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Abstract 

Interactive art, with a new attitude, changes the classical approach to the status of the audience 
as ineffective observation and then, transforms he/she, into one of the main pillars of creating 
the work based on interaction and portability that it is considered a contemplative view of 
human from the view of postmodern philosophy. The philosophical view of Gilles Deleuze 
as one of the most sophisticated approaches to human life can be used to analyze the 
questions of this writing, which relates to the audience and its role in shaping the work of art. 
Also some terms such as Becoming, Rhizome and Body without organs which is proposed 
by Deleuze can be used in the analysis of audience behaviors. The questions are; Interactive 
art can be the equivalent the concept of Becoming And choices the audience facing with, how 
can related to the definition of the organs without body and the rhizome. For answering to 
the questions, the basic information was extracted from library and digital resources, then by 
using these documents, the position of the audience was described in an analytical-descriptive 
way with Deleuze's approach. As a result, it became clear that the audience of interactive art 
faces a set of potentials that, according to the definition of an organs without body, it is unique 
for each individual audience. Each person's choices guide the process of creating an art work 
in a random and irregular route, similar to rhizome`s concept; A structure that is built along 
the path and at the moment. Always being at the moment, between the potential and the 
actual thing that the audience's choices leading it, is the philosophical definition of Becoming. 
The importance of the present study is in finding the connection between postmodern 
philosophy and postmodern Art. 

Keywords: audience, becoming, body without organs, interactive art, Gilles Deleuze, 
human, rhizome.  
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1- Introduction  

Interactive art could be a good choice for contemporary needs of art because unlike 
traditional art in interactive art the audience's position has shifted from passivity to 
active initiative. Interactive art led the audience into an active contributor with artist 
and artwork. Deleuze, as a Postmodern philosopher, offered one of the most physical 
views into human life and believed that man is a creature that is made by the time 
passing. He knew man as the result of changes and experiences in a moment and 
believed that any experience added to man, could expand one's life and exposes him 
to new potentials. The audience's immediate decisions play an important role in how 
they construct and continue their lives. In fact, these decisions, which are the result 
of the audience's choices, could cause the Rhizomatic changes in the procedure. 
Difference in the choices made by the audience, Due to Deleuze`s definitions, could 
be related to the two concepts of Becoming and Body without Organs. To understand 
the philosophy of Gilles Deleuze, the best sources are the books written by the 
philosopher or the books written about him. For example, Deleuze's own books, 
which he wrote either alone or with other authors such as Guattari or Hardt, as well 
as authors such as Colebrook, Reidar Due, who wrote about Deleuze's approach and 
philosophy, so all these sources have been used to answer the article`s questions. 

2- Interactive Art  

Interactive art is a vast style among all types of modern art. Participatory Art, Net Art, 
Satellite Art… are different forms of Interactive Art style although Participatory Art 
is the most famous among the others. This art is based on the interaction of the 
audience with the artwork. This interaction breaks down the traditional definitions of 
art, and in this form of postmodern art that is somehow a contemporary social need 
for art, the audience who was only a passive factor in confronting the classical art 
works. Now in Interactive art the audience finally found his value as a fellow of 

artwork who can complete it and interact with it. Interactive art is not a complete 

artwork also we can call it an artistic event. Then the audience participate in an event 
not just judging it from outside. Interactive art should obey three rules: 1- The 
audience can change the display of artwork. 2- Because the work is fundamentally 
interaction-based, the full reception of the work is subject to interaction with it and/or 
change the display of the work. 3- Audience engagement with the work will be 
physically and actively mediated by the computer and technology. 

3-Audience of Interactive Art:  

As we mention before the audience of interactive art participate in an event and they 
can experience it, change it, interact with it and complete it. They don’t just observour 
then they don’t just judge about the result. They are in the middle of event and 
understand it with their whole body.  

Then the audience of interactive art, has these three options: 1- Communication 
through the body of the audience, in which all emotions are equally affected not only 
in terms of quality but also in terms of equilibrium, is affected. 2- nderstanding is 
bodily through being in the environment or communicating with others. 3- Interactive 
action bodily(emphasis on being bodily implies that action always needs the presence 
of body). 
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4- Deleuze's view of "Becoming” 

“Becoming” is an expression that has been extensively developed in Deleuze's 
philosophical literature and it proves “Becoming” in contrast to “To Be”. we can 
translate Becoming as the distance between potentiality and actuality. He considered 
life as becoming. From Deleuze's perspective, life is the intermediary between the 
actual and the potential factors, so the present is unstable and each moment is 
forming.(Colebrook, 1387) 

4-1- Finding relationship between Interactive Art and the concept of Becoming 

Due to description of Becoming, we can find the close connection between the 
philosophical concept of Becoming and the interactive art. Moreover, the interactive 
art as the same as the concept of becoming, has dynamic and kinetic approach to art. 
Interactive art was created to change old definitions of art and has changed them from 
artist-centered to action-oriented or even audience-oriented concepts. In this art, the 
concepts of standing and being are clearly challenged and the audience is exposed to 
new potentials, enhances their paths, experiences and activities.  

5- Deleuze's view of "Rhizome” 

The term of Rhizome is used in Deleuze's philosophical literature as opposed to any 
linear, fixed, top-down system. That refers to a horizontal system that basically has no 
center and no body and no clear boundaries. The Rhizome is not organized according 
to any hierarchical principle and is always dispersed and expanded. In tree-thinking, a 
term Deleuze holds to be valid in Western philosophy, the basis of thought is rooted, 
body-shaped, regular, while Rhizomatic thinking refuses to be centralized. Rhizomatic 
thinking is always randomly developed. 

5-1- Rhizomatic approach of audience in interactive art 

In interactive art, the role of the audience is essential for continuing and completing 
the ideas, in the development of the artwork. As we know from the concept of 
rhizome, the choices made by individuals are not a definite model, so each choice is 
the result of several factors. Thus depending on the choices of each individual, the 
way of idea development is changing, and just like the mint plant, new approaches 
open up to the idea development, which are completely unique individually. They 
involve the choices that one has taken before the moment of confrontation and acting 
toward the idea. 

6- Deleuze's view of "Body” 

In postmodernism the subject of body is a sensitive and important subject for 
philosophers. Deleuze uses the term “body without organs” when dealing with this 
concept. Body without organ is not a solid substance or just an organ but also it is in 
fact a set of behaviors that is built up and changes every moment. It never reaches to 
completeness because it needs to develop and change in time to stay alive. 

6-1- Body and Its Relation to Audiences in Interactive Art 

In interactive art, human beings as a body without organs which is being made in each 
moment, exposed to the art that requires audience’s action to evolve. The body 
without organs utilizes everything that has experienced until that moment and reacts 
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to the possibilities in front of him. This reaction is unique to each individual because 
each body is different from another due to its past experiences. 

7- Conclusion  

Deleuze, the postmodern philosopher of the twentieth century, considers the world 
to be all motion, and he considers human beings as having an effective role in shaping 
this motion because of being in the moment characteristic and never being able to 
achieve perfection, nor can it remain static and inactive with its surroundings. In the 
interactive art that depends to the audience decision, one can see in a practical way 
the relation of living in the moment introduced by Deleuze. In regard of Deleuze's 
definition of the body without organs of the audience, who is the center of the 
intersection of internal and external forces, new experiences and potentials is faced 
with an idea that must be shaped by him/her. Accordingly, it is acceptable to consider 
interactive art as an artistic translation of becoming. For every creative idea in its 
boundaries of existence, can contain infinite potentialities that audiences are able to 
direct their choices based on their experiences, and the artistic life of an idea related 
to the transformation of these potentialities into actuality by audiences' choices, Is 
completely unique for each of the contacts. Ultimately, the interactive art production, 
creates an experience for its audience that never existed before, taking it a step beyond 
what it was before facing the artwork. 
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 چکیده

پویا گر و ای تعاملکنش و منفعل به آفرینندهگری بیگفتمان هنرهای خالق تعاملی، سبب تغییر رویکرد مفهوم مخاطب هنری از نظاره
ها ترین رویکردآید. افادات ژیل دلوز به فلسفه، از جسمانیمدرن نگاهی قابل تأمل به انسان، بشمار میبوده است که از منظر فلسفۀ پست
های تواند ابزار تحلیلی کارآمدی برای بررسی نقش و شناخت واکنشهای خالقانۀ وی میپردازیبه حیات انسان است که با نکته

ر رود. اصطالحاتی از قبیل صیرورت، ریزوم و بدن بدون اندام در شناخت رفتارهای انسانی که از سوی دلوز مطرح شده انسانی بشما
تواند ترجمان هنری ایم که آیا هنر تعاملی میها پرداختهتوانند در تحلیل رفتارهای مخاطب بکار روند. در این مقاله به این پرسشمی

شوند. در شیوۀ پژوهش، روی مخاطب چگونه با تعاریف بدن بدون اندام و ریزوم مرتبط میهای پیشکه انتخابصیرورت باشد و این
 -ای و دیجیتال استخراج و سپس با به کارگیری این مستندات، جایگاه مخاطب به روش تحلیلیاطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانه

ایم که بنابر تعریف بدن بدون اندام، مخاطب هنر تعاملی این نتیجه نزدیك شدهاند. در نهایت به توصیفی با رویکرد دلوزی تشریح شده
قاعده ای بیگیری اثر هنری را به شیوهها، روند شکلرو است که انتخاب از میان آنهای منحصر به فرد روبهای از بالقوگیبا مجموعه

رسد و همواره میان قوه و فعلیت قرار دارد و در نهایت ظهور می کند که این اثر در طی مسیر و در لحظه بهگونه هدایت میو ریزوم
 این تعریف با عبارت فلسفی صیرورت از دیدگاه دلوز، همسان است. 
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 مقدمه .1

گوی نیاز انسان تواند پاسخانداز هنر تعاملی به سبب نگرش بدیع آن به انسان و جایگاه مخاطب، به درستی میچشم
تعاریف معاصر به هنر باشد، چرا که در هنر تعاملی جایگاه مخاطب از انفعال به ابتکار تغییر یافته است. براساس 

آمد و شد و برای مخاطبان به نمایش در میاثر هنری محصولی ناب بود که توسط هنرمند آفریده می کالسیك،
شد. اما با ظهور هنر تعاملی برای نقش مخاطب در مثلثِ اثر هنری، هنرمند و مخاطب، نقشی ایستا در نظر گرفته می

شد. استفادۀ روزافزون از تکنولوژی و پیشرفت سریع آن تعریف هنر و جایگاه مخاطب، دستخوش تغییرات اساسی 
سبب شد  (Intractive Art)های جدید، به روی هنرمندان شد. هنر تعاملیای سبب باز شدن افقو علوم رایانه

اثر هنری کشانده شود و به یکی از عوامل فعال تولید  -که مخاطب نیز به درون چرخۀ کنش و تعامل با هنرمند
نری تبدیل شود. به این ترتیب، هنرمند با خلق ایدۀ اولیه، مخاطب را در جریان تولید اثر هنری با خود کنندۀ اثر ه

 شوند. همراه کرده و در ساخت و پرداخت و ادامۀ روند خالقیت نیز با یکدیگر همراه می
تواند ین هنر میاثر هنر تعاملی اثری درون فردی، میان فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. ا

های مخاطبان محصول دنیای پرجنب و جوش امروز باشد، هنری که هم بیانگر است و هم مرکز تالقی اندیشه
ای را به جا هنرمند و مخاطب تفاوتی با یکدیگر ندارند و در تالشی مشترک ایدهگردد. در اینخویش محسوب می

ای با اثر هنری مطرح رویی مخاطب به صورت فعال و لحظهرسانند. در هنر تعاملی مسئلۀ رویابلوغ و ظهور می
گویی و که در صدد فهم و قضاوت برآید، در معرض پاسخاست. به همین جهت، مخاطب در این هنر، پیش از آن

گیرد. این مواجهه با اثر هنری برای ساختن و ادامه یافتن آن امری ضروری قلمداد ابراز کنش نسبت به آن قرار می
کند. در واقع، این د و تصمیمات آنی مخاطب نقش مهمی در چگونگی ساخت و پرداخت و ادامه اثر ایفا میشومی

بر اساس تعاریف دلوزی( به روند )وارتواند نوعی تغییرات ریزومتصمیمات که حاصل انتخاب مخاطب است، می
 ر دلوز به دو مفهوم صیرورت و بدنها توسط مخاطبان به تعبیگیری اثر تزریق کند. این تفاوت در انتخابشکل

 زیستۀ مخاطب گره خورده است. 
دهد و ها را نسبت به حیات انسان ارائه میترین دیدگاهمدرن یکی از جسمانیبه عنوان یك فیلسوف پست دلوز

 شود و این نگرش افالطونی که جهانی از پیش تعیین شدهمعتقد است انسان موجودی است که در لحظه ساخته می
پذیرد. او انسان را حاصل تغییرات و تجربیات و ثابت وجود دارد که موجودات در آن وجود پیشین دارند را نمی

شود، حیات فرد را منبسط کرده و او را در ای که به انسان افزوده میای دانسته و معتقد است که هر تجربهلحظه
تواند شود که هنر تعاملی چگونه میمقاله بررسی می دهد. از این رو، در اینهای جدید قرار میمعرض بالقوگی

روی مخاطب چگونه با تعاریف بدن بدون اندام انسان پیوند داده های پیشترجمان هنری صیرورت باشد و انتخاب
 روی مخاطب ارتباط داد؟های پیشتوان با انتخابشود؟ و تعبیر فلسفی ریزوم را چگونه میمی

گری گری، به وجود تعامالت میان فردی و به عبارت دیگر کنشی موضوع اصلی آفرینشاز آنجا که در هنر تعامل
گردد، بیش از هر شکل دیگر از هنر، انسان و رفتار او اهمیت دارد. بنابراین مخاطب یا مخاطبان با اثر هنری باز می

رداخت. از سوی دیگر دیدگاه ویژه های افراد پتوان با دیدگاهی فلسفی به تشریح روابط و انتخابجا است که میاین
ای متفاوت در تواند دریچهدلوز به انسان، حیات، حرکت و تعامل او با پیرامون و همچنین ساخته شدن در لحظه می

 –رویکردی توصیفی شود با رو، در پژوهش حاضر تالش میاز اینتحلیل هنر تعاملی و شناخت انسان ارائه دهد. 
  شود.ها پاسخ داده تحلیلی به پرسش
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 مبانی فلسفی شناخت انسان در نگرش دلوز. ۲

تأثیر شگرف از خود به جای گذاشت تا جایی که یك دهه را به  ۱۹۷۰ژیل دلوز در حیات فکری فرانسه در دهه 
آثارش گرا دانست که با خوانش توان فیلسوفی تجربهنام نهادند. دلوز را می« های دلوزیسال»افتخارش، به عنوان 

گران، گردد. بر اساس ادعای برخی از پژوهشگرایی، تکثر، تمایز و تمایل برجسته میاهمیت مفاهیمی چون ساخت
دلوز فعالیت فلسفی خود را از مبانی و اصول آغاز نکرد، بلکه رویکردی میانه را در برخورد با فلسفه در پیش گرفت. 

گذاری کند. بسیاری از پژوهنگان واژگون کرد تا فلسفۀ خویش را پایهرو، او روش بررسی میان سوژه و ابژه را از این
ای که بر پایه دال و دانست و از این رو، از فلسفهرا بسیار مهم می« فلسفۀ رویداد»آثار دلوز مدعی هستند که او 

رفت و این ادعا را گای ارگانیك در نظر میگردان بود. دلوز صورت و محتوا را در منظومهمدلول استوار باشد، روی
-ها جدا نیستند شکل میهایی که از صورت بیانی آنکرد که رویداد به طورکلی از مجموعه کارمایهمطرح می

خود را در  (Body without organs)بر مبنای این تعریف او اصطالح بدن بدون اندام(. ۱384ضیمران، )گیرد
ها، برخوردها و بایست کلیتی از حرکتمجموعۀ این عالم را میاش به کار برد و معتقد بود که رهیافت فلسفی

شکلی و بدن بدون اندام هستند به ها راکه خود مبین بیهای داخلی و خارجی در نظر گرفت. او این کنشکنش
 کند.کمك اصطالحاتی چون صیرورت و ریزوم تبیین می

 : صیرورت. 1. ۲

« بودن»در برابر « شدن»تواند مؤید وز بسیار بسط یافته است و میای است که در ادبیات فلسفی دلصیرورت واژه
باشد. از نظر دلوز صیرورت یا شدن امری است بین بالقوگی و بالفعل بودن که سراسر به هستندگی اشاره دارد. او 

چنین چیزی که زندگی نیست بودن است، چرا که اگر »اندیشد و نه بودن. از نظر او به حیات به مثابه شدن می
توان از این رو، می( ۱۱4: ۱38۷کولبروک،)«.بودچیزی وجود داشت مساوی با باز ایستادن و جریان جاودان شدن می

هستندگی را به عنوان یك رویداد تعریف کرد و نه یك امر واقع، چرا که در رویداد آن چیزی که اهمیت دارد مسیر 
همانی اندیشۀ دلوز است که در برابر تفکر فلسفیِ بودن و ایناست و نه صرفاً رسیدن. شدن مفهومی محوری در 

ماندگاریِ متفاوت از درون و وضعیت طبیعی گیرد تا تولید دایمِ درونگیرد. دلوز این مفهوم را از نیچه وام میقرار می
است؛ به این « یاواژگونی نیچه»یك رخداد را توصیف کند. بازخوانی دلوز از مفهوم شدن در نیچه به زبان خود او 

اند و انگاریها درمقوله هیچگیرد و تابع آن است، زیرا از نظر دلوز، تقابلشدن در تقابل با بودن قرار نمی»معنی که 
های جدیدی به ما های روزمره ما مفاهیم و موقعیتتجربه(. ۶۲: ب۱3۹۰دلوز، )«بودن را باید از شدن اثبات کرد

که گیرد یا ایندهند. با هر تجربه، اندیشۀ جدیدی شکل میفرآیند شدن قرار می کنند که مدام ما را درعرضه می
شویم و دارند. پس ما هرگز در بودن متوقف نمیکنند و به حرکت وا میهای جدید، اندیشۀ پیشین را پویا میتجربه

شود و به جای واقع می« اکنون»موضوع فلسفی صیرورت، در »یابد. از این رو، شدن جریان می از درونِ بودنِ ما
]هرآن چه اشاره به ایستایی و سکون در طی زمان « بودن»، «همیشگی»، «ابدی»اندیشیدن به ]مفاهیمی از قبیل[ 

 (Deleuze & Guattari, 1994: 112).داشته باشد[ باید بر اساس شدن درک شوند

های قبل و بعدِ خود د نسبت به لحظهتوانبه تعبیر دلوز حرکت، یعنی هر چیزی که در این لحظه هست، اما می
برد و زندگی را نوعی می ی خود مثل افالطونی را زیر سوال«منطق معنا»متفاوت باشد. به همین ترتیب، او در کتاب 

ای که با زند، سوژهرا به سوژه پیوند می« شدن»و « حرکت»گیرد. دلوز مفهوم حرکت و شدنی مداوم در نظر می
بخشد. کند و فعلیت میو نه صرفاً از منظر سوبژکتیو، حرکت خود و دیگران را تبیین می های دیگرمشارکت سوژه

شود سوژه شود، حرکتِ گشوده شدنِ خود سوژه. آنچه گشوده میسوژه از طریق و به منزلۀ یك حرکت تعریف می»
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: ۱3۹3دلوز،)«شودناسانده میشناسد و بازششود، باز میشود، دیگری میرود، منعکس میاست. سوژه از خود فراتر می
ها به فعلیت در توان مثُل را باور داشت زمانی که موضوع اصلی حیات امکان تبدیل بالقوهبنابراین، چگونه می(. ۱۲4

از دید دلوز حیات حد »ها. ها مبتنی است و نه هستنشناسی دلوز بر فلسفۀ شدنجهت حرکتی مداوم است. هستی
بالقوه است. از این رو، امری است ناایستا و هر لحظه در حال شکل گرفتن، هر چند که  واسطی میان امور بالفعل و

کنیم و به همین دلیل ما از حقیقت دچار سوء ما آن را زمانی که شکل گرفت و به صورت بالفعل درآمد درک می
آن یا تشکل یافته از داشتن دیدی استعالیی به جهان و بعدمند بودن (. ۱۰۶: ۱38۷ کولبروک،)«شویمبرداشت می

گیری چیزهای بیرونی به جهت همین سوء برداشت ما از ادراک حقیقی جهان به عنوان موجودی زنده و در حال شکل
دلوز همواره قصد دارد خطر محدود شدن هستی را به حیات و تجربه نشان دهد. او معتقد است »ای است. لحظه

تواند زنده و جاری باشد. هستی یك جسم، چیزی جز نمی شده محدود کردن زندگی با هنجارهای از پیش تعیین
پردازد، به شدن، به بدنی که هر لحظه از لحظۀ قبل ها میفلسفۀ دلوز به تفاوت(. ۲۱4: همان)«حرکت آن نیست

تواند بر مبنای نمی تفکر پیش از این دیگر»: گویدخود متفاوت است. مالیسا مك ماهون در تأیید اندیشۀ دلوز می
ای نظم و ترتیب متعین و از پیش موجود باشد. عقب بایستد و فقط منعکس کند، بلکه تا آستانۀ یك مواجهه در لحظه

 ,Mcmahon)«.ماند. آزادی حیات در تأیید احتماالت استآمدی نامتعین و نامحقق باقی میاحتمالی یا پیش

1996: 335) 

  . ریزوم۲. ۲ 

دلوز بسیار به کار گرفته شده است، در تقابل با هر نظام خطی، ثابت و از باال به واژۀ ریزوم که در ادبیات فلسفی 
ای نیست و هیچ قلمرو گونه مرکز و بدنهشود که به یك نظام افقی اشاره دارد و اساساً دارای هیچپایین تعریف می

سفی است که تصور جزمی این اصطالح برآمده از اعتراض و واکنش دلوز به سنتی فل»و مرزبندی مشخصی ندارد. 
ریزوم (. ۱4: ۱3۹۱ژیژک و بدیو،)«کرده است« اندیشیدن»را جایگزین « اندیشه»و استعالیی را پایه تفکر دانسته و 

شود و همواره در حال پراکنده شدن و گسترش است. انتقاد دلوز بر اساس هیچ اصل سلسله مراتبی، سازماندهی نمی
بندی و و تبیین حقیقت، با سرمشق قراردادن شناخت، معرفت را به طور قاباین بود که فلسفه همواره در جستج

شود و تمام جستجوی فیلسوف با پیش فرض، ارادۀ تفکر کردن را از قبل برای خود قائل می»شده ارائه کرده است. 
 دلوز،«).ردگینهد و روش فلسفه نیز از همین تصمیم نشأت میخود را براساس تصمیمی از پیش تفکر شده بنا می

  (۱38-۱3۷: الف۱3۹۰
ر نگاه دلوز، حقیقت، تالش برای آفریدن اندیشه است نه تعریف تفکر در پیوند با حقیقت، از این رو، تفکر د
گیرد. در تفکر درختی، اصطالحی که دلوز آن را در مورد فلسفۀ غرب تا ای، در تقابل با تفکر درختی شکل میریشه

اساس اندیشه، دارای ریشه، بدنه و قاعده است. در حالی که تفکر ریزوماتیك از داشتن  داند،پیش از خود معتبر می
زند و به صورت تصادفی رشد و سیطره خواهد داشت. مدل درختی، فعل بودن را تحمیل مرکزیت و قاعده سرباز می

زم برای تکان و کند در حالی که ریزوم براتصال، پیوستگی و شدن مبتنی است. شدن و پیوستگی نیروی المی
فلسفه با اضافه کردن، ربط دادن، وصل شدن و در کل با نیروهای ایجابی، »برکندن فعل بودن را دارد. به عقیده او 

کند و نه با نیروهای بازدارنده، منفی و واکنشی. تفاوت سرتاسر بازی را عوض کنشی، متفاوت و تأثیرپذیر کار می
این رو، اگر این عبارت را در رابطه با افعال انسان نیز به کار گیریم و بودن را به از (. 43: ۱3۹4 رامین نیا،)«کندمی

گیرند. هرچند این به معنای همواره شدن تغییر دهیم، افعال انسانی در لحظه و بر اساس مسیر پیشین خود شکل می
ای جدید یاه ریزومی، ساقهداشتن مرکزیت یا مقصد مشخص نیست، بلکه به این معنی است که از هر گره بر ساقۀ گ
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ای در نمو گیاه را موجب شود؛ تجربیات جدید انسان نیز بر تجربیات پیشین تواند مسیر تازهمی امکان رشد داشته که
  شوند.ای را سبب میشکل گرفته و مسیرهای تازه

سلسله مراتبی است که بر از این رو، دلوز و گاتاری معتقدند که این رفتار انسانی رفتاری ضد دوآلیته و غیر
گونه های ناهمگن مبتنی است. آنان معتقدندکه این بسیار عجیب است که رفتار درختتصمیمات در لحظه و انتخاب

رغم ساختار درختی، با که اندیشه و رفتار انسانی علیبر واقعیت تمدن و اندیشۀ غربی سلطه یافته است. در حالی
تواند هر نقطه را به هر نقطۀ دیگری متصل سازد. رفتار انسانی همانند ریزوم، میوار و ترتیبی ریشه و رشد سلسله

گونه و ضد مرکز شان، ریزومهای مرکزگرا با حالت سلسله مراتبی و مسیرهای از پیش تبیین شدهدر تضاد با نظام
های در حال حرکت شکل گر و مسیرها بر اساس نظامی غیر داللتزنند، آنمی هستند و از پذیرش هر مسیری سرباز

-Deleze & Gauttari, 2005: 18اند. یك ریزوم نه پایان و نه ابتدایی دارد و همواره در میانه استیافته

ای برای او به ارمغان آورده، که به طور مداوم در حال تعریف دلوز از رفتار انسانی، هویتی غیر خطی و شبکه. ((25
اندیشه و تصورات انسان همانند ریزوم آبشخورهای متفاوت دارد و بر چندگانگی تغییر، شکست و پیوند مجدد است. 

نه یکپایگی و تضاد( داللت دارد. هویتی که به شیوه ریزومی همواره در میانه است و ساخته شدن آن در )و تفاوت
اگر این  سازد.میگون و متعدد را به هم وصل نموده و روابط جدید های گوناشود. ریزوم، فرهنگلحظه محقق می

شود. به های انسانی تعمیم دهیم، مجدداً مفهوم صیرورت و در لحظه شدن آشکار میتعریف را به رفتار و انتخاب
تواند حاصل عوامل گری فرد تنها دال یك مدلول مشخص نیست و مانند ریزوم، میها و کنشاین دلیل که انتخاب

: گویدنظر گرفته شود. آمبروس در مورد تفکر ریزومی میتماعی و... درمختلف درونی، بیرونی، فرهنگی، تربیتی، اج
واره است. تفکر ریزوماتیك، خود را از تصورات از پیش وارگی، ریشهیك شبکه گیاهی از تفکر که به جای درخت»

ید در نهایت، نگاه ریزومی به حیات انسانی و تأک (Ambrose, 2009: 103)«.سازندموجود در ذهن آزاد می
ها یادآور ها را در مسیر انتخابای از بالقوگیمجدد بر کنش و جریان در تقابل با ثبات و ایستایی است که انباره

 .شودکه کدام یك محقق شود، جهت رشد و کنش به سویی متفاوت هدایت میشود و بسته به اینمی

  بدن بدون اندام. 3. ۲

های توان ریشهو اهمیت خاصی میان فیلسوفان برخوردار است که میمدرنیسم بدن انسان از حساسیت در دورۀ پست
کرد و قایل به یافت. مرلوپونتی به بدن زیسته اشاره می ۲و فیلسوفی مانند مرلوپونتی ۱این تفکر را در پدیدارشناسی

رابطه با بدن ها از پیرامون بود. دلوز در تفاوت میان بدن زیستۀ افراد و به همین سبب تفاوت در ادراک انسان
چون مندی را هماصطالح متفاوتی را مورد استفاده قرار داد و از آن به عنوان بدن بدون اندام یاد کرد. دلوز سازمان

سازمانی را به بدن بدون اندام تعبیر کرد و یا به عبارتی بدن بدون اندام را اینگونه در نظر گرفت وار و بیبدنی اندام
 بودریار و دیگران،)صورت یك مفهوم نگاه شود، باید آن را به عنوان رفتار در نظر گرفت که به جای آنکه به آن به

ای از رفتارها تعریف شود و نباید آن را محقق شده یا به مجموعه( یا بهتر آنکه بدن بدون اندام به عنوان ۱38۹
رسید، بدن بدون اندام که همواره در حال  گاه به نهایت آن نخواهیمادراک رسیده بدانیم، چراکه در حقیقت ما هیچ

ساخته شدن است در نوسان میان جریانات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و...، در حال کنش و بازسازی 
سازی شده است آنچه که در بدن بدون اندام شفاف»: گویدمی (Elizabeth Grosz)باشد. الیزابت گراتسمی

با هویت ایستای بدن به مثابه ارگانیسم یا به تعبیر دیگر بدن الهی قرار دارد. در  فرآیند سیالن است که در تقابل
 (Poxon, 2001: 45) «.شودتواند باشد، بلکه همیشه مینمی نتیجه بدن بدون اندام هرگز
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است که ها در تضاد مندی اندامها نیست، بلکه با سازماناز دید دلوز و گاتاری بدن بدون اندام در تضاد با اندام
ها نیست، بلکه سازمان یا ارگان چیزی است که نامند و این ارگانیسم حاصل کارکرد انداممی« ارگانیسم»آن را 

بدن بدون اندام در تقابل با هرگونه مفهومی از هویت یا ویژگی قرار (. ب۱3۹۰ دلوز،)کندسوژه به بدن تحمیل می
ابژه یا یك محصول است. درحالی که بدن بدون اندام کامالً ، یك شی یا «ارگانیسم»گیرد. بدن به مثابه یك می

شود و این اتفاق تنها در زمان مرگ گاه به طور کامل محقق نمیبرخالف آن است. بنابراین، بدن بدون اندام هیچ
ماند. بدن بدون اندام محصول دنیای پست گری باز میگری و کنشانسان ممکن است که بدن از حرکت، تجربه

شود و این پذیر باشد. این بدن در مسیر حیات خود ساخته میتواند کامالً منعطف و نقشاست. بدنی که میمدرن 
طور نیست که به عنوان ساختاری از پیش موجود به حیات ادامه دهد. بدن بدون اندام دلوز یك ارگانیسم به عنوان 

بدن »پارچه و یك بدن بدون اندام است.  قالب و یك سوژه زندانی در آن نیست، بلکه هر چه هست تماماً یك
همواره محل تقاطع نیروهای لیبیدویی از یك طرف و نیروهای بیرونی و اجتماعی از طرف دیگر است. تأثیر متقابل 

گر و آورد. بدن همواره دستخوش نیروهای کنشاین نیروها است که شکل بدن و کیفیات خاص آن را پدید می
 (۱۱۹: ۱383 لش،)«.باشدساز میو ناهنجار و نیروهای فردیگر، نیروهای هنجار واکنش

بدن بدون اندام دلوز مشابه مفهوم بدن زیسته مرلوپونتی است و هر دو بدن، غیرارگانیك و بدون سازمانند، اما 
از نظر دلوز زمانی که از  .(همانها این است که دلوز اعتقادی به وحدت و انسجام و هدفمندی بدن ندارد)تفاوت آن

ای بر آن خطا است و حتی موضوع گوییم تحمیل هر تعریف ثابت و از پیش تعیین شدهبدن بدون اندام سخن می
قاعده و محصول توان انتظار داشت این بدن به مثابۀ امری منعطف، بیتوان کنار گذاشت و بنابراین میجنسیت را می

گرا پذیرد. دلوز فیلسوفی تجربهرگیری اتفاقی در شرایطی خاص، شکلی خاصی میحیات انگاشته شود که به جهت قرا
بوده است بنابراین درک او از انسان، به عنوان موجودی ساخته شده، تحت تأثیر تجربه است. دلوز قصد داشت که 

گر ساخته هایی میلهایی با تأثیر متقابل یا به عنوان ماشینثابت کند تمام حیات به عنوان جریان و اتصال بدن
همان(. )دهی شوندهای اجتماعی سازمانتوانند در ماشیندهند که میهایی شکل میشود. این اتصاالت به انتظاممی

هایی را تصور ها و پایهها در آن کارکردها، ایدههایی را نشان دهند که بدناین وظیفۀ فلسفه و هنر است که شیوه
 اند.رسد فراتجربی باشند، اما در واقع تحت تأثیر جریان حیات ساخته شدهکنند که به نظر میو تولید می

 . چیستی هنر تعاملی3

 ، هنر(Participatory Art)هنر تعاملی سبکی گسترده در بین انواع هنر مدرن است که شامل هنر مشارکتی
(Art) نت (Net)ای، هنر ماهواره(Satellite Art) بیشتری نسبت به جنبه که جنبۀ مشارکتی آن اهمیت است-

شود گیرد. این تعامل سبب میهای دیگر آن دارد. بنابراین، هنر تعاملی بر پایۀ تعامل مخاطب با اثر هنری شکل می
که تعاریف سنتی هنر در هم شکسته شوند، چرا که مخاطب، برخالف نقشی که در رویارویی با هنرهای سنتی به 

امیت یافته برعهده داشت و حضور و وجود او به عنوان ناظر مطلق در مواجهه عنوان عاملی منفعل در برابر اثری تم
گری فعال، جایگاه و اعتبار خود را بازیافته است. وجه شد، حال در جایگاه تعاملبا اثر هنری، بدون ارزش تلقی می

ای ورت رابطهتعامل را به صتوان می»و کنش است که  ((Interactionمؤثر این سبك هنری در مفهوم تعامل
شود. مثالً بر اساس تقابل یا کنندگان حاصل مىاى خاص میان عملمتقابل بین اعمالى تعریف کرد که بر اثر رابطه

هنر تعاملی نه به عنوان یك اثر تمامیت یافته، بلکه به عنوان یك  .(34: ۱38۵ کوهن،)«تکمیل کردن یك عمل
ست. در یك رویداد هنری، هنرمند ایدۀ اولیه را خلق کرده، اما قابل تعریف ا (Artistic Event)«رویداد هنری»

ای که محل عبور رهگذران است کند. برای مثال یك پیانو بر راه پلهگیری اثر را به مخاطب واگذار میادامه و شکل
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منحصر  شوند، آهنگیها که هر کدام نتی را شامل میتواند با پریدن بر روی پلهشود، سپس مخاطب میمی تعبیه
به خود ایجاد کند. در اینجا هنرمند خالق ایده و مخاطب خالق اثر است. بنابراین، تبدیل هنر به رویدادی تعامل 
محور سبب شد که مخاطب به داخل یك رویداد هنری وارد شده و دست به آفرینش و خالقیت زند. از این رو، 

 گری فعال و تعامل با اثر هنری داده است.به کنشکنش، جای خود را گر بیگردی و جایگاه نظارتسنت گالری
های تاریخی هنر تعاملی، نباید آن را سبکی معتقدند که به سبب ریشه 4و لین هرشمن 3مانند ماریا فرناندز برخی

ای طوالنی است. برای گری مخاطب با اثر هنری دارای پیشینههای تعامل و تعاملنو قلمداد کرد، چرا که ریشه
های از هم گسیخته، تصادفی، نازیباشناسانه و ها را در ایدهریشهتوان این هرشمن معتقد است که می مثال لین

-غیرروایی هنر آوانگارد یافت، چرا که برخی اجراهای این هنر سبب از بین رفتن انفعال مخاطب شده

هنر تعاملی را محصول  ۶و فرانك پوپر ۵اما از سوی دیگر، افرادی مثل دیوید تافلر (.Hershman ,1993(اند
های تاریخی تکنولوژی عصر حاضر دانسته و این نوع تعامل و هنر تعاملی را متفاوت با تعامل در برخی از پرفورمنس

داند که از آن می هنر تکنولوژیك و تخصصی ابتدای قرن بیستم ۀپاالیش یافت»دانند. پوپر هنر تعاملی جدید را می
های جدید در کارگیری رسانهه عواملی مثل ب ده است. او این فراروی را تحت تأثیرنشأت گرفته و سپس فراروی کر

 «.داندهای علوم انسانی، فیزیك، بیولوژی و زبان میحوزه هنر تکنیکی، ابداعات مهندسی و تحوالت در
(Popper, 2006: 12)دارای سه شود که اما در نهایت با توجه به تعریف لوپز هنر تعاملی به اثری اطالق می

محور که اثر اساساً تعاملبه دلیل آن. ۲ ؛گری اثر را تغییر دهندتوانند نمایش. مخاطبان آن می۱»: ویژگی زیر باشد
درگیری مخاطبان با اثر به صورت . 3 ؛گری اثر استاست؛ دریافت کامل اثر منوط به تعامل با آن و تغییر نمایش

 :McIver Lopes, 2010)«.محور صورت خواهد پذیرفتای رایانههگری واسطفیزیکی و فعاالنه و با میانجی

26) 

ترین ویژگی هنر تعاملی این است که برای ادامه و بقا خود نیازمند مشارکت فردی یا گروهی با این تعریف، اصلی
کالسیك این  گری اثر را تغییر دهندکه عموماً هنرهایتوانند نمایشهنرمند( است و می)پرداز اثرمخاطبان با ایده

 نیز هنرمند و شودنمی کنترل هنرمند تعاملی توسط هنر در هنری فرآیند کردند. از آنجا کهشرط را رعایت نمی

نیز دستخوش  هنرمند – مؤلف است، جایگاه سنتی اثر خلق در مشارکت کننده یك مخاطبان اثر، تنها همانند
 ،آغازگر عنوان به چنانهم هنرمند فراموش کرد که نباید را نکته این دگرگونی معنایی و ساختاری شده است. البته

 اختیار در چنانهم مضمون انتخاب اگرچه»هنرمند است.  به اثر، متعلق یۀاول ۀاید نموده و حفظ را خود مقام

: ۱38۹ راش،)«.بیشتری دارد تنوع دهند،می صورت محتوا این با کنندگان شرکت اما آنچه ،است مانده باقی هنرمند
توانند آن را تجربه کنند، توسعه دهند و با آن زندگی کنند شوند که میرو میای روبه( چرا که مخاطبان با ایده۲4۵

تواند مخلوق جمعی از و به باور دلوز، هستی خود را در مواجه با این امکان نو، گسترش دهند. هنر تعاملی می
ای طرف است که امضای نفر گذارد و نفر بعد با مجموعهمیمخاطبان باشد که در این صورت هر فرد اثر خود را 

اندیشه اساسى در تعامل، مبتنى بر این است که عمل انسان فقط  توان گفت کهقبل را نیز با خود به همراه دارد. می
هاى فراد و گروهاحتمالی( ا)هاىها، نیات و واکنشگیرد، بلکه باید برنامهها و نیات خود وى انجام نمىبر حسب برنامه

ها فرایند هاى به اصطالح تعاملى که در آندیگر نیز مد نظر قرار گیرند. مفهوم تعامل، نقطۀ آغازى است براى نظریه
فهمیده  مبادله بر حسب الگوى بده  بستان و در معناى مهارت اجتماعى یا به منزلۀ وساطت تفسیرى و مفهومى

شود که تجربۀ زیستی اجتماعی می« در لحظه ساخته شونده»ری پویا و همان(. این تعامل سبب خلق اث)شودمى
 گروهی از مخاطبان را به همراه دارد. 
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 جایگاه مخاطب در هنر تعاملی .4

گونه که در قسمت قبل مطرح شد هنر تعاملی در قیاس با هنرهای سنتی نه به عنوان یك اثر تمامیت یافته، همان
نقش مخاطب از لحاظ دریافت و درک  ۀجریان یا رخداد قابل تعریف است که به واسطبلکه به عنوان یك رویداد، 

که مخاطب در جایگاه بیننده یا شنونده قرار بگیرد و اثری کامل را به قضاوت بنشیند یا هنری متفاوت است. این
گیری اثر ایفا کند، شکلکه در مسیر ایجاد و تحول یك رویداد اثرگذار بوده و خود نقش تعیین کننده در مسیر این

ای است که مخاطب در ابتدا شناسانه در آثار هنری سنتی به گونهکامالً متفاوت خواهد بود. ادراک و دریافت زیبایی
شود و بخشد( با اثر مواجه میها را سامان مییا در نهایت آمیخته با تخیلی که حس)از طریق قوای حسی/ شناختی
کند. در حالی که در هنر تعاملی گر است، صادر میشناسانه که حاصل ذهن قضاوتیسپس در مورد آن حکمی زیبای

درک و دریافت اساساً متفاوت است، چرا که ادارک حسی از یك اثر تکامل یافته وجود ندارد و مخاطب در مسیر 
تنها با تکیه بر قوای  ،تواند به صدور حکمنمی ،از این رو .بدنمندانه درگیر است ۀگیری رویداد هنری به شیوشکل

 یابد.ذهنی اتکا کند، چرا که رویداد هنری با کنش بدنمندانه تعاملی ادامه می
هنر سنتی » .گریزدشناسی میهای زیباییچارچوب از آن است که هنر تعاملی اساساًۀ این تفاوت بارز نشان

های و تمامیت یافته بوده و هنرمند و ایدههای مدرن، اثر هنری دارای موجودیتی مستقل، یکپارچه برخاسته از آموزه
دهند. متن اثر دارای وحدت و انسجام بوده و مرز آن از غیر هنر یا به عبارتی از جامعه، او مرکزیت آن را تشکیل می

زمان و مکان و برخوردار از تداوم و سیاست، اقتصاد و فرهنگ واضح و پررنگ است. متن اثر بسان ساختاری بی
تفکر دربارۀ هنر به منزلۀ به  .گذارده، به طوری که هیچ جای خالی برای نفوذ غیر هنر باقی نمیپیوستگی بود

... ده/ بازنمایی شونده، درون/ بیرونفرم/ معنا، دال/ مدلول، بازنمایی کنن: هایی از جملهرسمیت شناختن اولیه دوگانه
 ((Derrida, 1987: 22«.دهنداست که ساختار شرح و تفسیر اثر هنری را تشکیل می

شناسی مدرن، درک از هنر را منحصر به دیدن اثر هنری توسط مخاطب/ بیننده کانت و به دنبال آن کل زیبایی
، چرا که مخاطب در مقابل اثر صرفاً یك بیننده پذیردگری را نمیدر حالی که هنر تعاملی برتری نظاره .داندمی

گیرد و از طریق کنش بدنی د، با تمامی ادراک در معرض کار قرار میکنشنود و لمس میبیند، مینیست، بلکه می
-شمرد که مواجههگانه زیر را برای مخاطب هنرتعاملی برهای سهتوان ویژگیپردازد. در نتیجه میبه تعامل با آن می

ارتباط به واسطه بدن  .۱: کندای بدنمندانه با اثر هنری داشته و در مورد اثر تعاملی حکم زیبایی شناسانه صادر نمی
ها به طور یکسان نه از لحاظ کیفیت، بلکه به لحاظ مشارکت هم تراز، با اثر حس مخاطب که در این مواجهه همۀ

اعم از فرد در پرفورمنس، ). درک بدنمندانه از طریق قرارگیرفتن در میدان ادراکی مخاطب و دیگری۲شوند؛ درگیر می
تأکید بر بدنمندانه ). کنش تعاملی به طور بدنمندانه3ای مجازی در محیط دیجیتال(؛ فضا و اشیا دراینستالیشن، و فض

بودن حاکی از این است که دریافت یا خوانش هرمنوتیکی اثر در هنر تعاملی به منزلۀ کنشی تعاملی نیست، بلکه 
 این کنش همواره با بدنمندی درآمیخته است(. 

 ورت. هنر تعاملی و پیوند آن با مفهوم صیر5

با توجه به آنچه گفته شد یکی از اهداف پژوهش حاضر اثبات مشابهت محتوایی میان مفهوم فلسفی صیرورت با 
فی مابین، ممکن خواهد بود. گفتیم که هنر تعاملی ایجاد  هنر تعاملی بوده است که این مهم از طریق تحلیل ارتباط
گری و یر دهد و مسئلۀ هنرمند محوری را به مسئلۀ کنششد تا تعاریف از پیش تعیین شده در رابطه با هنر را تغی

محوری تبدیل کند. در این هنر به روشنی مفاهیم ایستایی و بودن به چالش کشیده شده است، چرا حتی مخاطب
شود و حرکتی است مداوم میان سه رأس مثلث، یعنی هنرمند، اثر هنری و که هنر تعاملی در لحظه، خلق می
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گیرد. هنر تعاملی نوعی کنشی از سویی پذیرفته و براساس آن، سمت و سویی تازه به خود میمخاطب که هر آن، 
تواند صدای آن باشد. از آنجا ای که تنها یك صدا ندارد و هر سری میگوییگویی در بین هنرها است. بداههبداهه

ها در هر ای از بالقوگیوجود انبارهاست و همواره معتقد به  "در لحظه شدن"که دلوز قایل به مفهوم صیرورت و یا 
توان ادعا کرد که ما نباید تنها می تواند سبب به فعلیت رسیدن امکانی نو باشد، پس در مورد هنررویداد است که می

تواند باشد نیز بفهمیم و این همان هنر تعاملی و معنِی چیزی را که هست درک کنیم، بلکه باید چیزی را که می
های متفاوتی قرار تواند در معرض فعلیتر لحظه است. چرا که هر اثر، بسته به مخاطب خود میبودنِ یك اثر د

های حسی به جهان گیرد و نمودهای متفاوتی را نیز عرضه کند. ادراک صیرورت به ویژه در هنر، تنها ارجاع تجربه
فقط امر محسوسی را که بر اساس  توانیم خود حساسیت را تجربه کنیم و نهچیزهای تجربه شده نیست. در هنر می

دهی شده است. مانند خوِد زشتی، خودِ شادی و نه فقط مفهوم زشتی یا عالیق ویژه شخص مدرک ادغام و سازمان
کنم و با این کار دامنه آنچه را که هستم و آنچه را که من در شادی آنچه را که خودم نیستم ادراک می»شادی. 

بنابراین، در بحث صیرورت، ما نه فقط امر محسوس (. ۲۱۱: ۱38۷ کولبروک،)«دهمممکن است بشوم، گسترش می
طور که فاعل را کنیم همانکنیم، بلکه قادر به درک احساس نیز هستیم. ما مفهوم فعل را درک میرا درک می

نرمند آگاه است، که از بستر هنر و ایدۀ اولیۀ اجرا شده توسط هبینیم. در هنر تعاملی نیز مخاطب عالوه بر اینمی
تواند احساس شخصی خود را نیز خلق و به اثر بیفزاید و مخاطبان بعدی هم به صورت زنجیروار در معرض می

کنند. این هنر زنده و پویا است زمان برداشت خود را نیز به اثر اضافه میگیرند و همهای پیشین قرار میگریکنش
هایت از آنجا که دلوز بر اساس صیرورت، زندگی را مسیری با امکان تغییر و در معرض تغییرات مداوم قرار دارد. در ن

دهد، پس هر تجربه کند که مسیر را دستخوش سیالن مداوم قرار میهایی قلمداد میدر لحظه و مملو از بالقوگی
پیش برد. از این  ایمتواند هستندگی ما را منبسط کند و ما را فراتر از آنچه که تا به آن لحظه درک کردهجدید می

های او را افزایش گریها و کنشهای جدید، مسیرها، تجربهرو، هنر تعاملی با قراردادن مخاطب در معرض بالقوه
 دهد.می

 عملکرد ریزوم گونة مخاطب در هنر تعاملی .۶

اثر هنری  برددر هنر تعاملی نقش مخاطب به عنوان ادامه دهندۀ ایده و تکمیل کنندۀ آن نقشی ضروری در پیش
یابد که در رود و از جایی معنا میای نابالغ بشمار میدارد. یك اثر تعاملی تا پیش از کنش مخاطبان خود صرفاً ایده

کند گیرد. حال مخاطب چگونه مسیر حرکت و ادامه اثر را انتخاب میهای افراد قرار میها و واکنشمعرض انتخاب
گذارد؟ با آنچه که از مفهوم د با ایده، اثر منحصر به فرد خود را برجای میشود که هر مخاطب در برخورو چگونه می

تواند حاصل عوامل متعددی های افراد زادۀ یك مدلول مشخص نیستند و هر انتخاب میریزوم دانستیم، انتخاب
اصل یك مدلول برد و معتقد است که هر دالی حمی بر همین اساس دلوز رابطۀ دال و مدلول را نیز زیر سوال باشد.

 .( 43-3۷: ۱3۹۱ دلوز و دیگران،)تواند از بی نهایت مدلول در هم تنیده حاصل شده باشدمشخص نیست و می
ای رو به رشد و گسترش در جهاتی نامعین و تصادفی هستند های مخاطب بر اساس اصل ریزومی دلوز شبکهانتخاب

کنند. بنابراین، زمانی که مخاطب قاعدۀ از پیش معینی، تبعیت نمیکه مانند رشد گیاه نعنا در مسیر رشد و نمو از هیچ 
نهایت نهایت نه به معنای بینهایت مسیر برای انتخاب دارد که البته این بیشود بیرو میبا ایدۀ هنر تعاملی رو به

ل خود ایده، آن های فردی، عملیاتی و در کشود که محدودیتنهایتی در نظر گرفته میریاضی، بلکه به معنای بی
 ای دارد که ایدۀ هنری در اختیارش قرار داده است. ای انتخاب در محدودهاند و مخاطب مجموعهرا محصور کرده
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هایی سروکار دارد که چرا که هر فرد نهایتاً با بالقوه ،تواند برای افراد مختلف کامالً متفاوت باشدها میانتخاب
های رو، بر اساس انتخابرویارویی با اثر، برایش فراهم کرده است. از اینجهان زیستۀ آن فرد تا لحظۀ مشخصِ 

کند و درست مشابه مثال رشد گیاه نعنا، مسیری جدید پیش روی هر فرد، مسیر رشد و گسترش ایده تغییر می
ت توان گفت در نوع خود منحصر به فرد است و شامل مسیری اسشود که به درستی میپیشرفت ایده گشوده می

های فرد که گاه کامالً جدید و نوآورانه که یك فرد تا لحظۀ رویارویی و کنش در برابر ایده، پیموده است. انتخاب
ای نبوده است و همین تواند سبب انبساط حیات فرد شود، چرا که تا پیش از آن در معرض چنین تجربهاست می

های فردی به ت تأثیر قرار خواهد داد. گسترش بالقوگیها و جریان زیست فرد را در آینده نیز تحتجربه، انتخاب
 تواند به موضوع بعدی که مفهوم بدن بدون اندام است مرتبط شود.جهت اصل ریزوم، می

 . موضوع بدن انسان و ارتباط آن با مخاطب در هنر تعاملی۷

به طور کامل منتفی است و انسان متشکل از بدنی  ۷شود، مسئله دوآلیتهبا توجه به آنچه از فلسفه دلوز استنباط می
زند. این بدن بدون اندام در ای سر باز میبدون اندام است که از پذیرش هرگونه مفهوم ثابت و از پیش تعیین شده

ای است و رسیدن به نهایت و یا یك موجود تکمیل شده ممکن نیست، حال ساخته شدن و تغییرات مداوم و لحظه
لحظه مرگ، حرکت و جریان ادامه دارد. هر نقطۀ ایستا یا بودن و ماندن در لحظه، به معنای مرگ است زیرا که تا 

های دیگر قرار ها، معنایی ندارد. انسان به عنوان موجودی اجتماعی در تقابل با بدنو زندگی جز جریانی از شدن
 دهد.ها با هم حرکت اجتماعی رخ میگیرد و از اتصال و کنش بدن ماشینمی

شد. رشد نگاه هنر مدرن به انسان بسیار متفاوت از آن چیزی است که در هنرهای سنتی بدان نگریسته می
فلسفه، علم و تکنولوژی جایگاه انسان را از انفعال به ابتکار تغییر داد و او را در ابراز وجود تا حدودی به استقالل 

گری است، در هنر شناختن پیرامون خود به لحاظ تجربه ای ورسانید. این تعریف که انسان در حال رشد لحظه
اندام، در حال ساخته شدن در لحظه در تر نمود یافته است و انسان در جایگاه بدنی بیتعاملی به زیبایی هر چه تمام

 گری مخاطب)ان( دارد. بدن بدون اندام در لحظۀ مواجههگیرد که برای تکامل، نیاز به کنشمعرض هنری قرار می
دهد. رو از خود واکنش نشان میگیرد و در مقابلِ امکان پیشبا اثر، آنچه را که تا آن زمان تجربه کرده به کار می

این واکنش در مورد هر فرد، منحصر به فرد است، چرا که هر بدن با بدن دیگر به سبب آن چه که حاصل زیستن 
در این مواجهه انحصاری است و این چیزی است  گری فرد نیزکنشو صیرورتی فردی است، متفاوت است. پس 

گری و شود و کنشدهد. در این هنر همه مفاهیم از پیش تعیین شده شکسته میکه هنر تعاملی را تشکیل می
گردد. در هنر تعاملی موضوع، تأثیرهای متقابل گری و زیستن در لحظه جایگزین مباحث زیبایی شناختی میتجربه

ن یك تجربه است و نه صرفاً نقادی مخاطب از اثر؛ و هدف، تجربه کردن تمام و کمال یك و درگیری در شکل داد
گری. مخاطب هنر تعاملی نه تنها که در مسیر ساختن اثر هنری، فعاالنه مشارکت امکان جدید است و نه تنها نظاره

های هستی شده و بر بالقوگی دچار تغییر پردازد همچنین وجود خود او نیزمی گریکند و به خالقیت و آفرینشمی
های سر گذاشتن یك تجربۀ خالق هنری، بالقوگیکند این بدان معناست که مخاطب پس از پشتخود اضافه می

ها و زندگی خود اضافه کرده است. براین مبنا الی یز به نقل از دلوز وگاتاری در هزار جدیدی به تجربیات، انتخاب
بدن بدون اندام به هیچ وجه یك انگاره یا مفهوم نیست بلکه یك »: ویدگ( میA Thousand Plateaus)فالت

( همان اعمالی که هر فرد در طی مسیر حیات خود تجربه ۱۰۲: ۱3۹4 الی یز،)«ای از اعمالعمل است یا مجموعه
 شود.سازد و ساخته میزند، میکند و بر اساس آن دست به انتخاب میمی
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 گیری. نتیجه۸

آورد و در اش به انسان و موضوع حیات، جهان را تماماً هستندگی، پویش و حرکت به شمار میافادات ویژهدلوز با 
گیری این جریان داشته که به سبب ویژگیِ در لحظه زیستن و ساخته شدن این بین انسان نقشی مؤثر در شکل

کنش با پیرامون خود باقی بماند. انسان، تواند ایستا و بیچنین نمیتواند به کمال آن دست یابد و همهرگز نمی
رفت از آنجا که بر دهد و این پیشهای زیستی خود شکل میجهان پیرامون خود را با تجربیات پیشین و بالقوگی

شود، ساختاری از پیش تعیین شده ندارد. از دگر سو، هنر تعاملی به سبب جایگاه اساس تصمیمات آنی فرد گرفته می
نرهای مدرن، توانسته بر اساس نیاز انسان امروزی به کنش و تعامل در تقابل با سکوت، سکون و در میان ه ویژه

گری، فضا را برای خلق اثری مشترک از هنرمند و مخاطبان بگشاید و این تعامل چندجانبه در مسیر خالقیت نظاره
فه، بوجود آورده است. اعتقاد دلوز های انسانی از نگاه فلسگری موضوع مناسبی در تحلیل رفتار و کنشو آفرینش

رونده است که تحمیل هر ساختار و یا قالب از پیش معین شکلی، منشاء حرکت در لحظه پیشساختاری و بیبی بر
کند. این تعریف فلسفی منطبق بر ماهیت هنر تعاملیست به آن، این روند را محکوم به ایستایی و سرانجام مرگ می

شناختیم، با یك جریان هنری یا به ت یافته مشابه آنچه که از نتیجۀ هنرهای سنتی میکه به جای یك اثر تمامی
رونده شرکت داشته که زنده تعریف بهتر یك رویداد مواجه هستیم. مخاطب هنر تعاملی، در جریان یك حرکت پیش

مخاطب تعاملی  کرد،شناسانه بسنده میو پویاست و بر خالف هنرهای سنتی که مخاطب به صدور حکم زیبایی
ترین تفاوت میان هنر تعاملی و هنرهای سنتی است. از آنجا که در هنر رود و این مهمخود سازنده اثر به شمار می

گری وجود ندارد، آنچه مهم است رویدادیست که در لحظه جریان داشته و برای مخاطب تعاملی چیزی برای نظاره
ا تمام بدن و حواس خود در آن درگیر شود و هر لحظه از آن را تجربه بایست بای ناب به همراه دارد که میتجربه

کند، رویداد هنری را تکمیل هایی که در این مسیر بر اساس تجربیات پیشین خود میو زندگی کند و با انتخاب
وز به توان به روشنی ارتباط حیات مخاطب با ساخته شدن در لحظه را که دلبر مبنای آنچه که گفتیم می .نماید

مندانه داشته صورت فلسفی مطرح کرده، به شکلی عملی مشاهده کنیم. مخاطب در این رویداد هنری واکنشی بدن
بایست آن را به اختیار خویش شکل دهد و این اختیار به تعریف دلوز به بدن روست که میای روبهچرا که با ایده

های جدید است. هر رونی و بیرونی، تجربیات و بالقوگیبدون اندام مخاطب مرتبط است که مرکز تالقی نیروهای د
کند که رو میها روبهای از بالقوگیگیرد او را با انبارهایدۀ جدیدی که به واسطۀ هنر در اختیار مخاطب قرار می

و بر  ها شناور استها و بالفعلبر اساس این تعریف انسان همواره میان بالقوه مطابق تعریف دلوز از صیرورت است.
گونه تغییر کند، مسیر حرکت و سیطرۀ اثر هنری به شیوۀ ریزومای که امکان وجود یافتن پیدا میاساس هر بالقوه

پیوندد، هر ایدۀ دهد. بنابراین، این مدعا که هنر تعاملی ترجمان هنری صیرورت است به تحقق میمسیر می
هایی باشد که هر یك از مخاطبان بر اساس هایت بالقوگینتواند شامل بیای در محدودۀ وجودی خویش، میخالقانه

ها به فعلیت دهی به آن هستند و حیات هنری یك ایده منوط به تبدیل این بالقوگیبدن زیستۀ خود قادر به جهت
منحصر به فرد هر یك از مخاطبان است که خود حاصل زیست افراد تا لحظۀ رویارویی با اثر  هایببراساس انتخا

کند که تا پیش از آن وجود ای را برای مخاطب خویش محقق میاست. در نهایت محصول هنر تعاملی تجربههنری 
شود و او را یك مرحله از آنچه که تا پیش از مواجهه نداشته و به تعبیر دلوز موجب انبساط جهان پیرامون فرد می

 شود.ر تعاملی تأیید میبرد. درنهایت، هر سه فرض در مورد هنبا اثر هنری بوده فراتر می
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 هانوشتپی

باشد که اولین بار توسط فرانتس برنتانو فیلسوف آلمانی های مهم فلسفی مییکی از شاخه( Phenomenology (پدیدارشناسی ۱
 مطرح شد ولی شکل و ساختار اصلی آن توسط ادموند هوسرل از شاگردان برنتانو، تعریف شد.

از شاگردان هوسرل و از پدیدارشناسان بنام بود که چون مستقیماً در مقاالت (  Ponty-MerleauMaurice)موریس مرلوپونتی ۲
خود به موضوع هنر پرداخته در بین دانشجویان هنر بسیار شناخته شده است. همچنین او نگاهی به شدت جسمانی به انسان، نسبت 

مدرن از جمله دلوز وآلیته دکارت را رد کرد. بسیاری از فالسفه پستبه سایر نظریات پیشین در فلسفه داشت و یکی از کسانی بود که د
 .انداز نظریه او در باب انسان و یگانگی جسم و روح تأثیر گرفته

 .ای الکترونیكمنتقد هنرهای رسانه تاریخ نگار هنر با دیدگاه پسااستعماری و تاریخ فرهنگ و (Maria Fernandez) ماریا فرناندز 3
 ، هنرمند و کارگردان آمریکایی.۱۹4۱ (Lynn Hershman) لین هرشمن 4
 استاد رسانه و ارتباطات و مطالعات فیلم در دانشگاه پنسیلوانیا. (David Tafler) دیوید تافلر ۵
 نویسندۀ تاریخ هنر و تکنولوژی.، ۱۹۱8( Frank Popperپ )فرانك پو ۶
جمله معروف دکارت را  (Cogito ergo sum) دوآلیسم اشاره کنیم باید انگاری یااگر به درستی بخواهیم به ریشه تفکر دوگانه ۷

 موجب بوجود آمدن این نگرش در فلسفه بدانیم.
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