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مقدمه و روش تحقیق
با فرانسوی پساساختارگرای فیلسوف دلوز1 ژیل
آنکهدربارهادبیات،نقاشی،تئاتروسینماکتابومقاله
نوشتهاستبهصورتمستقیمدربارةآثارپرفورمنسآرت
مطلبیننوشتهاست،بااینحالبعدهاازاندیشهفلسفی
تحلیل درباره ویژه به پرفورمنسآرت تحلیل در او
بررسی با دلوز بردهاند. بهره بدن، به هنرمند رویكرد
نظریاتهانریبرگسون۲درکتابیکهدربارهاونوشتهبه
این هدف میپردازد. زمان به خود نگاه کردن روشن
مقالهبررسیمفهومزمانوپاسخبهاینپرسشاستکه
چهقابلیتیدراینمؤلفهآثارپرفورمنسآرتبرایبیان
مسائلاجتماعینهفتهاست؟درراستایپاسخبهاین
با پرداختهوسپس آرایدلوز بررسی به ابتدا پرسش
در زمان جایگاه پرفورمنسآرت تعاریف بررسی
شكلگیریآثاردراینشاخههنریراروشنمیسازیم.
شده شناخته آثار از تعدادی بررسی با نیز ادامه در
پرفورمنسآرت،رویكردهنرمندبهمفهومزماندرآنها
چنین اجتماعی نتایج و داده قرار تحلیل مورد را
روش با حاضر پژوهش میسازیم. روشن را رویكردی
با کیفیوبهشیوهتوصیفی-تحلیلیصورتگرفتهو
مبناقراردادننظریاتژیلدلوزبهتحلیلزماندرآثار
شده انتخاب نظری نمونهگیری شیوه به که مختلفی

میپردازد.

پیشینه پژوهش
از بهدلیلویژگیمیانرشتهایبودناینپژوهش
ذکرآثارمتعددکهبهاندیشهدلوزدرزمینههایدیگر
آمده منابع فهرست در آنها از شماری و میپردازند
است؛خودداریکردهوبرموضوعزماندرپرفورمنسآرت
بهطور انجامشده؛ بررسیهای میکنیم.طبق تمرکز
خاصدرزمینهتحلیلزماندرپرفورمنسآرتبراساس
نظریاتدلوزتاکنونپژوهشیصورتنگرفتهاست.از
راهبردهای کتاب به میتوان همراستا پژوهشهای
آفرینشدرپرفورمنسآرت3)139۴(نوشتهسیدامید
هاشمیاشارهکردکهدرتحلیلرویكردهنرمندبهبدن
درآثارپرفورمنسآرتازنظریاتدلوزنیزبهرهمیبرد،
بااینحالبحثمشخصیدربارهزمانونظریاتدلوز

دربارهآنندارد.لوراکالنیزدربخشدومازنوشتهای
دوبخشیدرکتابدلوزوپرفورمنسودرادامهبخش
اولنوشتهکهاثرمتیوگولیشاست،مقالهای۴داردکه
بهبررسیآثارگروهاجرایی»گوتآیلند«5وشیوههایی
میگیرند، کار به اجرا در زمان با رابطه در آنها که
پرداختهودرتحلیلاینآثارازمفهومزماندراندیشه
برگسونودلوزبهرهمیبرد،بااینحالاجراهایمورد
بررسیایشانهرچندازتئاترمتعارففاصلهداشتهو
میتوانآنهارادردستهتئاترآوانگاردقرارداد،بهطور
مشخصپرفورمنسآرتنیستند؛امامبانینظریبهکار
گرفتهشدهدرآنمقالهباپژوهشحاضرمشترکاست.

1. چارچوب نظری پژوهش
1-1. دلوز و فلسفه

تفكر راستای در میتوان را دلوز فلسفه و اندیشه
هراکلیتی6دانستکهتأکیدرابرصیرورتمیگذاردواز
پذیرشامرثابتسربازمیزند.»ویژگیایکهژیلدلوز
میکند، متمایز خود معاصر فرانسوی متفكران از را
بیتوجهیعامدانةاوبهآنسنتفلسفیمدرناستکه
)پارسا، نیست« ممكن دیگر هستیشناسی میگوید
8۲:1393(.دلوزبهعنوانمتفكریپساساختارگرابهدو
و پدیدارشناسی یعنی خود دوران رایج دیدگاه
ساختارگراییواکنشنشانمیدهد.هردوایندیدگاهها
قرار معیار برایشناختخودچیزها را بیرونی عاملی
همان بنیانی چنین پدیدارشناسی، نظر »از میدهند.
چه اینکه دربارة فرضی پیش هیچ بدون بود، تجربه
نظر از میدهد. انجام را تجربه چیزی چه یا و کسی
نیست، استوار تجربه بر لزوماً شناخت ساختارگرایی،
ممكن را تجربه که است استوار ساختارهایی بر بلكه
نشانهها« یا و زبان مفاهیم، ساختار همانند میسازد:
پذیرش از باززدن باسر دلوز )کولبروک،3:1393(.
هرگونهساختاربستهدرارجاعشبهزندگیمفهوم»کل
گشوده«7رامطرحمیکندوهستیشناسیخودرابر
اساسهمینگشودگیبنامیکند.»اگرکلدستیافتنی
نیستبهخاطرگشودگیاشاست،وبرایاینكهطبیعت
آنتغییردائماستیابهوجودآوردنچیزیجدیدوبه
طورخالصه،پایابودن«)Deleuze, 1986: 9(.اوحیات
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رادرخالقیتوگشودگیاشمیفهمد.حیاتازنظراو
چیزیجزتفاوت8نیست.دراینصورتدیگرنمیتوان
تفاوترابهزمینهایازیكسانیوهمانندیارجاعداد
نمیتواند تضاد و همانندی همسانی، »شباهت، بلكه
چیزیجزتأثراتدرنظرگرفتهشود،نتایجیازتفاوتی
فرمول، این با مطابق تفاوتها. پایهای نظام یا پایهای
تفاوتبایدفوراوضعیتهایمتفاوتشوندهرابهیكدیگر
ربطدهد« )Deleuze, 1994: 117(.دلوزچنینبرداشتی
ازتفاوتراهمانحیاتمیداند.»میتوانحیاترابه
بهعنوانچیزیکه نهحیات تفاوتشهودکرد- مثابه
بعدتغییرمیکندومتفاوتمیشودبلكهحیاتبهمثابه
قدرتتفاوتداشتن«)Colebrook, 2006: 1(. نكتهای
کهدلوزدرخوانششازاندیشهاسپینوزا9مطرحمیسازد،
یاحلول10است.»درونماندگاری مفهومدرونماندگاری
خالصدرخودشاست:درچیزینیستوبرچیزیهم؛
بهابژهایوابستهنیست.بهسوژهاینیزتعلقندارد.در
درونماندگاری درونماندگاری، اسپینوزا، ]اندیشه[
در صورتها و جوهر بلكه نیست، جوهر بر[ ]عارض
درونماندگاریهستند«)Deleuze, 2001: 26(. یعنیدر
از سطحی در چیز همه استعالیی11 امر غیاب
دلوز خود که آنطور تعاملند. در هم با درونماندگاری
میگوید:»امیدبهفعالسازیانحایجزئیباجوهر،یا
حداقلتلقیجوهردرحكمیکسطححلولکهانحای
جزئیدرآنسطحعملمیکنند...«)راف،11:1388(.
تشكیل برگسون را دلوز هستیشناسی ضلع یک
میدهد.»هستیشناسیدلوززمانمنداست؛زماندرآن
اینكه یا و شود اضافه هستی به که نیست مفهومی
»هستی«در»ظرفزمان«قرارگیرد،بلكههستیبه
یكی »هستی« و »زمان« است؛ زمانمند خود خودی
هستند؛ایننكتهاصلیبرگسونیسمدلوز،ومعنایاصلی
»استمرار«است«)پارسا،85:1393(.پیشازبرگسون
ودرآغازمدرنیتهکانتمسألهزمانرامطرحساختهبود
وتصورموجوددربارةزماندوری)همچونتكرارفصول(
کهازدیربازدراندیشهبشربودراکنارگذاشتهوزمان
خطیرامدنظرقرارداد.درواقعزمانحاالچیزیبود
کهباقیچیزهادرآنبهشكلیخطیقرارمیگرفتند.نه
تنهادراینتلقیهستیچیزهاوزمانازهمجدابودند

دیگری شكل نیز آینده و گذشته حال، رابطه بلكه
وحاضر واقعی لحظهای تلقیحال آن در میگرفتند.
استکهچیزهادرآنحضوردارندوگذشتهوآینده
غایبوبیحضورند،چراکهچیزهادرظرفزمانخطی
در اما دارند. را خود جدای هستی و میگیرند قرار
اندیشهبرگسونهیچزمانثابتیکهزمانحالبنامیم
با تنها ما و انتزاعیست اینحضوری بلكه ندارد وجود
جز نیست چیزی زمان و داریم کار و سر استمرار
استمرار.»دولحظه)ازپیهم(دریكدیگرمنقبضیا
است حاضر یكی وقتی رو این از میشوند، متراکم
.)Deleuze, 1991: 51(»دیگریهنوزناپدیدنشدهاست
همینتلقیمتفاوتاززماناستکهباعثمیشوددر
به متعلق چیزی بهعنوان خاطره دیگر دلوز اندیشه
گذشتهایکهاکنونحاضرنیستمدنظرقرارنگیرد.
»دراینتصور،»گذشته«آنچیزیکهرویدادهاست
در »گذشته« بلكه نیست؛ ندارد، حضور اکنون و
به دارد؛ حضور میشود منجر حال به که استمراری
است« »اکنون«شده که است این»گذشته« عبارتی
)پارسا،85:1393(.تأکیددلوزبرتفاوتوتكثراست
کهرویكرداجتماعیوسیاسیاورابرمیسازد.عمده
مباحثاجتماعیوسیاسیاودرکارمشترکبافلیكس
و شیزوفرنی فالت: هزار کتاب ویژه به گتاری1۲
سرمایهداری13نمودمییابد.دراینکتابآنهامفاهیم
در دیگری مفاهیمجدید با را دلوز فلسفه از آمده بر
کار به سرمایهداری استعالیی امر با ضدیت راستای

میگیرند.

2-1. دلوز و هنر
یكیازمفاهیمیکهدلوزدرهمكاریطوالنیمدت
بافلیكسگتاریخلقکردودرفلسفهورزیخودبهکار
بردریزوم1۴بود.اشارهاینمفهومبهگیاهانیستکهبه
جایآنکهدرعمقریشهبدهنددرسطحوبهصورت
افقیریشهدواندهوگیاهاندیگریراایجادمیکنند.آن
دومعتقدبودندکهتفكربایدخصلتیریزوماتیکداشته
باشدوخودرابرپایهامریاستعالییقرارندهد.»در
مفهومی ریزوم اصطالح، این از گتاری و دلوز کاربرد
استکهفرایندیازاندیشهشبكهای،نسبیومتقاطعرا
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طرحریزیمیکندوراهیاستبرایبودنبدونپیگیری
 D&G( ساختاریکطرحونقشهبهعنوانجوهریثابت
Colman, 2005: 231 ;1987:12(.دلوزریزوماتیکبودن

رانهخصلتیتنهابرایتفكرکهویژگیهستیمیداندو
هنررانیزازهستیجدانمیداند.درتفكراوعلم،فلسفه
وهنرسهوسیلهبرایشناختهستینیستندچراکه
هستیازآنهاجدانیستفقطدرهرکدامبهشكلی
بروزمییابددرعلمسروکارمانباشكلیازگزارهها،در
فلسفهبامفاهیمودرهنربادرکهاوتأثیرهاست.وقتی
دلوزازدرکوتأثیردرهنرسخنمیگویدآنهارادر
مفهومیجداازادراکوتاثرقرارمیدهد.چراکهادراک
وتاثربهسوژهوابستهانددرحالیکهدرکوتأثیررهااز
قلمروسوژهوسوبژکتیویتهاند.»دلوزوگتاریهنررااز
طریِقکارکردودرنتیجهمحصوالتشتعریفمیکنند.
ودریککالم تأثیرها و آفریدِندرکها توانایی هنر،
یا تأثیرها ازدرکهاو احساساست.هنرمندترکیبی
بلوکیازاحساسهارامیآفریند:»اثرهنریهستندهای
ازجنساحساساستوبس«)دلوزوگتاری،1391:

۲08؛خدادادی۲:1393(.
و درکها ریزوماتیک ترکیب هنر میگوید دلوز
تأثیرهاستکهماراازادراکاتوتأثراتزندگیساخته
شدهبرپایهکلیشههافراترمیبردواحساسیدیگردرما
برمیانگیزد.»بایدگفتهنرمندانکمتردربرابرآشوب
)هستی(میجنگندتادربرابرکلیشههایعقیده.نقاش
بر نیز نویسنده و نمیکشد، نقاشی خالی بومی بر
با بوم و صفحه بلكه نمینویسد، سپید صفحهای
کلیشههایازقبلموجودومستقرپرشدهاندکهالزم
تا تكهتكهشوند وحتی تمیز،هموار پاک، ابتدا است
تصویری آشوب، میان از تازهای هوای دهند اجازه
برایمانبیاورد«)Deleuze&Guattari, 1994: 204(. دلوز
این درکتابشدربارهنقاشیهایفرانسیسبیكن15به
میپردازدکهچگونهبیكنباکاربردرنگوخطباروشی
در فیگور کردن منزوی چون تمهیداتی و متفاوت
رها تأثر و ادراک از را ما بازنمایی، از دوری راستای
میکندوبهدرکوتأثیرمیبرد.اوکهپیشترباتأثیراز
نیچه16هستیرانیروهایدرصیرورتدانستهبوداکنون
به را ما که آثاری میداند. نیروها جلوهگر را آثار این

دوریازکلیشههاوامرواقعوتوجهبه»امكانامرواقع«
نمایانگر هنر که دیدگاهیست درچنین فرامیخواند.
شدننیروهامیشود،بدونآنکهبههیچشكلیازامر

استعالییتندهد.

3-1. دلوز و اجرا
هم آن و دارد تئاتر دربارة مقاله یک تنها دلوز
مقالهایستبهنام»یکمانیفستکمتر«17کهدرآنبه
بررسیوتحلیلکار»کارملوبنه«18درتئاترمیپردازدو
بهطورخاصنمایشریچاردسوم19اوراموردبررسی
است مهم دلوز برای بنه کار در آنچه میدهد. قرار
رویكردبنهدرپرداختشبهاثرشكسپیر۲0است.ازنظر
اوبنهاقدامبهبازخوانیاثرنمیکندبلكهاثراونقدیست
برمتنشكسپیر.دلوزباپیگیریدومفهومحداقلی۲1و
حداکثری۲۲درزمینههنرمعتقداستکاربنهساخت
در است. شكسپیر حداکثری متن از حداقلی متنی
اندیشهدلوزحداقلوحداکثربودنربطیبهبزرگیو
کوچكیگروهیابیشتریوکمتریتعدادنداردبلكهدر
سلسلهمراتبیکنظامحاکم،گروهیباتعدادبیشتر
میتوانددرجایگاهحداقلقراربگیردچراکهدرسلسله
است. شده محسوب زیردست گروه آن حاکم، مراتب
دلوزبهدقتباتحلیلزبان،ژستوتمهیداتاجراییبنه
را ریچاردسوم متن از اجراییحداقلی فرایندساخت
آشكارمیسازد.ازنظراومؤلفحداقلیدرمیانهاست
کهمیتواندمتنیبسازدبرایتقاطعنیروها.»درمیانه
را، را،سرعت رامییابد،حرکت استکهکسیشدن
گردبادرا....میانهنهتاریخیاست،نهازلیبلكهنابههنگام
است.یکمؤلفحداقلیدقیقاًایناست:بدونآیندهیا
گذشته،اوتنهادرشدناست،درمیانهوازاینطریق
ارتباط دیگر فضاهای و دیگر زمانهای با او که است
که نابههنگامیست این .)Deleuze, 1993: 208( دارد« 
عبور کننده طبقهبندی نظامهای از اثر میشود باعث
را ما سرسپردگیشان، به ندادن تن بر عالوه و کند
متوجهآنهاساختهوباتمهیداتاجراییآنهارابهنقد
چیزی ارزشمند بودن میانه در موقعیت »این بكشد.
نیستجزکیفیت»درفرایندبودن«دائمی.وقتیمتن
بادیدیآگاهانهقطععضوشده)جراحیشده(است،
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عدم دچار شكسپیر( )مانند حداکثری هنرمندی آثار
 Kowsar,( میکند« افشا را فرآیند و میشود تعادل
22 :1986(.بهعنواننمونهدراثربنهحذفشخصیتهای

زن شخصیتهای و ریچارد گذاشتن باقی و دیگر
نمایشنامهوبهکارگیریتمهیداتیچونلكنتزنیدر
زبانشخصیتها،استفادهازبازپخشصوتی۲3ودرگیری
شخصیتهاباوسایلرویصحنهبهعنوانموانعحرکتی
برای بردنژستهایطراحیشده کار به وهمچنین
فرایند متوجه مخاطب که میشود باعث شخصیتها
شدهواثرازنظامطبقهبندیکنندهنمایانشدهدرمتن
ازاجرای اثررا شكسپیرعبورکند.اینطریقاجرایی
بازنمایانهوحتیاجرایحماسی۲۴برشت۲5فراتربردهو
نظامطبقهبندیکنندهحاکمبرخودتئاتررانیزکهدر
زبان،شخصیتپردازیو...نمودیافته،افشامیکند.این
وهنرمندان نبوده بنه کار به اجرامنحصر از برداشت
مختلفدیگرینیزچنینرویكردیرادراجراهایخود
پیگرفتهاندکهازآنمیاندرمتندلوزبهآثاررابرت
هرچند اشارهمیشود. آمریكایی کارگردان ویلسون۲6
به که معاصر اجراهای در گرفته شكل تحوالت تمام
نظریاتدلوزدربارهشدنوتأکیداوبرفرایندنیزمربوط
میشودلزوماًتحتتأثیرآرایاونبودهاست،بااینحال
دستکمآرایاودرتبییننظریاینتحوالتبسیار

کارآمدومؤثربودهاند.

2. تاریخچه و تعریف پرفورمنس آرت
معاصر هنرهای از شاخه یک پرفورمنسآرت
در را آن ریشههای چند هر که میشود محسوب
جنبشهایپیشینهنریردیابیکردهاند،ولیپیدایی
ورشدآنبهعنوانشاخهایمستقلدردهه60و70از
قرنبیستمدرآمریكارخدادهاست.دردههششمقرن
اعتراضات گسترده موج شروع با همزمان بیستم
اجتماعیدرآمریكا،هنرمنداننیزدرواکنشبهحمله
نظامیبهویتنامونیزتجاریشدنآثارهنری،اقدامبه
و ابتدادرزمینههنرهایتجسمی آثارمتفاوتی تولید
که تازه هنری جنبش این نمودند. نمایش سپس
نقاشی گالریهای در ابتدا گرفت نام پرفورمنسآرت
توسطنقاشانیامجسمهسازانیکهاقدامبهتولیداثری

آغاز مینمودند، خویش بدنی امكانات از استفاده با
گردید.درایناجراهایزندهکهاغلبتنهابراییكبارو
بهشكلیغیرقابلتكرار،اثریتوسطهنرمندنقاشیا
مجسمهسازخلقمیشد؛تابلوینقاشیکهبررویزمین
بدن اعضای با که مجسمهای یا و میگردید ترسیم
هنرمندساختهمیشددیگرقابلیتفروشنداشتهواز

برخوردموزهایمصونمیماند.
از برخورداری و زنده اجرای دلیل به جنبش این
برخیویژگیهاینمایشی،بهسرعتهنرمندانعرصه
خصلت کشاند. خود سوی به نیز را نمایش و تئاتر
بینارشتهایپرفورمنسکهالتقاطیازچندرشتههنری
راارائهمیکردتوانستدرشاخههایمختلفهنررسوخ
کردهوهنرقرنبیستمرادستخوشتغییراتچشمگیری
نماید.اینشیوههنریبهعنوانهنراجرادردهه1970
بهرسمیتشناختهشد.»روزلیگلدبرگ؛۲7اولینتاریخ
»اجرا«رادرسال1979نوشتودرسال1988بابسط
اینتاریخبهایننتیجهرسیدکهپدیدةمذکورهرگونه
تعریفدقیقوآسانراردمیکند.گلدبرگردونشان
تئاترتجربی فتوریسم،۲8 رادر تاریختحولخاص این
انقالبروسیه،دادا۲9وسورئالیسم،30باهاوس،31کیج3۲و
کانینگهام،33هپنینگها،3۴آنهالپرین35ورقصنو،هنر

بدنیوالیآخرپیمیگیرد«)علیزاد،1۲:1383(.
عدهایازصاحبنظرانارائهتعریفیواحدوقطعی
برایپرفورمنسآرتکهگسترهوسیعآثارشكلگرفته
دراینشاخههنریرادربربگیردغیرممكندانستهاند.
آمانداکوگن36درجستارخودتحتعنوان»پرفورمنس
چاپ ایرلند معاصر هنرهای موزه توسط که چیست«
فرهنگ میان در امروزه »پرفورمنس مینویسد: شده،
واژگانعمومیاصطالحمتناوبیاست،گرچهفعاالنو
نظریهپردازانرشتهمطالعاتپرفورمنسدرموردآنچه
توافق است؛ گذاشته پایه را هنری مبهم شكل این
ندارند.زمینهجهانهنرمعاصربهمااجازهمیدهداین
اصطالحرابهعنوانفعالیتیسرشارازتناقضاتپیشنهاد
 Coogan,( »کنیمکهعمداازمحدودشدنسربازمیزند
9 :2011(. بااینحالخوداودرادامهچهارمؤلفهزمان،

شاخه این خاص رویكرد با را مخاطب و بدن مكان،
به تا میدهد قرار بررسی مورد آنها به نسبت
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مشخصههاییبرایپرفورمنسآرتدستیابد.درسایت
تعریف در بریتانیكا37 جهانی دانشنامه اینترنتی
»پرفورمنسآرت، است: آمده چنین پرفورمنسآرت
شكلهنریزمانبنیادیستکهمعموالًنمایشزندهای
در اجرا )هنگام مشاهدهکنندگان یا تماشاگران به
خیابان(ارائهمیدهدوازهنرهاییمثلبازیگری،شعر،
موسیقی،رقصونقاشیبهرهمیبرد.اگرچهاینشكل
هنریاغلببهصورتویدئووبهوسیلهعكاسیثبت
طبیعت دلیل به پرفورمنسآرت حال این با میشود؛
گذراوموقتیاشعمدتایکرخداداستتااثریمصنوع
نیز آکسفورد38 واژهنامه سایت در )برساخته(«.
پرفورمنسآرت»هنریشكلگرفتهازترکیبهنرهای
تجسمیبااجرایدراماتیک«تعریفشدهاست.همین
ویژگیترکیبهنرهادرتعریفآمدهدرسایتواژهنامه
غیر دیدهمیشود:»شكلهنری نیز وبستر39 میریام-
سنتیکهاغلبحاویمضامینسیاسیومحلیاستکه
اجراییزندهبهتماشاگرانیامشاهدهکنندگان معموالً
)هنگاماجرادرخیابان(ارائهمیدهدوترکیبهنرهایی
مانندبازیگری،شعر،موسیقی،رقصیانقاشیاست«.
هرچنددرتعاریفآمده،اثرپرفورمنسآرترامعموالً
اجراییزندهدانستهانداماتعریفسایتگالریتیت۴0اثر
از که هنری »اثری میگیرد: بر در نیز را شده ضبط
سایر یا هنرمند توسط شده اجرا اعمال خالل
شرکتکنندگانخلقمیشود،کهمیتواندزندهیاضبط
شدهوبداههیابراساسمتنباشد«.ماریناآبراموویچ۴1
معتقداست»پرفورمنس،آنساختارروانیوفیزیكی
استکههنرمند،دربرابرتماشاچیخلقمیکندتادر
زمانومكانیمشخصواردآنشود.پرفورمنس،همراه
باشروعتبادلانرژیباتماشاچیآغازمیشودوپساز
آن،هراتفاقیکهدراینبازهیزمانی-مكانیمشخص
)هاشمی، بود« خواهد پرفورمنس از جزئی دهد روی

.)35:139۲
درنهایتمیتوانگفتپرفورمنسآرتشاخهایاز
هنراستکهازترکیبهنرهایمختلفبهرهبردهوبا
موارد بسیاری در فضا و زمان با بدن رابطه بر تأکید

مخاطبرابهشكلیفعالبااثرهنریروبرومیکند.

3. دلوز و زمان
دلوزدرآثارمختلفخودوازجملهدردواثرتفاوت
وتكرار۴۲وکتابدوجلدیخودبهنامسینما،بهویژه
زمان مفهوم به زمان-تصویر۴3 سینما۲: آن دوم جلد
پرداختهاست.نظردلوزدربارهزمانبراساسبرداشتو
تحلیلاوازنظریاتهانریبرگسوندربارهزماناستکه
درنتیجهمفهوممكاننیزدرآنهامطرحمیشود.پیش
ازآنکهبهتحلیلزماندرآثارپرفورمنسآرتبپردازیم
الزماستتاکمیمفاهیمزمانومكانرادرفلسفهدلوز

موردبررسیقراردهیم.

1-3. مکان، زمان و حرکت
دلوزبحثزمانرابااستفادهازفلسفهبرگسوندر
رابطهباحرکتودیرند۴۴مطرحمیسازد.بهطورخالصه
برگسونباتحلیلمفهومحرکتبهبحثزمانمیرسد.
اوباپیشکشیدنناسازةزنونمفهومرایجازحرکترا
بهچالشمیکشد.ناسازةزنونیكیازمسائلمعروف
فلسفیستکهصورتسادهآنچنیناست:اگرآشیلو
الکپشتباهممسابقهدوبدهندوسرعتآشیل10
برابرسرعتالکپشتباشدودرآغازمسابقهالکپشت
50مترجلوترازآشیلباشد،زمانیکهآشیلاین50
مترراطیمیکندالکپشت5مترجلوتررفتهچراکه
سرعتشیکدهمسرعتآشیلاست.بههمینصورت
وقتیآشیلآن5مترراطیمیکندالکپشت0/5متر
خواهد ادامه بینهایت تا روند این است. رفته جلوتر
داشتوبنابراینآشیلهرگزبهالکپشتنخواهدرسید.
درحالیکهمامیدانیمدرواقعیتآشیلبهالکپشت

میرسد.
برگسوناینمسألهرابهاینصورتبررسیمیکند
کهآنرانشاندهندهاشتباهمادربرداشتمانازحرکت
میداند.ازنظربرگسونوبهتبعاودلوزماحرکتراکه
بانگاهریاضیوبهصورتامریکمی امریکیفیست
متفاوت امر دو آنها که حالی در میکنیم، تحلیل
هستند.برگسونبرایتوضیحاینتفاوتدونوعکثرت
وکثرتکیفی.کثرت رامطرحمیسازد:کثرتکمی
ازهم وجدا اعضایهمگن از است کمیمجموعهای
متمایز و همگن را آنها ما که گوسفند گلهای مانند
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همه که گوسفندهایی از شده تشكیل یعنی میدانیم
گوسفندندوجداازهم.کثرتکیفیامامجموعهایست
دید از است. اینچنین حرکت و نامتمایز و ناهمگن
برگسونودلوزوقتیماحرکتراکهامریکیفیستبا
از حرکت که میکنیم تقسیم نقاطی به کمی نگاهی
آنهاعبورمیکند،درواقعآنرامكانیکردهایموآنچه
مادربارهآنصحبتمیکنیممجموعهنقاطیمجزاو
و تشكیلمیدهند را کثرتیکمی همگنهستندکه
امری حرکت خود ولی میکند عبور آنها از حرکت
کیفیستکهباایننگاهکمیقابلدرکنبودهوبرای

درکآنبایدآنراشهود۴5کرد.
اینمكانمندکردنامرکیفیازدیدآنانپیامدنگاه
ریاضیواربهامورکیفیست.برگسوننیزدرفلسفهخود
بحثامرگشودهیاکلرامطرحمیسازدوبابیانسهتز
دربارهحرکترابطهآنباامرگشودهراتوضیحمیدهد:

»1.حرکتازفضاییکهاشغالمیکندجداست.
۲.آن)لحظه(بخشیغیرمتحرکازحرکتاست.

)حرکت است دیرند از متحرک بخشی 3.حرکت
امر با برابرست که کل، یا دیرند در تحولیست بیانگر

.)Smith, 2012: 257( »)گشوده
همانطورکهپیشتردرآرایدلوزبررسیکردیماو
بهکلگشودهبهعنوانسطحیدرونماندگارنگاهمیکند
کهنیروهاوگرایشاتدرآنرابطهایریزوماتیکداشته
ودائمبایكدیگربهشكلیخالقانهدرتقاطعقراردارند.
ازآنچهآمدروشنمیشودکهازنظراواینامرگشوده
و گرایشات با آن در که کیفیست مجموعهای کل یا
و میدوند هم در دائم که روبروییم ناهمگن نیروهای
اعضایی با کمی کثرت دارای کمی، مجموعهای مانند
متمایزوهمگننیست.ازهمینروستکهبانگاهیکه
حرکتراویاهرکدامازنیروهاومفاهیمکیفیراکمی
میکندنمیتوانبهدرکآنهانایلشد.ازدیداو،زمان

نیزمفهومیکیفیست.

2-3. دیرند
ازنظردلوزوبرگسونزماننیزامریکیفیستکه
بانگاهیکمیبهآنپرداختهایموازهمینروستکه
برگسونوبهتبعاودلوزمفهومدیرندرامطرحمیسازند.

داده نشان ساعت با که را زمان از کمی تلقی آنان
میشودزمانمكانمندشدهمیدانند،چراکههمچون
بحثحرکتومكان،ما»آن«هایغیرمتحرکوهمگن
زمانرابهشكلمجموعهایکمیکنارهمودرامتداد
مكانمند را زمان واقع در و گرفتهایم نظر در یكدیگر
کردهایم.آنهامفهومزمانرابهمثابهامریکیفیدر
دیرندجستجومیکنندکهدرتحولوشدنیمداماست
ومجموعهایکیفیوناهمگنراتشكیلمیدهد.این
نظرآشكارابرضدنظریهکانتمطرحمیشودکهزمان
از را پدیدهها ما که میکرد تصور ظرفی همچون را
طریقآنهادرکمیکنیم.زمانازنظرکانتخطیبود
کهوقایعدرآنچیدهمیشدند،درحالیکهبرگسونو
دلوززمانرادیرندمیبینندکهباکلگشودهدرارتباط
استوامریستکیفیونهکمییاخطی.ازنظردلوز
کتاب در او است، گشوده کل مدام شدن دیرند
برگسونیسمرابطهحرکت،دیرندوکلگشوده)حیات(
راچنینتوضیحمیدهد:»حرکتبدونشکباالحاق
برطبق دیرنددرونمادهتوضیحدادهمیشود:دیرند
میشود، متفاوت میخورد بر آن به ماده که موانعی
مطابقبامادیتیکهازآنعبورمیکند،مطابقبانوع
صرفاً شدن متفاوت اما میکند. منقبضش که الحاقی
واسطه به خودش درون دیرند ندارد. خارجی دلیلی
نیرویمنفجرشوندهدرونیمتفاوتمیشود.دیرندصرفا
پیشمیرود،در اظهارشدهوتمدیدشدهاست،صرفاً
به دیرند، منشعب. یا شونده شاخهشاخه رشتههای
حرکت در که وقتی است حیات کلمه، دقیق معنای

.)Deleuze, 1991: 94-95(»آشكارمیشود
ازآنچهآمدآشكارمیشودکهبرگسونودلوزرابطه
گذشتهوحالراخطینمیدانند.درمفهومدیرنددیگر
گذشتهپیشازحالقرارنداردوگذشتهوحالباهم
حضوردارند.درواقعازنظرآنانگذشتهدرحافظهحال
نهفتهاست.»درخوانشدلوزازبرگسون،همبودیآنات
و فرازمانی تكثری بهعنوان حافظه در حال و گذشته
کیفی،درتمایزاستباجانشینیآناتگذشتهوحالدر
 Young&others, 2013:(»مادهبهعنوانتكثریعددی

 .)98
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3-3. پرفورمنس آرت و شهود دیرند
پرفورمنسآرتبنابهتعاریفآمدههنریستزمانمند؛
پیش از که مصنوع اثری همچون نه آنکه معنای به
که روبروییم هنر از شكلی با بلكه باشد شده ساخته
فرایندرابرنتیجهارجحدانستهودرواقعکلاثرهنری
باتأکیدبرفرایندشكلمیگیردوازاینروبرشیزمانی
راشاملمیشود.ازایندیدگاهحتیآندستهازآثارکه
همچون»هنربایدزیباباشد،هنرمندبایدزیباباشد«۴6
به تنها بردن۴8 کریس »شلیک«۴7 و آبراموویچ مارینا
شكلفیلمیضبطشدهبهدستمخاطبمیرسندنیز،
کردن شریک بهعنوان بلكه محصول یک بهعنوان نه
مخاطبدرفرایندازاینقاعدهمستثنینیستند.البته
نمیتوانبهسادگیازاینبحثعبورکردچراکهبرای
مثالپژوهشگرانحوزهپرفورمنسآرتدربسیاریموارد
نهباآثاریکهبهصورتزندهآنانراتجربهکردهاندبلكه
بافیلم،عكسوحتیگزارشآثارروبرویند،مخصوصاً
وقتیدربارهتاریخپرفورمنسآرتبهپژوهشمیپردازند.
تمام آوردن گرد جز چارهای مواردی چنین در پس
منابعبهجهتنزدیکشدنبهتجربهاثرنیست،هرچند
کهاینتجربهباتجربهمستقیموزندهاثرمتفاوتاست؛
بااینحالگریزیازآننیست.اماآنچهبرایبحثما
هنوز زمان از مفهومی استکهچنین این است مهم
برداشتیکمیداشتناززماناست.همانطورکهگفتیم
پرفورمنسآرت شكلدهنده مؤلفههای از یكی زمان
بر آثار همه که نیست مفهوم آن به این اما است،
با و میکنند تأکید تمامی به مؤلفه این قابلیتهای
در میدهند. شكل را خود اثر آن بر گذاشتن تأکید
بامشارکت اثریکه یاحتی اثرو ایندو آثاریمثل
بردن کریس اثر از تأثیر با زنده بهصورت و مخاطب
شكلمیگیرد،مثل»بیانوازشمکن«امیرمعبددرست
استکهمابهواسطهآنکهآنهاپرفورمنسآرتهستند
بامؤلفهزمانروبروییمولیهدفهنرمندتأکیدبراین
مؤلفهنبودهبلكهباتأکیدبرمؤلفهبدناثرخودراشكل
دادهاست.ازهمینروبرایروشنشدنبحثبهتراست
گذاشتهاند زمان مؤلفه بر را خود تأکید که آثاری بر
هنرمند که کرد فراموش نباید البته شویم. متمرکز
تأکید مؤلفه چهار هر یا دو بر اثری در است ممكن

گذاشته،ازقابلیتآنهابهرهببردواثریغنیتربیافریند.
ماریناآبراموویچدراثر»هنرمندحاضراست«۴9که
تأکید بر عالوه ،)1 )تصویر کرد اجرا ۲010 سال در
گذاشتنبربدن،برمؤلفهزماننیزتأکیدگذاشتهاست.
هنر موزه در که فضایی در حرکت بدون ساعتها او
بریکصندلیدریک بود تهیهشده نیویورک مدرن
مخاطبان و مینشست شكل مستطیل میزی سمت
میتوانستندبرصندلیقرارگرفتهدرانتهایطولمیز
طول در کنند. برقرار ارتباطچشمی او با و بنشینند
و نشستند برصندلی متفاوتی اجرامخاطبان روزهای
واکنشهایمختلفینشاندادند.جالباستکههنرمند
باقراردادنخوددروضعیتیکهحرکترابهحداقل
میرساندودعوتازمخاطببرایمشارکتدرچنین
تجربهایدرواقعداردبرحرکتبهمعنایکیفیونه
در آن مدام وشدن دیرند بر آن از فراتر و آن کمی
مقایسهبازمانمكانمند،تأکیدمیگذارد.تجربهسكون
درجهانیکهسرعتوزمانساعتیمربوطباآن،تبدیل
واقعدعوتمخاطب در است استعالییشده امری به
استبهرهاییازامراستعالییوبازاندیشیدربارهآنو
اینبازاندیشیمیسرنمیشودمگرباتأکیدبردیرند؛که
مارامتوجهامرگشودهبهجایامراستعالییمیسازد.
جهان دیرند نتیجه، »در میگوید: دلوز که همانطور
بایدگسترهایازخلقتداشتهباشدتادرآنجایبگیرد.
پسهروقتماخودمانرابادیرندویادردیرندمواجه
میبینیم،میتوانیمنتیجهبگیریمکهجاییکلیدرحال
تغییروجودداردوجاییامرگشودهایدرکاراست«
)Deleuze, 1986: 9(.همانطورکهپیشتراشارهشداز

دلوز راشهودمیکنیم. دیرند ما دلوز و برگسون نظر
شهودرادرمقابلتفكربرمبنایامراستعالییمطرح
خود که میکند احتراز نیز نكته این از ولی میسازد
شهودراتبدیلبهامریاستعالییسازد.»دلوزبهطور
خاصبهشهودگرایشیافتبهدلیلمیلشبهحرکت
ازتجربهبهشرایطاحتمالیتجربهبرایبازکشفتفاوت
توهمات از رها آگاهی ویژگی به دسترسی روش که
ماورالطبیعیاست«)Stagoll, 2005: 134(. آبراموویچنیز
مارابهسمتهدفویژهایفرانمیخواندبهاینمعناکه
امر مقابل در و بكشد چالش به را استعالیی امری
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رافرا بلكهما استعالییدیگریراجایگزینآنسازد،
میخواندتادیرندراشهودکنیم.برگسونپیشتراهمیت
توجه50درشهودرامتذکرشدهبود،هنرمندبااثرخود
شرایطیبرایتوجهمافراهممیآورد.51درنتیجهاین
توجهاستکهمابابیحرکتشدن،حرکتوباتوجه
بهزمانرهاشدهازنگاهکمی،دیرندراشهودمیکنیم
واینهمهبرایماشرایطیمیسازددرجهترهاییاز
امراستعالییواندیشیدنبهزمینهشكلگیریتجربه
کههمانحیاتاستدراندیشهدلوزیاقدرتتفاوت
داشتن،چراکهدیرندحیاتاستدرحرکتوشدن
مداموتفاوتداشتنمدام.وقتیازجایگزیننكردنامر
استعالییدیگریسخنمیگوییمبهاینمفهومنیست
کهآثارفاقدموضوعیخاصباشندبلكهرویكردهنرمند
استکهباعثمیشودچهارچوباثربهقطعیتیدچار
نشودکهامكانخالقیتوآفرینشراازمخاطببگیرد.
درواقعاثرباطراحیدقیقآنچهدلوز»خطوطپرواز«5۲
دلوز اندیشه در اصطالح این میگیرد. شكل مینامد
اشارهداردبهاندیشیدنبهگونهایخالقانهدرسطحی
درونماندگارودراینجایعنیهنرمندامكانمواجههما
فراهم را درونماندگار سطحی در نیروها تقاطع با

میآورد.
امیرمعبددرسال1390درحیاطگالریمحسن
تهرانپرفورمنسآرت»کشتزار«)تصویر۲(رااجراکرد.
بود گالری در بیرون که آمبوالنسی با ابتدا مخاطبان
روبروشدهووقتیواردحیاطمیشدندباداربستیروبرو

میشدندکههنرمنددرمیانآنبرالیهاییخسرخ
رنگ)کهبرسكوییسفیدرنگقرارگرفتهبود(ایستاده
بودوطنابداریکهازداربستآویزانبودرابهگردن
داشت.چشمانهنرمندباپارچهایسیاهبستهشدهبود.
پسازمدتیالیهیخبهتدریجآبشدهومایعسرخ
زمان گذشت با میشد. جاری سفید سكوی بر رنگ
از هنرمند آوردن پایین به اقدام مخاطبان از تعدادی
را آنان جلوی هنرمند همكاران ولی کردند دار چوبه
است، خطرناک آنان دخالت اینکه تذکر با و گرفته
یادآورمیشدندکهبهخواستههنرمنداینخوداوست
کهبایدتصمیمبگیردکهبهاجراپایاندهد.درنهایتبا
صحبتیکطرفهمخاطبینباهنرمندوتصمیمآنهابه
یکصداشدندرخواستنازهنرمندبرایپایاندادن
بهاجرا،اوبهاجرایخودپایانداد.آنچهدراینجابرای
با هنرمند کهچگونه است این دارد، اهمیت ما بحث
انتخابالیهیخسرخرنگبرسكویسفیدوحرکتمایع
سرخرنگوبرگزیدنموضوعرنجومرگانسان؛مخاطب
میسازد. دیرند متوجه و کرده جدا کمی زمان از را
مسألهتنهاایننیستکهیکقالبیخچنددقیقه،ثانیه
و...طولمیکشدتاآبشودواصالباآبشدنالیه
نازکیخ،هنرمندخواهدمردیانه؟چراکههنرمنددر
رنجاستوهرچهزمانمیگذردباآبشدنیخرنجاو
افزونمیشودومخاطبشاهداینرنجاست.بااینحال
گزینشطنابداروسكوییکهبرآنایستادهموضوع
مرگراپیشکشیدهواینواکنششدیدترمخاطبانرا

تصویر1.ماریناآبراموویچ،هنرمندحاضراست،موزههنرمدرن
نیویورک،۲010.

ماخذ:
http:/ /www.zimbio.com/photos/Mari- (
na+Abramovic/MoMA+Celebrates+Mari-
)na+Abramovic+Artist+Present/gOpojPvfob6
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بههمراهداشتهاست.برگسونازآنجاییکهمعتقدبود
دیرندوامورکیفیرانمیتوانبامنطقکمیوزبانرایج
مثالهای از دائم آثارش در داد توضیح و کرده درک
مختلفبهرهمیبردتاامكانشهودمفهومموردنظرش
رافراهمآورد.اومثالحلشدنحبهقندیدرآبرا
میزانمشخصی نظرکمی از استکه میزند.درست
زمانبرایحلشدنقنددرآبالزماست،ولیازآنجا
کهاینزمانمكانمنداست؛برگسونمارامتوجهاینامر
میکندکهاینزمانحقیقینیستبلكهدیرندیکهما
حقیقی معنای کیفی؛ امریست و میکنیم تجربهاش
زماناست.تجربهمااززمانحلشدنقنددرآبوقتی
کهماعجلهداریمبازمانیکهدرآسودگیخاطرمنتظر
شیرینشدنآبهستیم،یكساننیستواینهاکیفیت
دیرندیستکهماتجربهمیکنیم.معبدباانتخابدقیق
وسایلوموضوعکارخویش،زمینهتوجهمابرایدرک
ازنگاهکمیرافراهممیکند. دیرندوزمانرهاشده
درستاستکهازنظرکمیمدتزمانمشخصیطول
میکشدتاپرفورمنسآرتبهپایانبرسد،ولیتجربهاین
زمانبرایمخاطبباتجربههمانمقداراززمان،وقتی
به که زمانی یا غذاست سفارش منتظر رستوران در
نیست. یكسان است نشسته کمدی فیلمی تماشای
مخاطببهواسطهموضوعمرگازیکسووالیهیخ
سرخرنگکهباجاریشدنشبرسكویسفیدبرزمان

تأکیدمیگذاردازسویدیگر،تجربهمتفاوتیازدیرندرا
شهودمیکندوهمانطورکهپیشازاینگفتیمهرجا
بادیرندمواجهشویمیعنیباحرکتحیاتروبروییمو

اینمارابهکلگشودهرهنمونمیشود.
در آمریكایی تایوانی- هنرمند هسیه53 تچینگ
دستگاه ساله: یک »اجرای نام به خود پرفورمسآرت
بهمدتیکسالهریکساعت کارتساعتزنی«5۴
یکباربالباسکارگریبرتنکارتخودرادردستگاه
کارتساعتزنیمخصوصکارگرانوکارمندانمیزدو
)3 )تصویر میگرفت. عكس دستگاه کنار در خود از
اهمیتاثراوبرایبحثمانهتنهادرظاهرآنبهمعنای
انتقاداجتماعیازاستثمارکارگردرنظامسرمایهداری،
در زمان برمسأله او تأکیدیستکه آن؛ از فراتر بلكه
طریق این از و میگذارد خود مدت طوالنی اجرای
لپسی55 تایم در را عكسها کل بعدها که را مخاطب
مشاهدهخواهدکرد؛بهشهوددیرندرهنمونمیشود.
مخاطبدرارائهاثرتوسطهنرمند،مجموعهکارتهای
ساعتخوردهرادرکنارلباسووسایلهنرمندبههمراه
عكسهاوتایملپسیازکلعكسهامشاهدهمیکندکه
تغییرهنرمندرادرطولیکسالدرزمانیبیشتراز6
این دیدن با )۴ )تصویر میگذارد. نمایش به دقیقه
ذهن به دلوز اندیشه در اساسی مفهوم دو تغییرات
ازمهمترین تكرار.دلوزیكی و تفاوت متبادرمیشود:

تصویر۲.امیرمعبد،کشتزار،گالریمحسن،تهران،
.1390
ماخذ:

http://www.amirmobed.com/works. (
php?p=231



45

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تحلیل مفهوم زمان در پرفورمنس آرت بر اساس نظریات ژیل دلوز

آثارخودراباهمینعنوانبهبررسیوتحلیلایندو
مفهومورابطهشانباهموکلگشودهاختصاصداد.
در همواره نیروهایش که گشوده کارکل و ساز آنچه
سطحیدرونماندگاردرتحولندراروشنمیکندرابطه
تكراروتفاوتاست.ازنظردلوزآنچهبهآناتمختلف
دیرندکهحرکتحیاتاستشكلمیدهدتكراراست
وتكراریعنیتفاوتداشتن.»تكرار56برضدبازنمایی57
است:پیشوند]Re[معنایشانراتغییرمیدهد،ازآنجایی
بیان همسانی58 با رابطه در تنها تفاوت یكی در که
میشود،درحالیکهدردیگریهمآوایی59استکهبه
آنمتفاوتمیگویند.تكراربودنبیشكلهمهتفاوتها
است.قدرتبیشكلزمینیکههرابژهایراتاآنشكل
شدتیافتهمیرساندکهبازنماییاشراازکارمیاندازد.
با بودناستکهدرتضاد ناهمگن تكرار اساسی اصل
.)Deleuze 1994: 57( ».همسانیبازنماییقرارمیگیرد
است. تفاوت فعالیت بلكه تقلید نه تكرار دلوز نظر از
آن کهحرکت است کلیگشوده او اندیشه در حیات
دیرنداستواینحرکتازطریقتفاوتوتكرارصورت
میگیرد.تكراریکهبابازنماییوهمسانیدرتضاداست
وآنچهراتكرارمیکندتقلیدنمیکندبلكهبهچیزی
آن با ناهمگن که میدهد شكل متفاوت و جدید
دیرند که همانطور است، کرده تكرارش که چیزیست

مجموعهایکیفیازاعضایناهمگناستبرخالفآنات
همگن اعضای از کمی مجموعهای که مكانمند زمان
هستند.»وقتیدلوزازآن»جدید«یصحبتمیکند
خالقیت به آن بر عالوه میکند، احضارش تكرار که
اشارهداردکهبهوسیلهآنعادتوسنت،هردومتزلزل
میشوند.»جدید«برایدلوزسرشارازتغییراستودر
واقعازافتادندرتلهروزمرگیهاوکلیشههاپیشگیری
میکند؛کهاینآخریمنشروشهایعادتیزندگیرا
ابتدای در هسیه  .)Parr 2005: 224( میکند« نمایان
وقتی و تراشید را خود موی ساله یک زمان شروع
عكسهاهمهباهمنمایشدادهمیشوندودرتایملپس
نیزآنهارادردورتندمشاهدهمیکنیمماتفاوترادر
تكرارعكسهامشاهدهمیکنیمومشاهدهاینتفاوتدر
تكراردربازهزمانییکسالهاستکهمارابهدیرندو

کلگشودهرهنمونمیشود.
جوزفبویز60درسال198۲اجراییرابانام»7000
شرکت با که )5 )تصویر کرد آغاز بلوط«61 درخت
داوطلبانودرطولچندینسالبهانجامرسید.دراین
اجرا7000درختبلوطدرشهرکسل6۲آلمانکاشته
شدودرکنارهردرختتختهسنگیازمرمرسیاهقرار
گرفت.اوتختهسنگهارامقابلموزهرویهمریختتا

ساعتزنی، کارت دستگاه یكساله: اجرای هسیه، تچینگ .3 تصویر
آمریكا،1980-81.ماخذ:

http://www.westdenhaag.nl/exhibitions/19_02_(
)Hsieh_Teching

کارت دستگاه یكساله: اجرای اثر نمایش هسیه، تچینگ .۴ تصویر
ساعتزنی،مرکزCarriageworks، سیدنیاسترالیا،۲01۴.ماخذ:
https://www.theguardian.com/artanddesign/aus-(
tralia-culture-blog/2014/apr/30/tehching-hsieh-

)the-man-who-didnt-go-to-bed-for-a-year
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بهتدریجوباکاشتهشدندرختهاازآنجاتخلیهشوند.
برایحرکت نشانهایمیدانست را اوحضورسنگها
حال عین در اثر این در بود. کرده آغاز که نمادینی
عالوهبرطوالنیمدتبودناجرایاثرکهچندینسال
رادربرگرفت،هنرمندباانتخابدقیقخوددرکنارهم
قراردادندرختبلوطوسنگمرمرسیاهمارامتوجه
حرکتمیکند.درختدائمدرحرکتاستوسنگ
تأکید این ثابتمیماند. باآن مرمرسیاهدرمقایسه
هنرمنددرعینحالتكراروتفاوترانیزدربردارد.ما
آنجاکه از و رامیبینیمدرکنارسنگمرمر درخت
درختدرحرکتورشداست،هرباردیدنآنهاتكرار
استودرعینتكراربودندارایتفاوتیبادیگربارها.
هنرمندحتیتمامسنگهارادرمقابلموزهرویهم
از آنجا شدن خالی و پروژه رفتن پیش با تا ریخت
سنگهانیزبرحرکتوتكراروتفاوتتأکیدکردهباشد
وهمهاینهاماراآمادهشهوددیرندمیسازد.هنرمند
دراثرشبرزمانبامفهومدیرند،تأکیدمیگذاردتااز

اینرهگذربهامرگشودهاشارهکردهباشد.
تماماینبحثهاناتمامخواهدبوداگربهایننكته
توجهنكنیمکهاهمیتشهوددیرندورهنمونشدنبه
کلگشودهنهبهخاطرتشخیصدوزمانکمیوکیفی
مقابل در حیات بیوقفه خالقیت از شدن آگاه که
رژیمهایحقیقتیستکهدرزندگیاجتماعی؛مارادر

چهارچوبهایکمیآناتتعریفمیکنند.همینجاست
آشكار پرفورمنسآرت در زمان اجتماعی قابلیت که
دعوت دیرند وشهود توجه به را ما که اثری میشود.
میکند،بهماامرگشودههموارهمتفاوتشوندهدرتكرار
راخاطرنشانمیکندواینآغازبازاندیشیدرتمامآن
امر برساختن با حقیقت رژیمهای که است چیزهایی
استعالییبرایمانتوجیهکردهوبدیهیجلوهدادهبودند.

نتیجه  گیری
دلوزنیزمانندبرگسونسنجشحرکترابانگاهی
کمی،نادرستدانستهچراکهاینامررامكانمندکردن
نیز زمان او نظر از میداند. کیفی امریست که حرکت
امریستکیفیووقتیآناتزمانراباساعتمیسنجیم،
درواقعتعبیریمكانمندونادرستاززمانداریمواین
معنایحقیقیزماننیست.معنایحقیقیزماندیرند
استکهازطریقشهودقابلدرکاست.شهوددیرندما
رااززمانخطیفراتربردهومتوجهاینامرمیسازدکه
گذشتهوحالدریکخطوباتقدموتاخرقرارنمیگیرند
باشد؛ )گذشته( غایب دیگری و )حال( یكیحاضر که
حال در گذشته و بوده گذشته از انقباضی حال بلكه
حاضراست.آثارپرفورمنسآرتآثاریزمانمندهستند،
بهاینمعناکهفرایندمحورندولیبرخیآثارجدایاز

بلوط، درخت 7000 بویز، جوزف .5 تصویر
کسل،198۲.

ماخذ:
h t t p : / / w w w. g e r m i n a t i o . (

)com/?p=344
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اینویژگیکلی،باتأکیدبرزمانازقابلیتآنبهرهبرده
وباتأکیدگذاریازطریققاببندیطراحیشدهتوسط
هنرمندبرایاثر؛مخاطبرامتوجهزمانمیسازندتااز
درککمیزمانفراتررفتهودیرندوشدندائمیآنرا
روشهای با میتواند اثر قاببندی این کنند. شهود
مختلفازجملهتأکیدهنرمندبرحرکتوسكونویابا
ساخت با کیفی امری عنوان به زمان خود بر تأکید
مواجه یا و میدهد ارجاع کیفی، زمان به که فضایی
کردنمخاطبباتكراروتفاوت)بهعنوانویژگیتكرار(
صورتبگیرد.ارجاعبهدیرنددرواقعارجاعیستبهکل
به هنرمند رویكرد اجتماعی قابلیت و حیات گشوده
گشوده کل به ارجاع همین پرفورمنسآرت در زمان
استکهدعوتیستازمخاطببرایبازاندیشیدرامور

استعالییبرساختهرژیمهایحقیقت.
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