هابدن تمام با سازگار هاییانگاره) هاانگاره «ترینکل» از آغاز

 هانشانه وامدار را چیزی که اییافته حس با هاانطباع و اند،شده داده قبل از مفاهیم که شودمی فرض قسمت از مقاله

  .(Kulbrook, 2008: 147گیرد)می تنشأ آن از نیستند

 برخی که باید کنیم،می شروع هاعلت با هامعلول از چطور یا دهیم،می شکل مفهوم یک به چگونه پرسیممی وقتی

 به را الزم حیاتی نیروی نیز تأثیرها برخی که باید باشیم، داشته اختیار در پرتاب سکوی عنوان به کم دست را هانشانه

 و سازگارند هایمانبدن با که کنیم انتخاب را هاییبدن آن ایدۀ توانیممی که هاستبدن تصادفی یمواجه دربدهند.  ما

 یافته افزایش کافی قدر به توانمان که دهدمی روی وقتی فقط این و افزایندمی مانتوان بر یعنی کنند،می شاد را ما

 غیر از شروع با و کنیم خود آن از را توان این ،نتیجه در تا باشد رسیده بدن هر برای متغیر شکبی اینقطه به باشد،

 نظم پی از متعاقباً  اگر حتی دهیم، شکل مفهوم یک به بتوانیم( دیگر بدنی با ما بدن سازگاری) مفهوم ترینکلی

 انتخاب است، کار در شورمند تأثیرهای گزینش نوعی پس. یابیم دست تربزرگ هرچه مفاهیمی به روابط بندیترکیب

 کاهش هاینشانه و استخراج، را توان افزایش بر هاینشانه ها،شادی باید و اندوابسته هاآن به تأثیرها آن که هاییایده

. است کافی توان کسب با مفهوم به دستیابی و شناخت نوع اولین از خروج شرط تأثیرها گزینش این. کند دفع را

 .مانندمی ناکافی هم مفروضشان هایایده و مانندمی باقی شور افزایش هاینشانه

 دست مشترک هایانگاره به وقتی حتی همچنین. تار و تیره منادیان هستند، هاانگاره منادیان اندازه همان به هانشانه

 و ناکافی هایایده گاهآن گیرند،می نشأت هانشانه از فعال تأثیرهای از جدیدی نوع همچون که هاییکنش به یابیم،می

 ادامه خود حیات به مفاهیم این. رفت نخواهند بین از کامالً نیز ناپذیراجتناب (هانشانه یعنی) شورانگیز تأثیرهای

 دست از هاکنش و هاانگار نفع به را هاآن مستبدانه یا انحصاری خصلت ولی کنند،می مضاعف را هاانگاره و دهندمی

 این. کندمی مضاعف و آماده را مفاهیم توأمان که دارد وجود هانشانه در چیزی پس .(64: 1397اردالنی، دهند)می
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 فرم این از تواندنمی اتیک. کنندمی همراهی و مهیا توأمان را نور پرتوهای کنند،می عمل سایه در پیوسته که فرایندها

 که شود سبب را گریزناپذیر انتخابی تواندمی تنهایی به چون شود، معاف کندمی عمل هانشانه با که بیان شورانگیز

لتی از کشاند که بدن را حای ما را بیشتر به سمتی از راه میچنین امر .مانیممی محکوم شناخت اول نوع به آن بدون

گونه که یک فرد معلول با درک صیرورت ی آفرینش باشد. بدینام سرچشمهتواند بدون اندهستی در نظر بگیریم که می

 هایی فتومنتاژ که زمان وواند به خلق آثار هنری همچون عکساستفاده از پیوستگی احساس در هنر بت در هستی و با

 . نیرو را در خود دارند، دست بزند

 بدن بدون اندام یا بدن با اندام نامعین دلوز و ارتباط آن با عکاس معلول  .فلسفۀ.5.2

که جامعه خود به ترین اصل در جامعه باشد در حالیبندی مهما در صورتی توجیه دارد که سازماناقرار به ناتوانی تنه

مدرن در حرکت است و هیچ توجیهی برای وجود یک ساختار مستحکم در راستای آفرینش پستگریزی سوی سازمان

ن کند و فلسفۀ دلوز در تالش است تا بدانی جسمی در هنر معنایی پیدا نمیدر جامعه وجود ندارد. با این وصف ناتو

یک پیوستگی و هستندگی ابدی دارد. چنین  بدون اندام را به عنوان یک ریزوم نشان دهد که با از هم گستیختگی

عنوان یک کل در نظر لکه بهب ،نماید که تمامیت جسمانی را به عنوان یک ساختار در نظر نگیریمفرضی به ما کمک می

 کمال باشد و به خلق اثر منجر گردد. تواند در هم بشکند اما در عین حال دارای بگیریم که می

های متحدالتغیر. بدن بدون اندام به منزله یک سطح برای ه قانونی برای تعداد خاصی از شکلای از معانی زنده، نسلسله

وارگی یا ل. بدن بدون اندام، قبل از اندامکند. یک میدان از حلول مییضبط فرآیند کاملی از تولید میل عمل م

م بدن بدون اندا»نیست بلکه، ملحق به آن است و مدام در یک فرآیند برای ساخت خودش در تالش است.  مندیارگان

بدن پیکر است، حتی ماده پیکر  .(81همان، )«ای از تداوم خاص و معطوف به میلمیدانی از حلول میل است؛ گستره

ضعیت بافته، اشتباه گرفته شود. بدن پیکر ی پیکر نباید با ساختار مادی فضایی که در وجه مخالف آن واست. ماده

یابد. بودن، خود را از مادیت فراتر می و در عین ماده است نه ساختار. در واقع دلوز به پیکرهای یک پارچه اشاره دارد

 کند.ارچه یا بدن بدون اندام معرفی میها نزد من را پیکرهای یک پبه عبارت دیگر دلوز، روند دریافت حسی تمام ابژه

از عمل مدل یا الگویی  ،کندمًا به در این مورد به آن رجوع میکه دلوز مستقی در تفکر یا فلسفه اسپینوزایی»بدن که 

( 4: 2015اردالنی و همکاران، )«تندی است که سازمان هستی را درهم میسازد و عمل چیزرا ارائه داده و آشکار می

تواند شکل ی است که سطح آن به چهار طریق مین نوعی قلمرو نهآید؟ بدبدن بدون اندام چگونه به وجود میاما 

 بگیرد:

 .مند شدن بدن بدون اندامبدن ثبت خواهند شد، یعنی سازمان فیگورها بر سطح الف( 

 .شودیگور از بیرون بر سطح بدن ثبت میف ب( 

 .گذاری کنندهای روانی بر آن سرمایهکند تا انرژیمرکز مییا این که بدن خود را فاقد  ج(

 ..که همان وهم است گیردطقه شدت که بدن را در بر میدر نهایت، من د( 
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از نظر دلوز، بدن محل تقاطع نیروهای لیبیدویی از یک طرف و نیروهای بیرونی و اجتماعی از طرف دیگر است. تأثیر  

اندام بدن بدون ایماژ است. ن بدن بدو» آوردمی بدن و کیفیات خاص آن را پدیدمتقابل این نیروها است که شکل 

ایجاد بدن بدون اندام، در  .(,Maghsoudi  1394: 11)«نمایدهای میل خود را پخش میرای ماشینای که وگستره

تواند توسط گر که میپذیر است. خلق تصاویری بدون مفاهیم تحمیلنرها همچون نقاشی یا سینما امکانبرخی از ه

هنری ناب فقط  گیرد و خلق یک اثرتر در غیاب من صورت میخیلی پیش هاهنر، تجربهدون اندام حس شود. در بدن ب

هایی ها و تفاوتبدن در اراء فوکو و دلوز دارای تشابه .(78: 1397اردالنی، )های بدون سوژه مرتبط باشدتواند به تجربهمی

تواند حائز یک یجه بر این باورند که بدن نمینت دانند. درسطح نفوذناپذیر و غیر جسمانی می است. هر دو، بدن را یک

توان به ارتباط با میل در اندیشه دلوز و فاقد میل بودن مایز اندیشه میان فوکو و دلوز میارگانیسم و مرکز باشد. اما در ت

نداشتن شکل و پذیرد اما این بدن بدون اندام به دلیل کرد. فوکو، بدن بدون اندام را میبدن در اندیشه فوکو اشاره 

گر یا نیروهای هنجار است. این در حالی است که دلوز با بدن، تنها دستخوش نیروهای واکنش ساختار فاقد میل است.

داند. میل خادم قدرت است و در نتیجه بدن هم دستخوش نیروهای با میل مرتبط می پذیرش بدن بدون اندام آن را

وابط قدرت چگونه بر بدن اعمال ر»ا نیروهای فردی ساز است. اگرچه و یگر ر، نیروهای هنجار، نیروهای واکنشکنشگ

 .(,2000Olkowski: 199 )«آوردز بدن را چیزی منفعل به شمار نمیشوند اما در این فرایند او هرگمی

ز گیرد و در دوران مدرن، اگرایی شکل میآلفضای ایده شود و به نوعیدر دوران کالسیک، حافظه بر بدن حک می 

گی این حافظه و گفتار نوعی ضدحافظه شود. به همین دلیل فوکو در تقابل باختارگرایی حافظه بر گفتار ثبت میمنظر سا

گی منجر شود و انسان را از انقیاد بدن به خلق نوعی ضدحافظه کند. زبانی غیرگفتاری تایا غیر گفتاری را پیشنهاد می

داند، چرا زند. او این بدن را فاقد میل میاندام حرف میهمچون دلوز از بدنی بی کند. فوکوجامعه را  در انواع نهادها در

شود که آراء دلوز را می که این بدن بدون ساختار و شکل است. اما بدن بدون اندام دلوز تمایزی با فوکو دارد و باعث

فوکو بدنی را به  است.میل خادم قدرت  داند و معتقد است کهبه آراء نیچه نزدیک کند. دلوز بدن را مرتبط با میل می

ی و مؤثر محروم شده است. بدنی که با ضرب آهنگ کار، استراحت های علّدارد که تا حد زیادی از قدرتما عرضه می

-بندی اجتماعی سرمایهگردد. از نظر دلوز میل با صورتهای غذایی مسموم مییا با عادتشود و و تعطیالت خسته می

 خیزد. هام بر بدن انسان به مبارزه برمیاو داری برای خلق

ها را پس هدف از بدن نزد دلوز رقابت است؛ برای کنترل آن نیروهای کنشگر میل و نیروهای واکنشگر، که سرمایه آن

فوکو »شود. دار شدن آراء دلوز با فوکو در این عطف است که مشخص میشوند. زاویهکند، وارد نبرد میبسیج می

گر دستخوش نیروهای واکنش کند. بدین ترتیب بدن نزد فوکو، صرفاًون مفهوم میل یا معادل آن کار میوز بدبرخالف دل

بدن در »(. 76: 1397اردالنی،)«ماندیساز و در اینجا تبارشناسی فوکو ناقص باقی ماست، نیروهای هنجارساز و فردی

ثیراتی مادی بر روی بدن به ها و رخدادها تأتصمیمبندند(، یعنی است که رخدادها بر روی آن نقش میواقع)سطحی 

به همه بفهماند تالش کرد تا ث رکت اندیشمندانهدر یک ح دلوز .(همان)«ها را تحلیل کردتوان آنگذارند که میجا می

ظ ها به لحاقلمداد کرد که در آن انسان عیدیوانگی یک وضعیت ثابت نیست و باید آن را نتیجه تعارضات اجتما که

بدن و میل جنسی،  زمینۀافکار دلوز در . هدف از تحلیل (,Mills 2010 156: )شوندتاریخی دچار از خود بیگانگی می
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، «تواند باشدنمیی یک هسته مرکزی یک فرد دارنده»اند. ها را پذیرفتهآشنایی زدایی از عناصری است که همگان آن

ورت و ای که بدن در یک صیردر حال چرخش باشند. هستهان مرکز که قدرت و چیزهای دیگر حول همدر صورتی

های خاص، های خاص، حالتنهایی از موقعیت بدن در حال تغییر است. در واقع بدسیالیت، هر لحظه میان حالت

  .کنندرد را ایجاد میهایی خاص و امیالی خاص هستند که هویت یک فگفتمان

 های پیت اکرت محدودیت جسم در احساس دلوز و عکسعدم .5.3

مجسمه نهیدر زم اکرت کند.یم جادیا رینور است که از صدا، لمس و حافظه تصاو یعکاس کور نقاش کیاکرت  تیپ

دانشگاه  یدر برنامه معمار گمنتوزایپ تینیرت یماریب صیهنگام تشخ یاست. و دهیآموزش د یصنعت یو طراح یساز

ی تنها عکاسان وی جزو انجام داده است.  یبو یو پل یسواروسک هایمجلهی را برا یعکاس یکارها او 2نام کرد.ثبت لیی

 یاو به عنوان تمبر پست« Electroman» ریتصوزند. دست به خلق آثار هنری ارزشمند میاست که ضمن نابینایی 

ی احساس در مقولهما  .باب قدرت احساس در هنر آگاه کند تواند ما را دربینا میاین عکاس نامتحده ساخته شد.  االتیا

های مام حیات به عنوان ماشینت در نظر گرفتنگرایی به تجربه رسیدن مفهوم هایراهیکی از توانیم بگوییم در هنر می

دهند هایی شکل میبه انتظام متصوره . اتصاالتاست هایی با تأثیر متقابلو اتصال بدن یا به عنوان جاری بودنگر میل

  .به جریان بیفتندهای اجتماعی در ماشین قادرندکه 

هایی ها و سر هم ساختها در آن کار کردها، ایدهکه بدنهایی نشان دهند ی فلسفه و هنر است که شیوهاین وظیفه»

 ,Lash )«انددر واقع از جریان حیات پدید آمدهرسد برین و فراتجربی باشند اما نظر میکنند که بهور و تولید میرا تص

 مشخصأ تا کرده استتالش  ویاست.  نمودهرا ارائه  تفکرشتر روشنآن  است که دلوز با ایمسئلهبدن،  (104 :2004

( در واقع در ,Mills ( 2010:135یریزوم در علوم گیاه یکلمه همچون. تشریح نمایدرا  ساختاربدنی فاقد مرکز و 

در زدایی که  ی قلمروایده اصل. در گردداستفاده می باشدمیروح مرکز یا بنیان اصلی  فاقداز ماشینی که  این اندیشه

  ای مستقیم با تفکر ماشین در ارتباط است.آثار دلوز جریان دارد به گونه

مند به کنترل بدون سازمان اما فعال، برگردانیم و مالک را از حالت کنترل سازمان ای بتوانیم معیاراگر با چنین اندیشیه

استدالل  ،شویمای بدن، بدون تکامل جسمانی سخن به میان بیاوریم که در اینجا موفق میتوانیم از پیوستگی اعضمی

تواند یشبرد قدرت مولد احساس در هنر میبدون بدون اندام دلوز و با پ ک فرد معلول با استفاده از فلسفۀنماییم که ی

کند که معلول به مانند یک ماشین عمل می تولید یک اثر هنری را بدون وام داشتن از جسم، رقم بزند. در اینجا بدن

فاقد سوبژکتیویته یا مرکز  بدیهی است که یک ماشین،ش تعیین شده به تولید روی آورد. تواند بدون الگوی از پیمی

ای ون و زمینهآید. به همین دلیل، ماشین هیچ کانا اتصاالت و تولیداتش به وجود میماشین ب .باشدمیبخشی سامان

ماشین به یک دوچرخه سوار بدل  مچون بدن بدون سوژه یا همان بدن بدون ارگان. بدن انسان در اتصال باندارد؛ ه

چرخ، هنگامی که در یک گالری گذاشته شود یک شیء » گردد.میتبدیل ای برای حمل و نقل وسیله به شود ومی

و تمام حیات تنها  گرددنقاش میشود قتی به یک قلم موی نقاشی متصل میبدن انسان و شود.هنری محسوب می

های دیگر متصل شود. در مورد سینما و تصویر زمان نیز دلوز و وجود دارد که بتواند به ماشین کندهنگامی عمل می

                                                           
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Pete_Eckert 
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 147«)شودود آمدن تصاویری فراسوی انسان میاتصالی که باعث به وج ؛داندچشم انسان را به چشم دوربین متصل می

:2008  Kulbrook,). 

شم داریم اما سازی نیاز به دیدن از طریق چرساند که برای تصویرشده در جسم ما را به این ضعف می ساختار تعریف

توانیم احساس را به عنوان یک چشم در نظر بگیریم و ساختار را تغییر داده بدن دلوز را در نظر بگیریم می وقتی فلسفۀ

توان توانایی عملکردی خلق اثر هنری بدون تعلق به پیت اکرت میهای مق اثر هنری دست بیاویزیم. در عکسو به خل

تواند در احساس هنر و مخاطب و کسی که خلقش می کند جریان داشته باشد. می یک یک جسم کامل را دریافت. هنر

کامل میظمی خود را نشان داده و تنتواند در بیکند، نظم میر فلسفه بدن بدون اندام اشاره میکه دلوز دطورهمان

که  یهنرمندانصورت تکه پاره باشد یا از هم گسیخته به مانند ریزوم که یک مثال طبیعی در این باره است. تواند به

محض از  دیبه راه تقل یعکاس یدادند، نه فقط در پ صیرا تشخ نیدورب یکیانسان و ثبت مکان تیرو یتفاوت ماهو

 (. 64: 1397اردالنی، )است یمرئ ییایاز ثبت دن شیب یزیکه هنر چ دندیفکر کوش نیبلکه در تحول ا فتادند،ین عتیطب

 . زندسازمانی، آفرینش را رقم مییکند که از طریق با بازی میهای پیت اکرت احساس نقش یک مولد ردر عکاسی

    

: عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده(1تصویر  
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بلکه  ،است که نه از طریق چشم که یکی از اعضای سازمان جسم استتصویر فوق به خوبی نشانگر تزریق نور به عکس 

که در پیش نیز عنوان شد بدن ها در طوراز راه تشکیل بدن با یک ماشین بدون لحاظ ساختار خلق شده است. همان

 ،شده کند و حاال بدن با اتصال به ماشین و بدون یک ساختار تعریفا هدایت میارتباط با یک دیگر است که نیرو ر

در ساختار جسمانی  یکی از اعضای بدن انسان که نقش اصلی را ،منجر به خلق اثر هنری گشته است. بدین نحو که

های خود به خوبی نشان دون لحاظ ساختار، زمان را در عکسکند و فرد نابینا با استفاده از احساس بدارد، کار نمی

عنوان یک شخص معلول به خوبی توانسته است از زنجیر ساختار، داده به آن صیرورت بخشیده است. پیت اکرت به 

( برگرفته از 2. تصویر )زی را دلوز مد نظر قرار داده استخود را برهاند و هنر را تنها به احساس گره بزند که چنین چی

ای آن در توان کاربرد علمی برای مشخص کرد و نه میتوان برای آن قاعدهنه می احساس یک شخص معلول است که

های پیشین که ما در ی جریان دارد چرا که بر طبق گفتهنظر گرفت بلکه جنون عاملی است که در خلق این اثر هنر

 بایست هنر را از یک جریان خطی محدود به زمان خارج کند.عنوان نمودیم جنون می قاله مکرراً م

 عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده( :2تصویر

 

ه تواند خالق یک اثر هنری بختاری کامل. اگر فرد نابینایی میکند نه از سااز احساس دریافت می ا پیوستگی راهنر ب

ساختار گریزی پست مدرن  دهد و بابرای خلق معنی خود را از دست می بندیمانند عکس ذیل باشد، پس سازمان

دیت و ساختاری را بر هم زده است و گیری از عامل احساس هرگونه محدویز با بهرهگردد. تصویر کنونی نهمراه می

 بخشد. گردد و به صیرورت میان گذشته میمانع از محدودیت اثر به زم

 

 

 

 عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده( :3تصویر 
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به خوبی نشانگر حضور طوالنی در نقاشی نور است که پیت اکرت با توجه به کاربرد آن در عکاسی موفق به  ،4تصویر 

آفرینش اثر هنری گشته است. هرگونه احساسی از جانب این عکاس نابینا عامل پیوستگی صیرورت در عکس است که 

 دهد.یاثر قرار م آفرینندۀبه عنوان یک اثر هنری شخص معلول را در جایگاه 

 

 

 

 عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده( :4تصویر
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ثیری از یک احساس جاری در هنر عکاسی است که پیت اکرت با در نظر گرفتن ابعاد حسی اثر ساختار ( تأ5تصویر )

و بینا تنها با جریان احساس را در هم شکسته و در قالب یک اثر هنری آن را به نمایش درآورده است. یک عکاس نا

 گیری از نیرو ، صیرورت را در این عکس به خوبی نشان داده است.بهره

 عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده(: 5تصویر 

 

شاتر  ،نییپا یهااست که با سرعت یاز عکاس یاوهیش در نقاشی با نور که در واقع در عکاسی پست مدرن مخصوصاً 

(، نیرو و احساس بخش مهمی از خلق 81: 1397اردالنی، )ردیگیبه عنوان سوژه صورت م یو حرکت منبع نور نیدورب

های نوری و جریان سی نقاشی با نور تأثیر مهمی دارد. فرد نابینا با استفاده از بهرهاثر هنری است که در جریان عکا

 کند.سیال، صیرورت در اثر را پایدار میاحساس 

 

 عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده( :6تصویر

 

( برای خلق اثر هنری نشان از عدم تعلق ذهن به جسم دارای ساختار 7-1نور در عکاسی پیت اکرت در عکس )جریان 

، . هیچگونه محدودیتی برای به وجود آوردن یک عکس وجود نداردکنیمخوبی در این عکس مشاهده می است که به
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بلکه هر آنچه زند تنها معلولیت را کنار میندام نه که شخص معلول با تکیه بر جریان احساس در تفکر بدن بدون اچرا

 .زندآید را از اثر هنری کنار مییبه عنوان ساختارمندی به حساب م

 

 عکاسی از پیت اکرت. منبع)نگارنده(: 7تصویر

 

 احمد زولکارنیانهای ی بدن دلوز و تحلیل عکس.صیرورت و احساس در فلسفه4.5

تمام کید دارد دلوز همچنین تأ .پاشدشود و از هم میمی تکه پارهتوهم یک وحدت جوهری و دفتری که پیوسته 

ها اند: بدنوساطت گفتمان شکل گرفتههایی از منظر دلوز با ها یا میانجیتحکم، خود با واسطهچیزهای به ظاهر مس

هایی میانجی که هر لحظه توسطکرد، چراها را چیزی طبیعی تلقی توان آنه دستخوش تغییر هستند و هرگز نمیهموار

تفکر جسمانی  .(4: 2015اردالنی و همکاران، )آوردفاوت، بدن خود را به تجربه در میهمچون ساختارهای اجتماعی مت

رسد. با چنین بلکه تفکر با یک صیرورت در تمام هستی در جریان است و به ایستا نمی ،ال امروز نیستدیگر جواب سؤ

ند یک هنر زنده تواهنر و آفرینش پیوند زد. عکاسی میلولیت جسمی است با توان فردی را که دارای معدیدگاهی می

 سالۀ 25یک عکاس  کند. احمد زولکارنیانیت جسمی در احساس ادامه پیدا مییک فرد دارای معلول وسیلهباشد که به

بندی بدن در دیدگاه ای است و با عدم توجه به سازمانوجود معلولیت جسمی یک عکاس حرفه اندونزیایی است که با

ند قمعال یبدون دست و پا متولد شد، به عکاس نکهیرغم ایعل عکاسی است. وی به دنبال خلق اثر هنری به وسیلۀ مدرن

معروف  DZOELکه به نام هنرمند  زولکارنیان شد و از آن زمان به عنوان عکاس و رتوش نام خود را به دست آورد.

 ینیسرانجام دورب عالقمند شد. او یخدمات عکس بود، به عکاس یکه دارا ینترنتیا کافه کیاست، ابتدا هنگام کار در 

در  یخدمات عکاس لیگرفت و سرانجام به دل ادیکار  نیدر مورد ا شتریو ب شتریکرد، ب یداریخر یرا به صورت اعتبار

 .دهدیآموزش م زین یدر مورد عکاس گرانیو روتوش، به د یعالوه بر عکاس یانخود شناخته شد. زولکارن قهمنط
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 : عکاسی پرتره از زولکارنیان، منبع) نگارنده(8تصویر 

ی قدرت خلق اثر و احساس شخص معلول است که با توجه به نیروی احساس ( حامل یک پیام عظیم درباره8تصویر )

نه توانایی جسمی ، و جنون پیش رفته است. در واقع توانایی عکاس در خلق اثر تنها وابسته به نیروی احساس است

 . هاستیت بسیار جدی در پاها و دستکه عکاس مورد نظر ما دارای معلولچرا

ساختارگریزی نشان از غلبه بر است که با توجه به گره خوردن آن با  انیزولکارن( نیز برآمده از احساس 9تصویر )

 نیروی احساس و جنون در هنر دارد.فتن با رهای جسمی و پیش ضعف

 

 عکاسی پرتره از احمد زولکارنیان، منبع) نگارنده( :9تصویر

رو و حرکت در اصل نشان از ادراک احمد زولکارنیان از هستندگی و انرژی در اثر هنری و با دخالت نی ،9و  8های عکس

ته است. هایی که دارد پا فراتر از ساختار بدن نهاده و در مسیر احساس و ساختارگریزی قرار گرفدارد. یعنی با معلولیت

بندی در یک بدن بدون اندام حائز عدم سازمان تواند فرد را از به فراتر از ساختار محدود بدن برساند.میچنین تفکری 

گریزی قرار داده و موجب کمال در عین عدم وجود ند جسم را نیز در یک حالت ساختارتواقالب مشخص است که می

 تکامل ساختارمند جسم شود. 

گریزی در زمان مواجه هستیم که به هیچ عنوان ساختاری مدرن و از انعکاس معلول با یک سازمهای این در عکس

رود. در حالت عادی یک انسان مدرن برای عکس گرفتن نیاز به دست ده ندارد و تنها با احساس پیش میپیش تعیف ش

برای خلق  اینکه احتیاج به پا دارد تا بتواندهای آن را برای عکاسی فشار دهد و یا تا دوربین را نگاه داشته و دکمه دارد
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های مختلف قدم برداشته و به خلق آثار مختلف دست بزند اما در دیدگاه پست مدرن چنین یک تصویر هنری به گونه

 آید.حساب می چیزی وجود نداشته و ارگانیسم از پیش تعریف شده و دارای ساختار تنها یک محدودیت جدی به

 

و پیوستگی آفرینش با صیرورت  :های پیشین به احساس در نظر دلوز اشاره نمودیم باید گفتبحث طور که درهمان 

تواند به دست یک معلول که ها، یک اثر هنری مییق اتصال بدنافتد و با هدایت نیرو از طاحساس در هنر اتفاق می

که ر هنری بسیار مورد توجه است؛ چراثساختار بدنی عادی ندارد خلق شود. ارتباط بین احساس این عکاس و خلق ا

برد و بی توجه ای عکاسی از نیروی احساس بهره میکند اما این عکاس برهر انسانی را وادار به تسلیم می معلولت وی

کند. درواقع زایی نیز مید و حتی با آن درآمدزنهای بسیار هنرمندانه میبه عکاسیبه ساختار بدنی خود دست 

 ساختار تعریف شده در بدن را کنار زده است و اصل را بر نیروی احساس گذاشته است. انیزولکارن

 گیری نتیجه

ن هنر به ای ،گریز بوده و با توجه به دیدگاه پست مدرن در مورد هنر عکاسی باید گفتهنر کنونی ساختار سبک در

بندی و ساختار واحد حتی در بدن مانباشد که نیاز به سازاحساس میشناسی و حرکت و دنبال صیرورت در زیبایی

در  را به بدن انسان با یک نامنظمی مانند یک ناتوانی جسمی اندام بدون بدن در هنر توانیممیبدین شکل که  .ندارد

که برای خلق و آفرینش یک هنر مخصوصاً در هنر  مان کنیعاین مطلب اذ به پیوند بزنیم و در پی آن فرد معلول

 اینکه بدون باشد داشته پیوستگی تواندمیبدن نیست و صیرورت در احساس  خاص عکاسی نیازی به تکامل و سازمان

یعنی ما معتقدیم با پیوند هنر عکاسی پست مدرن و با توجه به فلسفه . برخوردار باشد مشخصی بندیسازمان از بدن

یازی نیرو در هنر معرفی کرد و این عمل ن و حرکت ،توان احساس را بزرگترین عامل خلقمی ژیل دلوزمایی عدم بازن

به عنوان یک امر دست نیافتنی هنر را در چنین حالتی پست مدرن . بندی کامل بدنی نداردبه یک انسان دارای سازمان

داند که در آن احساس نیرو و هم گسیختگی پایداری مینظمی و از بلکه هنر را در هر بی  ،نمایاندواقعی نمی و فرا

یک  ناتوانی جسمی نه تنها مانع از خلق اثر هنری همچون .الت صیرورت درآوردححرکت را در زمان و فضا به یک 

 برخوردار صیرورت از که زنده هنری آفرینش و به خلق تواندمیعکس نیست بلکه احساس به همراه تکنولوژی 

فرد معلول که دارای نقصان در جسم خود بودند نشان دادیم که احساس  2در واقع آوردن چند اثر از  .گرددمنجر  ،است

دی بدن انسان نیست. بننش هنر در عکاسی نیازی به سازمانمحرک آفرینش در هنر پست مدرن بوده و برای آفری

انتقال هنر و خلق آن قرار دهد. احساس  ی در هنر احساس را بزرگترین مؤلفۀندگتواند با فهم هستشخص معلول می

ز به ساختار اصلی را دارد که هرگونه نیا عکاس با توجه به فلسفۀ بدن بدون اندام دلوز نقش مولفۀدر آثار هنری معلولین 

دهد. چنین واقعیتی مستلزم ایجاد ا در یک صیرورت و سیالیت قرار میبرد و هنر شخص معلول ردر بدن را از بین می

اهی پسامدرن در افراد معلول است که از ساختار جسمانی خود فراتر رفته و تکامل را در احساس و هستندگی دیدگ

ما  ن خود باشند. دو شخص مورد مطالعۀآن دانسته و با درک امر صیرورت در هنر به دنبال شکوفایی استعدادهای نها

 ،هایی که دارندعکاس هستند که با وجود معلولیت ای در زمینۀ( اشخاص شناخته شدهانیاحمد زولکارناکرت و  )پیت

نوعی وابسته به تحوالت پست مدرنیستی است پست مدرن بزنند که به این امر بهاند دست به خلق اثر هنری توانسته
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همان تزریق صیرورت به هنر از طریق عدم  ،زندواقع احساسی که دلوز از آن دم میکه در جامعه انجام گرفته است. در 

توانیم به خوبی به قدرت آفرینش یک شخص معلول می ابستگی به سازمان و ساختار است که با ربط دادن این موضوعو

لوز در عکاسی درک نماییم. در ی بدن بدون اندام دسازی فلسفهی جسمی از طریق پیادهغالب شدن بر ناتوان مسئلۀ

د، معلول را به سمتی از فلسفه آفرینش نقش دارنهای فوق نه تنها نور و حرکت و احساس با یک دیگر در عکس

ی معلولین گر در جامعهبدن بدون اندام دلوز نقشی دی ه با تکیه بر فلسفۀکشاند که هرگونه ساختاری را در هم شکستمی

 . رقم بزنند
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