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اثر  یاصل و بدل : "فرم یگانه ی پیىستگی در فضا" در عصر بازتىلید دیجیتال

 هنری

 

 آسهیي هبلکی

 

. هب خْدهبى سا ثب خْد ؽیء ایٌِوبى هی تقْیش کؾین"هب ًوی خْاُین هؾبُذٍ کٌین ، لطؼَ لطؼَ کٌین یب ثَ 

پالعتیک هزغوَ ّ ًمبؽی اّهجشتْ ثْچًْی ، ثٌیبد ُبی  –کٌین ، کَ کغت ّ کبسی ثَ کل هتفبّت اعت." 

 9191فْتْسیغتی ، هبسچ 

 

ّدعتی اص ّالؼیت ِهب ًیغت ، ثلکَ تقْیشِ هقٌْػی کَ کبهپیْتش آى سا ثَ ّرْد هی آّسد ثبصًوبیی ِفش "

 2002لْ هبًْیچ ، صثبى سعبًَ ُبی رذیذ  -ّالؼگشایبًَ ای اص ّالؼیتی دیگش اعت."  ثبصًوبیی ِ

  (چیضی ثیي ایي دّ) سرآغاز

(  2091سی ایکظ ثبل،ثی ًمـ" ) احش ثب ُبی ک احش ٌُشی هؼبفش ، " فشمثب یسّیبسّیی ایي هتي صبفل 

)ثْچًْی ، ( دیزیتبل "فشم یگبًَ ی پیْعتگی دس فنب" ی ) ّ ثِیٌَ عبصی ثبصعبصچیضی رض کَ  اعت

فشایٌذی   ثب ایي صبل هْمْع ثضج هب ، ًَ چٌذاى یکی اص ایي دّ احش ، ثلکَ [Web 1]. ( ًیغت9191

تبسیخی ثَ هْل یک لشى اعت کَ گزاس اص یکی ثَ دیگشی سا هوکي هی کٌذ. هب ایي ثضج سا اص خالل 

آى  ٍآغبص ثَ ًظش هی سعذ ُش یک اص ّرْهزوْػَ ای اص دّگبًَ ُب دًجبل هی کٌین. دّگبًَ ُبیی کَ دس 

اص  دیگش سا هغئلَ داس هی کٌذ . هشثْه ثَ یکی اص ایي دّ  اعت ، اهب ثَ تذسیذ هی ثیٌین کَ ُش ّرَ ، ّرَ

 )ّاعطَ ُبیی دس رِبى ثبصًوبیی ُب  ثَ  کخشت ، آغبص هی کٌین ّ/، ّصذتدّگبًَ ای کبهال اًتضاػی 

 هی سعین.  (گغغتَ /ثذل ، ثبصًوبیی پیْعتَ /هالصظبتی پیشاهْى افل

اص توخبل گچی ثی ًمـ" ثبسی ایکظ ثبل یک هزغوَ اعت . هزغوَ ای دس اثؼبدی کْچکتش ُبی "فشم  

، صذّد ًقف احش افلی عت ( کَ ثب تکٌْلْژی پشیٌتش  ) دّ فْت(  عبًتی هتش 00ثْچًْی )استفبع آى ، 

هغتضکن ؽذٍ ، عیمل دادٍ ؽذٍ ّ پظ افالس ؽذٍ ،دیزیتبل ثَ ّرْد آهذٍ ّ دس فشایٌذی هْالًی ّ سًذ آّس 

اعت . ایي "هزغوَ" ، ثٌبثش ّیژگی ػیبس  22اص آثکبسی ُبی هتْالی دس ًِبیت داسای پْؽؾی اص هالی 

ثبصتْلیذ پزیش دیزیتبل اػ ، ؽؼ ًغخَ )ادیؾي( داسد کَ ُش یک اص آًِب ثَ اًذاصٍ ی دیگشی افل اعت ) ّ 

ثبسی ثبل ادػب هی کٌذ : اگش هضذّدیت ُبی ثبصاس ًجْد ، هی تْاًغت ثَ تؼذاد دلخْاٍ ًغخَ داؽتَ ثبؽذ. ( 

چٌبى کَ دسپی هی آیذ ، ثَ  [Web 1] فمو دس سّیبُبیؼ هی دیذ." "هي چیضی سا هتضمك کشدم کَ ثْچًْی

 یب دس کبثْط ُبیؼ. دس سّیبُبیؼ هی دیذثبیذ ًظش هی سعذ ربی تشدیذ اعت کَ ثْچًْی چٌیي چیضی سا 
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  متافیسیک شهىد : کثرت/وحدت

لْاًیي اػ : ثَ "هب اػالم هی کٌین کَ هضیو ثبیذ ثخؾی اص کلیت پالعتیک ثبؽذ ، رِبًی ثشای خْدػ ، ثب 

هْسی کَ عٌگفشػ ثتْاًذ سّی هیض ؽوب ثزِذ ، عش ؽوب ثتْاًذ اص خیبثبى سد ؽْد دس صبلی کَ چشاؽ 

الکتشیکی تبى ؽجکَ ای اص اؽؼَ ُبی گچی هی تٌذ کَ اص خبًَ ای ثَ خبًَ ی دیگش هی 

  (Boccioni,1912)سّد."

ای کَ دسثبسٍ ی ایي پبساگشاف ثَ رُي هی  چشا ثبیذ چٌیي ّمؼیتی ثَ ّرْد ثیبّسین؟ ؽبیذ هِوتشیي ًکتَ

هضْ ؽذى هشص ُبی اؽیبء ثب یکذیگش ّ هضیو ّ ؽیئیت یبفتي .آیذ دّس ثْدى آى اص "ؽِْد" سّصهشٍ اعت 

هْرْداتی کَ ثَ هْس هؼوْل اص هجیؼتی هبدی ثشخْسداس ًیغتٌذ ) اؽؼَ ُب ، اًشژی ُب ّ...( اص دیذگبٍ ًظن 

تالالت اعت کَ رِبى سا اص فِن پزیشی ربسی آى ثیشّى هی آّسد. سّصهشٍ ی اهْس هزوْػَ ای اص اخ

ثشای ایي کَ ثتْاًین ثب خیبل ساصت دس سعتْساًی  سّ ثبص کٌبس پیبدٍ سّ غزا ثخْسین ، خیلی ثِتش اعت کَ 

عٌگ فشػ خیبثبى عش ربی خْد ثوبًذ ّ سّی هیض ًزِذ. ُوچٌیي عشهبى عش ربی خْدػ ثوبًذ ّ ثَ غزا 

ُذ ّ ... : اص ًمطَ ًظش صیبت سّصهشٍ ی هب ، هشص گزاسی ُبی ثیي چیض ُب ّ هضیو ًَ تٌِب خْسدى اداهَ د

ثَ ُیچ ّرَ دلجخْاُی یب کبرة ًیغتٌذ ثلکَ ثشای اداهَ ی صیبت هب کبهال مشّسی ُغتٌذ. رِبى هب ، 

ٌذی آًگًَْ کَ اص هشیك صثبى دس هْلؼیت ُبی هؼوْلی فْستجٌذی هی ؽْد ، هزوْػَ ای اص ُویي هشصث

ی }ُبعت کَ اگش چَ لبهغ ّ ًفْر ًبپزیش ًیغتٌذ اهب ثشای کبسکشد ُبی خبفی هشاصی ؽذٍ اًذ، ّ "هؼٌب

 .  )ّیتگٌؾتبیي( عت"{ اآًِب}ُوبى کبس ثشد  {آًِب

 ثش ایي اعبط ، کبهال صك داسین کَ اص خْاًذى پبساگشاف ثؼذی ثْتچًْی ثیؼ اص پیؼ ؽگفتَ صدٍ ؽْین : 

بى هشئی ثش عش هب عکٌذسی ثشّد ، ثَ ُن ثپیًْذد ّ ُوبٌُگی ای ثش اعبط صهیٌَ "هب هی خْاُین توبم رِ

ای اص ؽِْد خبلـ ثَ ّرْد آّسد: یک پب ، یک ثبصّ یب یک ؽیء اُویتی رض ایي ًذاسد کَ ػٌبفشی دس 

  (Boccioni ,1912)سیتن پالعتیک کلیت اعت... "

" اعت کَ ثبیذ ایزبد ؽْد. اهب ، دسًگ ربیض اص ًظش ثْتچًْی ، ّمؼیت پیؼ گفتَ دلیمب ثش اعبط "ؽِْد

اعت ، ایٌزب هغئلَ ی "صهیٌَ ای اص ؽِْد خبلـ" هطشس اعت کَ هوکي اعت ثب آًچَ هب ثَ هْس هؼوْل 

"ؽِْد" هی ًبهین یکی ًجبؽذ ، یب صتی ثشػکظ آى ثبؽذ. ایي کَ چٌیي هفِْهی اص "ؽِْد" اص کزب ثَ 

چٌذ پبساگشاف لجل اص هتي ًمل ؽذٍ ، ثْتچًْی ثَ کشات ثَ  ثْتچًْی سعیذٍ ، عْال دؽْاسی ًیغت . دس

ثشگغْى ّ ًظشیبت اّ اسربع دادٍ اعت . ثیؾتش هغئلَ ثش عش ایي اعت کَ چَ هْس دس ؽشایو تبسیخی 

هؼیي چٌیي دسکی اص "ؽِْد" ثَ ّرْد هی آیذ ّ هتؼبلت آى ، هغتمیوب تْعو ٌُشهٌذ ثَ عطش ثْم ، گچ ّ 

 ؽْد.  دس ًِبیت ثشًض هٌتمل هی

گشایؾی کَ دس ػجبسات ثْتچًْی رلت تْرَ هی کٌذ ، دس کٌبس تقْیش عبصی آؽکبسا عْسسئبل اّ ، 

گشایؼ ثَ ّصذت اعت ."ثَ ُن هی پیًْذد" . ّصذت توبهی ًیشّ ُب ّ چیض ُب ، هبدی یب غیش هبدی، ّ 

ی سفتي" اعت ّ رِبًی عت کَ دس آى ُیچ هشصی ّرْد ًذاسد. رِبًی کَ دس آى ُوَ چیض دس صبل "عکٌذس
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هشصی ثیي صشکت ّ عکْى ثش ًوی تبثذ. دس چٌیي رِبًی "یک پب ، یک ثبصّ یب یک ؽیء " اُویتی ًذاسد 

 هگش ایي کَ دس پیًْذ ثب کلیت لشاس گیشًذ. 

{ 

ِ ستارگاًی ّوچَى آدٍلف ّیتلز ٍ ّزهاى  "باسی"بِ کارگزداًی لٌی رایفٌشتال* ٍ  5391 "پیزٍسی ارادُ"بزیذُ ای اس فیلن  ّایپزلیٌک :

گَریٌگ. بزای راحتی کار ، دٍ عکس اس صحٌِ ّایی اس ایي فیلن بِ اًتْای ایي هقالِ ضویوِ  شذُ. یک ًوای دٍر هتَسط ٍ یک ًوای دٍر 

ٍ رٍابط آى با باسٍ ّای دیگز را دیذ.باسٍ ّایی کِ بِ شکلی ّواٌّگ ٍ  "باسٍ"احتی هٌطق بی اّویت بَدى یک کِ هی شَد در آى ّا بِ ر

پزشَر بِ پیشَا سالم هی دٌّذ ٍ بِ شکلی تفکیک ًاپذیز بخشی اس کلیتی ّستٌذ کِ گزدّوایی ًاسی ّا در شْز ًَرهبزگ را تشکیل هی دّذ. 

دستوایِ ای بزای بحث ّای  "elan"ٍ هفَْهی در فلسفِ ی بزگسَى  "des willen"شباّت کلوِ ای در عٌَاى ایي فیلن 

 (Krauss,1980)بعذی ها خَاّذ بَد. فعال جٌبِ ای دیگز را پی هی گیزین. 

} 

ؽبیذ ًضدیکتشیي هغیشی کَ اص ایٌزب ثَ فِویذى پبیَ ّ اعبط هؾکل ، چیغتی ِ غیش ؽِْدی ایي "ؽِْد" 

یک ّیب یک ثبصّ  ّیشگْلوبیضی کن اُویت دس هتي ثْتچًْی عت . "یک پب ّرْد داسد ، تبکیذ کشدى ثش ت

ؽیء" . "پب ثبصّ ؽیء" سا ایٌزب ثَ ساصتی هی ؽذ کٌبس ُن لشاس داد. کبهال هٌطمی ثْد کَ ثب لشاس دادى یک 

ب" صشف ػطف هؾبثَ ثیي آًِب ، اص آًِب "چیض" ُبیی ُن سدیف ثغبصین. ثب ایي صبل ثْتچًْی ثب لشاس دادى "ی

تشدیذ/ُشاط خْد سا اثشاص هی کٌذ :آًچَ تشط آّس اعت ، تغشی پیذا کشدى فشایٌذ افشاص کشدى رِبى ثَ  

ثذى آدهی عت.  ٌُگبهی کَ ایي فشایٌذ ثَ ؽکلی افشاهی ّ ثی اًتِب اداهَ هی یبثذ ، فؼبلیتی کَ ًبم هؼوْلی 

بسکشد ُبی آى سا هجمَ ثٌذی هی کٌذ ّ آى "ػلن" اعت ، دیش یب صّد ثَ عشاؽ رغن آدهی هی آیذ ّ ارضاء ّ ک

دس ایي هیبًَ رب ثشای چیض دیگشی ثبلی ًوی هبًذ : اًغبى هجمَ ثٌذی کٌٌذٍ اص هیبى ثش هی خیضد ّ هجمَ 

 ثٌذی کیفیتی لبئن ثَ رات هی یبثذ. 

 ساثطَ ی فْتْسیغن ّ ػلن الجتَ ساثطَ ی پٌِبًی ًجْد. دگشگْى ؽذى صیبت ارتوبػی تْعو اکتؾبفبت ػلوی

تشی اعتتیکی هفشّك ایي اثذاػبت ثش کالعیغیغن فمش صدٍ ی ایتبلیبی اّل لشى ، دسّى هبیَ ای ش، ّ ث

فْتْسیغت ُب اص آًزبیی کَ ٌُشهٌذ ثْدًذ ، دس (Marinetti,1909) هکشس دس ثیبًَ ُبی فْتْسیغتی عت. 

ّصهشٍ ؽبى( ّ ػلن سا دسرَ ی اّل ثَ تغییشات هضیو پیشاهْى خْد تْرَ داؽتٌذ ) ثَ "اعتتیک" صًذگی س

ًیض ًخغت اص ُویي هشیك کؾف کشدًذ . ثَ ایي تشتیت اعت کَ ثْتچًْی ، دس ُوبى عبل آفشیٌؼ " فشم 

 یگبًَ ی پیْعتگی دس فنب" هی ًْیغذ : 

ایذئبلیغن عبصًذٍ ی هب لْاًیي اػ سا اص لطؼیت ُبی تبصٍ ای کَ ػلن ثَ هب ثخؾیذٍ ثش گشفتَ اعت. / صیبت 

لـ پالعتیک ًتیزَ گشفتَ ؽذٍ ّ اص دسیبفت ُبی ؽِْدی ِرٌُیتی ثغیبس هؼبفش کَ آى اص ػٌبفش خب

ثْتچًْی ، ثٌیبد ُبی  -ؽشایو رذیذ صًذگی کَ اکتؾبفبت ػلوی آى سا ثَ ّرْد آّسدٍ ،ثشخْاعتَ اعت .

 9191پالعتیک هزغوَ ّ ًمبؽی فْتْسیغتی ، هبسچ 
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 هیبى لطؼیت ّ ؽِْد ، ػلن ّ رٌُیت سا ًجیٌذ. اّ دس ایي پبساگشاف ثَ ؽکل ثذیؼی هْفك هی ؽْد تٌبلل

سّی تنبد افلی فْتْسیغن ّ ثیؾي ػلوی ، یؼٌی هیل ثَ ّصذت ثخؾی اص هشیك هفِْم ؽِْد ّ هیل ثَ 

"اتوی" کشدًی کَ تزضیَ ّ"اتوی" کشدى ّالؼیت کَ اعبط فؼبلیت ػلوی عت ، عشپْػ گزاؽتَ هی ؽْد.

هبتشیغی اص اػذاد اعت ، دلیمب ُوبى چیضی کَ دس ثبصًوبیی صذ ًِبیی آى تالػ ثشای فِن رِبى ثَ فْست 

  دیزیتبل هجؼیت/ احش دیذٍ هی ؽْد.

هفِْم ثشگغًْی "ؽِْد" سا ُوچْى فْست ثٌذی ًْیذ ثخؾی اص هْلؼیت خْدػ ثَ ػٌْاى یک  ثْچًْی 

، ثب فِن  ٌُشهٌذ آّاًگبسد ثش هی گیشد ّ هفقل ثٌذی آى ثب ػلن سا ، کَ دس تفکش ثشگغْى هِن ّ رذی عت

چٌبًکَ دس ًمل لْل آغبصیي "ؽِْدی" )ثَ هفِْهی غیش ثشگغًْی( اص کشد ّ کبس ٌُش ربیگضیي هی کٌذ .

همبلَ هی ثیٌین ، اّ ثَ ؽیٍْ ای ثشگغًْی هبیل اعت هشص هیبى خْد ّ رِبى چیض ُب سا اص هیبى ثشداسد ، ثب 

آغْػ  دسْ دس للوشّ ٌُش اعت ، یذى اهش ًایي صبل ایي هیل ثشای اّ ثیؾتش ثَ هؼٌبی دس آغْػ کؾ

 (Antliff,2000)کؾیذًی کَ اتفبلب دس ایٌزب هؼٌبیی تضت اللفظی هی یبثذ.

ش اهشّصی یهغئلَ ی ثْچًْی ًْ کشدى هزغوَ عبصی ، پظ اص ًمبؽی ، ّ سُب ؽذى اص روْد آکبدهیک ّ غ 

چٌیي همبثلَ ثب ًمبؽی ُبی "ثی سّس" ّ  ّ ُن )"ًْعبصی کبهل آى ٌُش هْهیبیی ؽذٍ"(هزغوَ عبصی پیؾیي 

ثَ ایي تشتیت ، ثَ ًظش هی سعذ هٌؾبء ایي گشایؼ   (Boccioni,1913)تکَ تکَ ی کْثیغت ُبعت .

ؽگفت اًگیض ثَ ّصذت سا دس آحبس ثتْچًْی ًَ ثَ ؽکلی فْستجٌذی ؽذٍ ، کَ تٌِب ثَ ؽیٍْ ای 

تشعی کَ اص  رولَ ثٌذی ُبی اّ ؽٌیذٍ هی ؽْد. اهپشعیًْیغتی ّ یب اص هشیك "تشط" ی ثجیٌین کَ اص هیبى

(هی ؽْد: ثشای عشپْػ گزاؽتي ثش تکَ تکَ  disavowal" )صبؽبدیذگبُی سّاًکبّاًَ هٌزش ثَ پذیذٍ ی "

  ػلن ، کَ ؽذى ثبفت صًذگی سّصهشٍ تْعو ًْ آّسی ُبی ػلوی ّ ُوچٌیي کشد ّ کبس تزضیَ هلجبًَ ی خْد

ٍ اعت ، ثَ هفِْهی هضْسیت هی دُین کَ دسعت ًمطَ ی همبثل عشآغبص ًْ آّسی ُبی ٌُشی هب ثْد

 آًِبعت. 

 فِویذى چیغتی ایي ّصذت ثبیذ ثَ اًذیؾَ ی خْد ثشگغْى ثش گشدین.  ثِتش ثشای اهب 

 : ویروش هامرگ/زندگی  

 ْى دس "ؽِْد ّ هتبفیضیک" هفِْم ؽِْد سا چٌیي تؼشیف هی کٌذ :ثشگغ

آى خْد سا دسّى یک اثژٍ لشاس هی دُذ تب ثب چیضی کَ دس آى  "آى ًْع ُوذلی فکشی کَ ؽخـ ثَ یبسی

 (23، ؿ 9131)هبتیْص ، هٌضقش ثَ فشد ّ دس ًتیزَ ثیبى ًؾذًی اعت هٌطجك ؽْد."

ایي تْاًبیی اًطجبق هغتمین ثب اثژٍ ثشای اًذیؾَ ی ثشگغْى مشّسی عت ، اگش ثخْاُذ چیضی ثیؼ اص 

بعی ( ثبؽذ. هفبُین دسخؾبًی ُوچْى "دیشًذ" ّ "صبفظَ" کَ ًْػی پذیذاسؽٌبعی ادساک ) یب صتی سّاى ؽٌ

ثشگغْى آًِب سا پشّسدٍ تب ثب دّگبًگی دکبستی سّس / ثذى همبثلَ کٌذ اگش ًتْاًٌذ اص تْفیف تزشثَ ی 

هٌفشد هْرْد اًغبًی فشاتش سًّذ ، ُیچ گبٍ ثَ ًْػی ُغتی ؽٌبعی تجذیل ًوی ؽًْذ ّ ثذ تش اص آى ، دس 

بى ُغتی ؽٌبعی ػلوی )پْصیتیْیغتی( ثَ دسّى هشص ُبی ثذى آدهی ؽذیذا آعیت پزیشًذ. همبثل ُزْم ثی اه

آدهی ًَ }اص ًظش ثشگغْى{ذ. ثلکَ تٌِب ساٍ دفبع ثَ ًظش هی سعدس ایٌزب "صولَ" ًَ تٌِب ثِتشیي ساٍ دفبع ، 
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طجبق" داؽتَ ثبؽذ ، تٌِب هی تْاًذ اص هشیك "صبفظَ" ّ الیَ ُبی آى ثب ثذى خْد استجبهی هغتمین اص ًْع "اً

اهب عْالی کَ  (22، ؿ 9131)هبتیْص ، ثلکَ ُوچٌیي ثبیذ ثتْاًذ دس هْسد اثژٍ ُبی دیگش ًیض چٌیي کٌذ.

 دس ایٌزب ُوچٌبى ثبص هی هبًذ ایي اعت: آخش چگًَْ؟

" هی فِوذ  تٌِب elanهشس ًْػی ُغتی ؽٌبعی ّیتبلیغتی ، کَ توبم رِبى سا دس ساثطَ ثب ساًَ ی صًذگی "

ثذیل غیش الِیبتی ایغت کَ پیؼ پبی ثشگغْى ّرْد داسد . ) اص دیذگبُی الِیبتی ، هخال اعپیٌْصا ، توبم پذیذٍ 

ُبی هجیؼی اػشامی اص رُْشی ّاصذ اًذ ّ اعبعب تٌبلنی ّرْد ًذاسد ، رض ایي کَ دس همیبط اػشاك 

صد.( ثَ ایي تشتیت اعت کَ ثشگغْى ثب آغْؽی  خذا دیگش ًوی تْاى ثَ عبدگی اص فؼبلیت ُبی اسادی صشف

َ کثبص ًظشیَ ی تکبهل "الهبسک" سا دس آغْػ هی گیشد ّ کتبة "تکبهل خالق" اػ سا هی ًْیغذ. کتبثی 

عبل، ثَ عکْت ّا هی داسد. ثشگغْى دس "تکبهل  22ثَ ًْػی احشی "ًِبیی" عت ّ اّ سا ، دعت کن ثشای 

سا ثَ توبم رِبى تغشی هی سُذ  ّ ًْػی اص "صبفظَ" ،  بتی" ، "ؽِْد" ّ "ساًَ ی صی 9103خالق" 

فشایٌذ تکبهل ّ صیغت کشٍ لبئل هی ؽْد. ایي  ْد هٌفشد لبئل ؽذٍ ثْد ، ثشای کلچٌبى چَ لجال ثشای هْر

صبفظَ ثَ ًبچبس داسای لبثلیتی پیؼ ثیٌی ًبپزیش ّ ًْػی "اسادٍ" اعت کَ ثبػج هی ؽْد اص لْاًیي هبدی ّ 

 م هجیؼت پیشّی ًکٌذ.اص پیؼ هؼلْ

ُبی صیغتی ثب "ژى" ُبیی  ًْاع اسائَ هی دُذ ، ایي کَ خبفَدس همبثل پیؾٌِبدی کَ داسّیي دس هٌؾأ ا

ثمب یب اًمشاك آًِب ، صبفل فشایٌذ اًتخبة هجیؼی تْفیف پزیشًذ کَ ثَ ؽکلی تقبدفی ثَ اسث هی سعٌذ ّ 

ذى ؽبى استجبه ًذاسد ) ایي  فشایٌذ "ثمب" ّ ٍْ ی ثَ اسث سعیکَ اعبعب ثَ چیغتی ایي ژى ُب ّ ًضعت 

"ژى" ُب دس ًغجتی ػشمی ثب ُن ُغتٌذ ّ ایي "ژى" ُب ًیغتٌذ کَ ثشای ثمب تمال هی کٌٌذ.( ثشای ثشگغْى 

لبثل لجْل ًجْد. اص ایي دیذگبٍ ، هفِْم هْسد ًظش ثشگغْى "صبفظَ" ثَ ؽکلی ًب خْػ آیٌذ دّپبسٍ ؽذٍ ثْد 

ػَ ای اص دعتْس الؼول ُبعت کَ ثَ هْس تقبدفی هٌتمل هی ؽًْذ ّ رِؼ هی : صبفظَ ای هشدٍ کَ هزوْ

یبثٌذ ، دس همبثل هْرْد "صًذٍ" ای کَ هضکْم ثَ صًذگی دس ؽشایطی عت کَ ایي صبفظَ ی هشدٍ ثشایؼ 

سلن هی صًذ. اص ایي رِت ، ثذتشیي اتفبلی کَ هی تْاًغت ثشای ًگشػ ثشگغًْی ثَ تکبهل ، کَ چٌبى کَ 

دی عبختبس )کؾف فکش ثشگغْى ّاثغتَ ثَ آى اعت ثیفتذ ، ؽٌبعبیی هبدی ایي "صبفظَ" ی هشدٍ  دیذین کل

، "خْاًؼ " آى ّ دس ًِبیت تکویل پشّژٍ ی ژًْم اًغبًی ثْد کَ دس (9122ّاتغْى ّ کشیک اى ای ،

 ُویي چٌذ عبل اخیش ثَ پبیبى سعیذ.

دس پیًْذ ثب "ژى" ُبی ًبفشهبى ،  10ذص دَُ ی کَ ثَ ّیژٍ ثؼذ اص ثضشاى ای "ژى" ّ ؽیٍْ ی اًتمبل آى ،

کی اص پیچیذٍ تشیي هتفکشاى ثبؽذ ثَ اًذیؾَ ی ی یهی تْاًذ ًمطَ ی ّسّد "ّیشّط" ُب فِن هی ؽْد ،

 :هؼبفش

 اًگل سا آى تْاى هی کَ چیضی.  اعت ثْدٍ ّیشّط ی  اًذیؾَ هغلْة ام دادٍ اًزبم کٌْى تب هي آًچَ ُش"

 رِت یک اص ّیشّط. ...  ُبعت چیض خیلی ّیشّط{ آى دس} کَ ، داًغت ؽٌبعی ّیشّط یب ، ؽٌبعی

 ، ؽٌبعی صیغت دیذگبٍ اص صتی. آفشیٌذ هی ًظوی ثی  استجبه فشایٌذ دس ّ ، کٌذ هی ّیشاى کَ عت اًگلی

 سهض ، کٌذ هی خبسد افلی هغیش اص سا هکبًیغوی افتذ: هی اتفبق ّیشّط دس هْسد کَ چیضیغت ُوبى ایي
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 ّ اعت صًذٍ ًَ کَ عت چیضی{ ّیشّط} ، دیگش رِت اص.  کٌذ هی داس هغئلَ سا آى گؾبیی سهض ّ گزاسی

 (Derrida,1993)" ًیغت هیکشّة یک ّیشّط.  هشدٍ ًَ

ّیشّط ُب هْرْداتی ًَ هشدٍ ًَ صًذٍ اًذ کَ داسای ًْػی "صبفظَ" اًذ ، دلیمب ُوبى ًْع صبفظَ ی صیغتی 

ساًذ ، ثب ایي صبل ، اص آى رب کَ ّیشّط ُب ُیچ کشد ّ کبسی رض اًتمبل ایي کَ فشایٌذ تکبهل سا ثَ پیؼ هی 

سریغتش ُبی هبدی ایي صبفظَ دسّى علْل  لت دّساى "صیبت" ؽبى ، چیضی رضبفظَ ًذاسًذ ، ّ دس اغص

ؽبیذ هْرْدات دیگش ًیغتٌذ ، ثشای هب دؽْاس اعت کَ آًِب سا هْرْداتی ربًذاس ثذاًین. ثَ ایي تشتیت ، 

ب هخذّػ کٌٌذٍ ی صبفظَ ی اص صًذٍ ًجْد صبفظَ . دس ػیي صبل ، ّیشّط ُ اى گفت ّیشّط ًوبدی عتثتْ

هی ؽًْذ )"مویوَ ای (( Supplementدیگش ُن ُغتٌذ. آًِب ثَ صبفظَ ی دیگشاى "مویوَ"  هْرْدات

یذ داؽت : ژًْم خطشًبک"(  ّ هبُیت آًِب سا ثَ ؽکلی تغییش هی دٌُذ کَ دیگش ًوی تْاى ثَ ثبص یبفتي آى اه

سا  "صًذٍ"ّیشّط ثخؼ رذایی ًبپزیشی اص ژًْم هیضثبًؼ هی ؽْد. صبفظَ ای "هشدٍ" آًچٌبى صبفظَ ای 

دعتخْػ تغییش هی عبصد کَ دیگش ًوی تْاًذ ثَ ؽشایو پیؼ اص آى ثبص گشدد. اص دیذی غبیت ؽٌبعبًَ ،صتی 

 شای صبفظَ ی هشدٍ ثْدٍ اعت؟هی تْاى پشعیذ کَ آیب صبفظَ ی "صًذٍ" ، ُشگض ثیؼ اص هضولی ث

هْرْدیت "ّیشّط" ثَ هب ًؾبى هی دُذ کَ صبفظَ هی تْاًذ دس ّمؼیتی هشدٍ ثبؽذ. صبفظَ صتی هی تْاى 

ایي کَ آى چَ صبفظَ صبهل آى اعت چَ هْس هْسد  اص دس ّمؼیتی پیؾب صثبًی لشاس گیشد. فشف ًظش

"هْرْد صًذٍ"؟ یب یک پشداصػ گش تفغیش لشاس هی گیشد ) تْعو هکبًیغن ژًتیک علْلی؟ تْعو 

ًَ هؼٌبیی داسد "خو  ( اعت . "چْةmarkب یک "چْة خو" )کبهپیْتشی ( ، آى چَ ثب آى سّثشّیین فشف

ّ ًَ لضّهب تفغیش پزیش اعت ، اهب داسای یک ّیژگی عت کَ آى سا اص اؽیبء دیگش هتوبیض هی عبصد ّ ثبػج 

( "چْة خو " پذیذٍ Iterabilityسا هی تْاى کپی کشد. ) "خو"چْة هی ؽْد کَ دلیمب یک ؽیء ًجبؽذ : 

ای پیؾب صثبًی عت کَ فشفب ثش اعبط اهکبى تکخیش ؽذى اػ ّرْد داسد. هِن ًیغت چَ کغی آى سا ثَ 

فْل( ثَ صیبت خْد اداهَ هی ّرْد آّسدٍ ّ اص کزب آهذٍ ّ پظ اص هشگ ثَ ّرْد آّسًذٍ اػ ) ػلی اال

ثْدى چْة خو هلتضم هشگ ) یب اهکبى هشگ( پذیذ آّسًذٍ اػ ًیض ُغت اص ایي رِت ، غیش صًذٍ دُذ. 

.(Royle,2003,p 67)  

ثشای ایي کَ یک ًْؽتَ ، ًْؽتَ ثبؽذ ثبیذ ثتْاًذ "ػول" کٌذ ّ خْاًذٍ ؽْد ، صتی ّلتی هْلف اػ دیگش "

هْلت ، ثَ  دس ثبسٍ ی آى ، چیضی کَ ثَ ًظش هی سعذ اهنب کشدٍ ، پبعخگْ ًیغت }صبال { ثَ دلیل غیبة

ًیبت ّ تْرَ ثبلفؼل خْد سا ثَ هْس هطلك  ،دلیل هشگ یب ثَ ؽکلی کلی تش ثَ ایي دلیل کَ ٌُگبم ًْؽتي

ًخبس ًکشدٍ ، ّ دس آًچَ هٌظْس داؽتَ لت ّ لجبة اهیبل اػ سا پؾتْاًَ ی آى چیضی کَ ثَ ًظش هی آیذ "ثَ 

 (Derrida,"Signature ,event, context" in Royle 2003)"ًبم اّ" ًْؽتَ ؽذٍ ًکشدٍ اعت 

ساثطَ ی ًْؽتبس ّ هشگ دس ایي پبساگشاف ُْیذاعت ، اهب پبیبى ثٌذی آى صتی ربلت تش اعت: ثَ ًظش هی 

سعذ ًْیغٌذٍ هوکي اعت ٌُگبم ثَ ّرْد آّسدى ًْؽتبسػ ثی هغئْلیت یب غبیت ثْدٍ ثبؽذ ، صنْس رُي 

اعت. ثب لذسی فؾبس آّسدى ثَ ایي هٌطك ) کَ  هنوشؽتبس ًذاؽتَ ثبؽذ ّ چٌیي اهکبًی ثَ هْس کلی دس ًْ

ثب ایذٍ ی دسیذا دس ثبسٍ ی ػذم اًضقبس ًْؽتبس ثَ هْرْد اًغبًی عبصگبس اعت( هی تْاًین فشك کٌین کَ 

ًْیغٌذٍ ی ایي ًْؽتبس ، کَ هزوْػَ ای اص "چْة خو" ُبی کٌبس ُن اعت اًغبى ًجبؽذ : ًْؽتبس یک 
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عطش ثضخی کَ دسیذا دس ایٌزب دس ثبسٍ ی ًْؽتبس ثَ کبس هی ثشد ، ّلی دس ثضج هبؽیي یب یک کبهپیْتش.  

ُبی دیگش اّ دسثبسٍ ی "چْة خو" ّ "تکشاس" پزیشی ُن دیذٍ هی ؽْد ، عطضی پیؾب صثبًی اعت . 

"هتي" کَ اص هزوْػَ ای اص "چْة خو" ُب ؽکل گشفتَ ، چیضی غیش صًذٍ اعت ) رض ایي کَ تکخیش هی 

عت ( کَ ثش اهکبى هشدى آفشیٌٌذگبًؼ تبکیذ هی گزاسد ، ّ ُوچٌیي ثش ایي اهکبى کَ آًِب  ؽْد ، ّیشّعی

اص اّل کبس هْرْدی صًذٍ ًجبؽٌذ. یک ثشًبهَ  ی ّیشّعی کَ دس یک ؽجکَ ی کبهپیْتشی ّاسد هی ؽْد ، 

" دیزیتبل غبًؼ )ػلی االفْل( هغتمل اعت . "چْة خویثشای اداهَ یبفتي اػ اص ًیبت ّ صوبیت ثشًبهَ ًْ

 بدی آى )صیش عبخت عخت افضاسی( ؽجش، ؽبیذ اص ًظش دسیذا ایذئبل تشیي ًْع "چْة خو" ثبؽذ. هبُیت ه

گًَْ اعت ّ اًتقبة ثخؾی دلیك اص آى ثَ یک "چْة خو" اغلت ثغیبس هْلتی یب غیش هوکي اعت. 

 ُوچٌیي دس اهکبى تکخیش ؽذى آى ) دس فْست هٌِذم ًؾذى سایبًَ ( خللی ًیغت .  

ثش خالف ثشگغْى کَ دس ُوَ رب ساًَ ی صیبت سا هی ثیٌذ ّ اص هشیك خبفیت ًب هتؼیي ّ گغتشػ یبثٌذٍ 

ی ایي ساًَ ، دس ًِبیت ثَ هفِْم صیغت کشٍ ّ "ّصذت" ُوَ چیض هی عذ ، دسیذا ثشغیش صًذٍ ثْدى توبم 

دهبى ، ثَ کبس هی ثشین. ػالهت ُب ،"چْة خو" ُبیی تبکیذ داسد کَ هب ثشای فِن رِبى ، ّ ُوچٌیي فِن خْ

هب دس پیؾگبٍ خْدهبى صتی ثَ ًذست صنْس داسین ، اگش چیضُبیی ، "چْة خو" ُبیی ، ثَ کوک صبفظَ 

ی هب ًیبیٌذ ّ "ُْیت" هب سا صوبیت )عبپالی(ًکٌٌذ )"مویوَ" )عبپلوٌت( ی آى ًؾًْذ.( چٌبى کَ خْاُین 

ی ایي ًْع اًذیؾَ ی دسیذایی عت ، دس صبلی کَ دیذ ، رِبى دیزیتبلی ؽذٍ ی اهشّص هب ، هذیٌَ ی فبملَ 

 اًذیؾَ ی ثشگغًْی ثغیبس دؽْاس هی تْاًذ ثَ آى ساٍ یبثذ. 

 سایبىرگ:  گسسته/پیىسته 

هیالدی هبؽیي ثبفٌذگی ای اختشاع کشد کَ هی تْاًغت ًمؼ ُبی ثغیبس  9100ری ام ژاکبسد دس عبل 

پیچیذٍ ای ، اص رولَ پشتشٍ ی هختشع اػ سا ، ثَ ؽکل پبسچَ ثجبفذ. هبؽیي اّ ، اهالػبت الصم ثشای ثبفتي 

ؽذ: ایي ثبیذ اّلیي  ًمؼ هْسد ًظش سا اص کبست خْاًی دسیبفت هی کشد کَ ثب کبست ُبی پبًچ تغزیَ هی

ًوًَْ (Manovich,2002,p 45)هْسد کبسثشد تکٌْلْژی "دیزیتبل" دس ثَ ّرْد آّسدى تقبّیش ثبؽذ. 

ُبی ثیؾتشی اص هبؽیي ژاکبسد عبختَ ؽذ ّ دس عذٍ ی ثیغتن ) ّ تب ُویي اهشّص( ثبفٌذگی ژاکبسد ) کَ اص 

ًمؼ ّ ًگبس  ىاص ؽیٍْ ُبی سایذ ثَ ّرْد آّسدهفِْم  دلیك هبؽیي تبس ّ پْدی هْسد ًظش اّ فشاتش سفتَ ( 

سّی پبسچَ اعت . ثَ ایي اػتجبس ، فضیش اعت ثگْیین کَ دیزیتبلی ؽذى رِبى هب اص للوشّ تقبّیش ؽشّع 

 9192کبسثشد هبؽیي ُبی هضبعجَ دس عشؽوبسی اهشیکب ،  9110،) هضبعجَؽذٍ اعت ًَ اص للوشّ 

عبل لجل اص عبختَ ؽذى هزغوَ ی ثْچًْی ّ فْتْسیغن اّ ،  991ذ ثٌیبًگزاسی آی ثی ام ( ّ آغبص ایي فشایٌ

هبسیٌتی ّ دیگشاى ثْدٍ اعت اهب دس ُش فْست آًِب دس ًضدیکی یکی اص ًمطَ ػطف ُبی هِن آى هی 

 صیغتَ اًذ )هْسد آخش.(

ای  لْ هبًْیچ دس "صثبى سعبًَ ُبی رذیذ" ّیژگی ُبیی ثشای سعبًَ ُبی دیزیتبل لبئل هی ؽْد ّ ثَ ًکتَ

"ثبصًوبیی ػذدی" ّ هتٌبظش ثب  تْرَ هی کٌذ کَ دس ایٌزب ثشای هب ثغیبس هِن اعت . یکی اص ایي ّیژگی ُب ،

آى "گغغتَ " ؽذى دادٍ ُبعت . هبًْیچ هتْرَ اعت کَ "گغغتَ " ؽذى دادٍ ُب ًتیزَ ی یک فشایٌذ اعت ّ 

 ثَ ًبگبٍ سط ًذادٍ :
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اص دیزیتبل{، ُوچْى ػکبعی ّ هزغوَ ، ّالؼب پیْعتَ  دس صبلی کَ اغلت سعبًَ ُبی عٌتی }یؼٌی لجل"

ُغتٌذ ، اغلت آًِب دس ثش گیشًذٍ ی تشکیجی اص سهضگزاسی پیْعتَ ّ گغغتَ اًذ. یک هخبل آى تقْیش 

هتضشک اعت : ُش فشین ػکغی پیْعتَ اعت ، اهب صهبى تکَ تکَ ؽذٍ ّ ثَ فْست تؼذادی اص ًوًَْ ُب 

  (Manovich,2002 p 50)")فشین ُب( دس آهذٍ اعت .

تقْیش هتضشک ، عیٌوب ، دس صهبى عبختَ ؽذى احش ثْچًْی ، پذیذٍ ای ًغجتب ًْ ) ثَ ّیژٍ اص رِت کبسثشد 

دس فبفلَ ی کوی ػوْهی آى( ّ ػویمب تبحیش گزاس اعت . فْتْسیغت ُب ، ُوبًٌذ عْسسئبلیغت ُبیی کَ 

ثب ایي صبل ایٌزب احشی اص آى ساثطَ ی ػبؽمبًَ ثب پؾت عشؽبى هی آیٌذ ، ثَ تبحیش عیٌوب ثی تْرَ ًجْدٍ اًذ ، 

فیلن ّ تکَ پبسٍ ُبیؼ ًیغت. دس ّالغ ، آًِب ثب تْرَ ثَ رِبى ثیٌی ثشگغًْی ؽبى ، "گغغتَ" ثْدى فیلن سا 

 ثَ ػٌْاى تِذیذی رذی هی دیذٍ اًذ ّ دس ثشاثش اتِبم عیٌوبیی ثْدى ) اّلیي چیضی کَ هخبهت اهشّصی دس

 هی ثیٌذ ( ؽذیذا ّاکٌؼ ًؾبى هی دادٍ اًذ :آحبس عْسیٌی  ثشخی

"ایي اتِبم کَ هب فشفب "عیٌوبتْگشافیک" ُغتین هب سا ثَ خٌذٍ هی اًذاصد : ایي ثالُتی ػبهیبًَ اعت . لقذ 

ی یک ًؾبًَ ، یب ثِتش ، یک فشم ّ ربیگضیي کشدى هفبُین ْزهب ًَ تمغین کشدى ُش تقْیش هٌفشد کَ رغت

  (Boccioni,1913)ین رذیذ پیْعتگی اعتلذیوی تمغین ثٌذی ثب هفبُ

ثْچًْی ، ثش خالف عْسیٌی ّ گبُی کبسلْ کبسا ، ػاللَ ای ثَ سّی ُن گزاؽتي "فشین" ُبی تقْیشی 

هزضا ًذاسد. اّ ثب توِیذاتی چْى "خطْه ًیشّ" ّ اص ثیي ثشدى هشص ُبی چیض ُب ، ًمبؽی کشدى اتوغفش ّ 

ثْدٍ ثبؽذ ،  nثَ تْاى ... اص ساٍ صل عیٌوبیی ثبصًوبیی صشکت ، کَ اص ًظش ثشگغْى ثبیذ پبسادّکظ صًْى 

بًذ : اص دیذ هخبهت ػبدی ، عیٌوب ، ثب ُوَ هی گشیضد. ثب ایي صبل دس ایٌزب ثَ ًبچبس ًکتَ ای هغکْت هی ه

ی پبسادّکظ ُبیؼ تقْیشی هتضشک اسائَ هی دُذ ، دس صبلی کَ ًمبؽی )هزغوَ( ُبی ثْچًْی ، 

 تقبّیش یب اؽیبئی ثیزبى ّ غیش هتضشک اًذ.

اص "گغغتگی" ای کَ هٌزش ثَ "پیْعتگی" صشکت )صیبت؟( تقبّیش عیٌوبیی هی ؽْد  ، هبًْیچ ،فشاتش 

"( سا تؾکیل هی دُذ کَ صیش ثٌبی ثغیبسی اص آفشیذٍ ُبی سعبًَ ای Modularityًْػی اص گغغتگی )"

دیزیتبل ) اص رولَ فیلن ُبی عَ ثؼذی کبهپیْتشی ّ هضیو ُبی ّالؼیت هزبصی ( اعت . ثش اعبط ایي 

ػٌبفش }سعبًَ ای{ هی تْاًٌذ ثَ فْست اثژٍ ُبی ثضسگ همیبط تش سّی ُن عْاس ؽًْذ  ...، " ّیژگی

اهب ُْیت هزضای خْد سا ًیض صفع کٌٌذ . ایي اثژٍ ُب ُوچٌبى هی تْاًٌذ ثب ُن تشکیت ؽًْذ تب اثژٍ ُبی 

بی هتذاخل  هغئلَ ًْػی تشکیت ؽذى ، دس الیَ ُ (Manovich,2002,p 51)صتی ثضسگتش ثَ ّرْد آیذ. "

ّ ثَ فْستی فشاکتبلی ، عت کَ اتفبلب هشص ُبی "اثژٍ " ّاصذ سا ثَ ُن ًوی سیضد ) ُش چٌذ دس خشّری 

ًِبیی گبُی ثب امبفَ کشدى ًْیض چٌیي کبسی ثشای "ّالغ ًوبیی" ثیؾتش اًزبم هی ؽْد. ( ثَ ُوبى تشتیت 

ْد ، "هذّالسیتی" ثشًبهَ ُبی کَ "گغغتگی" صهبًی عیٌوب ، هْلذ "پیْعتگی" صهبًی صشکت تقْیش ث

هب آى سا ثب تقبّیشی هتضشک اص رِبى ّالؼی کبهپیْتشی ُن هی تْاًٌذ ّالؼیتی هزبصی ایزبد کٌٌذ کَ 

دسین دس بل اؽتجبٍ ثگیشین ّ یب هضیو ُبی هزبصی ای ثغبصًذ ) هبًٌذ ثشخی اص ثبصی ُبی کبهپیْتشی( کَ هب

 کشدًی اعت ؟ ْع صًذگیاهب ایي چَ ًآًِب "صًذگی " کٌین . 

 ػجبستی کَ دس آغبص اص هبًْیچ ًمل کشدین سا یبد آّسی هی کٌین: 
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تقْیشِ هقٌْػی کَ کبهپیْتش آى سا ثَ ّرْد هی آّسد ثبصًوبیی ِفشّدعتی اص ّالؼیت ِهب ًیغت ، ثلکَ "

 2002لْ هبًْیچ ، صثبى سعبًَ ُبی رذیذ  -ّالؼگشایبًَ ای اص ّالؼیتی دیگش اعت."  ثبصًوبیی ِ

ثیبییذ فشایٌذ "ثِیٌَ" عبصی هزغوَ ی ثْچًْی تْعو ثبسی ثبل سا دس ًظش ثگیشین. هزغوَ ی ثْچًْی دس 

دادٍ ُبی  اص آغبص صیبت دیزیتبلی اػ ، ُوچْى یک ؽیء عَ ثؼذی اعکي ؽذٍ ّرْد داسد. هزوْػَ ای

ت هی کٌٌذ. اهب هخقبتی پشاکٌذٍ  ّ/ یب "چْة خو" ُبیی کَ ثش پش/خبلی ثْدى لغوت هؼیٌی اص فنب دالل

"تیض کشدى لجَ ُب ، ثِجْد هٌضٌی ُب  دس ایي فْست ، ثِیٌَ عبصی چگًَْ اهکبى داسد؟ هؼٌبی آى چیغت ؟

ّ اص ثیي ثشدى خؼ ُب" ُوَ ی ایٌِب تٌِب صهبًی هوکي هی ؽْد کَ ایي "هزغوَ" ًَ ثَ فْست دادٍ ُبی 

فیف هزغوَ ، اص هبتشیغی اص دادٍ خبم هختقبتی ، کَ ثَ فْست هؼبدالتی سیبمی دس آهذٍ ثبؽذ . تْ

 ُبی عَ ثؼذی تغییش پیذا هی کٌذ .ُبی فنبیی ثَ هزوْػَ ای اص اط پی الیي ُب ّ خویٌَ 

) ثبل ثشای اًزبم ایي ثِیٌَ عبصی اص یک ًشم افضاس هخقْؿ هشاصی عَ ثؼذی اعتفبدٍ کشدٍ  یثبس 

Web 1)  ثَ ُویي دلیل اصتوبال ایي هؼبدالت سا ثَ هْس هغتمین پیؼ چؾن ًذاؽتَ اعت ، اهب ایي ُوبى ّ

چیضیغت کَ دس للت ایي ثشًبهَ سط هی دُذ. ُوچٌیي ، ایي هی تْاًذ ثشای هب سّیبسّیی ای همذهبتی ثب 

ی پؾت عشػ سا  هفِْم "ایٌتشفیظ" ثبؽذ: هضیطی عبدٍ فِن ثشای هْرْد اًغبًی کَ دم ّ دعتگبٍ پیچیذٍ

  شای ساصتی خیبل هب هخفی هی کٌذ. ث

)ًبم احش:  اعت . دس ایي هشصلَ ، "هزغوَ" ی هب ّالؼیتی پیذا هی کٌذ کَ اص ّالؼیت پیؾیٌؼ "ثی ًمـ" تش

ّالؼیتی کَ دس ػیي صبل ، عشاپب هتفبّت اص ّالؼیت ًخغتیي آى ًیض ُغت : ایي یک ( ""فشم ُبی ثی ًمـ

اگش دسیذایی ثگْیین ، اّ اکٌْى تٌِب دس صْصٍ ی ّیژٍ ای اص "چْة خو " ُب  ّالؼیت سیبمی عت ) یب

ّرْد داسد. ( ایي ًمطَ هی تْاًذ ًمطَ ی پبیبى آسصّ ُبی ثْتچًْی ثبؽذ : هزغوَ ی اّ ّاسد فنبیی ؽذٍ 

ُیچ ًْع ّصذت ؽِْدی ّ اعت کَ ّاسد ؽذى ثَ آى ثَ هْسی افْلی ّ ثشای ُویؾَ اهکبى ًبپزیش اعت . 

غًْی ثب ؽیء ی اص رٌظ اًتضاع سیبمی هتقْس ًیغت . ُوچٌیي تقْس صیبت ثشای هْرْدی اعبعب ثشگ

غیش هبدی ثَ کل ثی هؼٌبعت . تکویل پشّژٍ ی دیزیتبلی ؽذى دس ایٌزب ثَ فْست ًفی سادیکبل خْاعتگبٍ 

 ثشگغًْی احش ثْچًْی ثَ ًظش هی سعذ.

کبسی ایي ؽیء سیبمی تْعو ثبسی ثبل چطْس  اهب ، ثیبییذ هشّس کٌین، اگش ایي هْس اعت ، پظ دعت

هوکي ؽذٍ؟ چطْس اّ تْاًغتَ "صظ" کٌذ کَ داسد یکی اص عطْس خویذٍ سا ثَ عوت "ثِتش" ؽذى تغییش هی 

ًشم افضاس  چیغت؟"ؽِْد"  ثشگغًْی  هفِْمدُذ؟ آیب ایٌزب  ًْػی "ؽِْد" دس کبس اعت؟ ّ ساثطَ ی آى ثب 

ِجْد" هزغوَ ی ثْچًْی ثَ کبس گشفت ، یکی اص ًوًَْ ُبی هفِْم کبهپیْتشی ای کَ ثبسی ثبل ثشای "ث

عبیجشًتیکی "ایٌتشفیظ" اعت . ساثطَ ای هیبى کبسثش ّ سایبًَ کَ رِبى ػذدی سایبًَ سا ثشای کبسثش لبثل 

 دعتشعی ّ خْاعتَ ُبی کبسثش سا ثشای سایبًَ هفِْم هی عبصد:

یگانگی" و "صداقت" نفس ِ غربی به نفع فرایند های تصمیم گیری و سیستم های تخصصی کنار می ""

کشد... هیچ شیء ، فضا و بدنی به خودی خود مقدس نیست . هر بخشی می تواند به وسیله ی یک 

 "اینترفیس" با بخشی دیگر در ارتباط قرار گیرد، اگر بتوان استانداردی مشترک ، رمزگانی مشترک ،
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 دانا هاراوی ، مانیفست سایبورگ -"ساخت که پردازش سیگنال در زبانی مشترک را ممکن می کند.

(Haraway,1991) 

آًچَ ثیي کبسثش ّ سایبًَ هجبدلَ هی ؽْد ، ًَ دس ُن سیختي هشص ُبی هبدی ) دس ُن تٌیذٍ ؽذى ًْس چشاؽ 

بًی اهالػبتی ّ اعبعب اًتضاػی کَ اتبق هي ثب ًْس چشاؽ خبًَ ی هزبّس( ثلکَ تجبدل عیگٌبل اعت. رشی

ّاعطَ ی هبدی اًتمبل آى لبثل تغییش ّ ربیگضیٌی عت . رِبى ثشگغًْی کَ دس آى هشص ُبی اؽیبء دس ُن 

هی آهیخت ّ صیبتی صیغت کشٍ ای دس هیبى آًِب رشیبى هی یبفت ، ثَ رِبًی تجذیل ؽذٍ اعت کَ هْرْداتی 

. هْرْد اًغبًی ای کَ ثَ ؽکلی چبسٍ ًبپزیش فشایٌذ ُبی صیبتی هزضا دس آى ثب تجبدل "عیگٌبل" هی پشداصًذ

  (Biro 2009,p 4)اػ ثَ تجبدل چٌیي عیگٌبل ُبیی گشٍ خْسدٍ ، "عبیجْسگ" اعت .

هفِْم "عبیجْسگ" ًیض هبًٌذ هفِْم ؽِْد ، هشص ُبی ػْاهل فؼبل رِبى سا دس ُن هی آهیضد ، ّلی ثش 

ْى ، آى چَ دس هیبى آًِب تجبدل هی ؽْد ثَ هْس اخـ ّالؼیتی خالف دیذگبٍ ؽِْدی "صًذٍ گشا" ی ثشگغ

"هشدٍ" ، ّالؼیتی اص رٌظ سهضگبى ّ صثبى، اعت . دس ّصذت هْرْد صًذٍ ّ هضیو ، چٌبى کَ دس هفِْم 

عبیجْسگ هنوش اعت ، ػٌقش هشدٍ اعت کَ دعت ثبال سا داسد. هْرْد صًذٍ دس تالػ ثشای هٌتؾش کشدى 

، هشص ُبیی سا اص هیبى ثش هی داسد کَ ثَ هْسد ُزوَ ّالغ ؽذى "یگبًگی" خْد  هٌطك خْد دس توبم رِبى

اّ اص هشیك تجبدل دادٍ ُبیی "هشدٍ" ثب هضیو هی اًزبهذ. ایي ثبس دیگش ساص ّسصی ای دس کبس ًیغت ، ثب 

ؽیي ایي صبل ، ُغتَ ی اّهبًیغتی ُْیت هْرْد اًغبًی  تشک ثشداؽتَ  اعت . هشص سّؽٌی ثیي اًغبى ، هب

ّ صیْاى ّرْد ًذاسد ، اهب آًچَ ایي ُوَ سا ثَ یکذیگش هشثْه هی کٌذ ًَ صًذگی کَ هفِْم "اهالػبت" 

 اعت.

 fiat: ارز بدل/اصل 

ادثی" اص فشصًذاى خبًْادٍ ُبی هشفَ هجمَ ی  – عیبعی، هضفلی " 9193آًذسٍ ژیذ دس سهبى عکَ عبصاى 

، ثَ فؼبلیت دیگشی ًیض ػؾك هی ّسصًذ : عبختي  عیبعتهتْعو  تْفیف هی کٌذ کَ ػالٍّ ثش ادة ّ 

ٌُشی ربًوبیَ ی -ساثطَ ی ػول "رؼل کشدى" )پْل ، عکَ ،...( ّ آفشیٌؼ ادثی عکَ ُبی هالی رؼلی. 

افلی سهبى ژیذ اعت . "عکَ عبصاى" دس دّساًی صًذگی هی کٌٌذ کَ ػوذٍ ی هجبدالت سّصهشٍ ُوچٌبى ثَ 

ّ اص ساثطَ ی پْل "ّالؼی" ّ ثذل آى ؽگفت صدٍ هی ؽًْذ. ایي ّعیلَ ی پْل فلضی فْست هی گیشد ، 

ساثطَ ی هفِْهی ثَ تذسیذ ثَ ًْع ثشخْسد آًبى ثب هفِْم ادثیبت تغشی هی یبثذ. یکی اص آًِب ، ُوبًٌذ خْد 

 ) ژیذ، عکَ عبصاى(ژیذ ، دس صبل ًْؽتي سهبًی دسثبسٍ ی ربػالى عکَ اعت . 

دعت هی دُذ ؽجبُت ربلت تْرِی ثَ آفشیذٍ ی ٌُشی ثبسی ایکظ تْفیفی کَ ژیذ اص عکَ ُبی رؼلی ثَ 

ثبل داسد : عکَ ای ؽیؾَ ای کَ ثب الیَ ی ًبصکی اص هال پْؽبًذٍ ؽذٍ . ثَ ایي تشتیت ایي عکَ "کوی ثیؾتش 

اص یک پٌی" اسصػ داسد ، ّلی ثبیذ هشالت ثْد ، چشا کَ الیَ ی هالی سّی آى ًبصک اعت ّ ثش احش هبلؼ 

ًوب( اعت. عکَ  –ص ثیي هی سّد . دس ّالغ ، عکَ دس ّمؼیت فؼلی ُن کوبثیؼ ؽفبف )پؾت ثَ عبدگی ا

آفشیذٍ ای صغبط اعت ، دسعت هبًٌذ ًغجتی کَ "فشم ُبی ثی ًمـ" ثب ُیکل ، ی رؼلی  دس ًغجت ثب افل 

کَ هٌتمل "فشم یگبًَ ... " داسد. ایي صغبط ثْدى دسد ًؾبًی )"عوپتْم" ( اعت اص ایذٍ ای عٌگیي ثشًضی 

 ؽذٍ دس ثشاثش هبدٍ ای کَ اص ایي فشایٌذ رب هبًذٍ اعت .
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"ؽیؾَ" ای کَ دس ثطي عکَ ُبی "عکَ عبصاى" لشاس داسد  هضولی ثشای اعتؼبسٍ ای دیگش اعت : اًتضاع 

ّ فمذاى هْمْع کَ رِت تؼییي کٌٌذٍ ی ٌُش هذسى اعت ) ثشای خْد ژیذ ، ثی هؼٌی ثْدى لفع "دادا" 

وبی چٌیي ٌُشی عت ، گشچَ ساثطَ ی دادا ّ اًتضاع لذسی پیچیذٍ تش اص ایي اعت. ًوًَْ ی عشؽت ً

)(Krauss 1991,p 8)  ثب ایي صبل دس احش ثبسی ثبل ، صتی ایي ؽیؾَ ًیض ثب اهشی ثَ هشاتت "ؽفبف" تش

احش ٌُشی هذسى ، ثب صزف کشدى ثبصًوبیی ػیٌی یؼٌی فؼبلیتی کَ ثْچًْی  )یؼٌی اػذاد( ربیگضیي هی ؽْد. 

ًیض دس "ثٌیبدُب" ثَ تبییذ آى هؾغْل اعت ، خْد سا دس هؼشك ایي خطش لشاس هی دُذ کَ چیضی ثَ رض 

ؽفبفیت ثشایؼ ثبلی ًوبًذ. فشم ُبی ّالؼی دس ًمبؽی ُب ّ هزغوَ ُبی ثْچًْی تملیل یبفتَ اًذ. آًچَ ّالؼب 

ًوبیؼ دس آهذٍ ، ًفظ ػول هخذّػ کشدى هشص ُب ّ ًؾبى دادى یگبًگی عت . یگبًگی ای کَ اص دیذگبٍ  ثَ

ثشگغًْی ثْچًْی ، توخیلی ثشای صًذگی ّ ساًَ ی عبسی ّ ربسی صیبت اعت ّلی دس دّساى هب )چٌبى کَ 

، ثٌبثش هبُیت یگبًَ دس فقل لجل دیذین( ثبّس کشدى اًگبسٍ ی اّ دؽْاس هی ؽْد. دس ًِبیت ، ایي یگبًگی 

اػ ، هشص هؾخقی ًذاسد ّ هشص ُبی هزغوَ سا ثَ دعت آفشیٌؼ خاللبًَ ی ٌُشهٌذ ّ ثشداؽت ػلی 

 ٌی هی عپبسد.اّ اص ػیٌیت یبفتي سّاثطی غیش ػی االفْل اًتضاػی

اهب صبال تکلیف پْعتَ ی هالیی چیغت؟ ثْچًْی ًغجت ثَ کبسثشد هْاد هتؼذد دس عبختي هزغوَ ًظش 

  ػ ، ثشخالف آفشیذٍ ُبی دادا،اللت اص یک رٌظ ّ یک تکَ اًذ (داؽت ) گشچَ هزغوَ ُبی خْدهخجتی 

"ؽشافت ادثی ّ عٌتی هشهش ّ ثشًض سا ًبثْد کٌیذ . ایي ایذٍ سا کَ فمو یک هبدٍ ثبیذ ثشای عبختَ ؽذى یک 

هی تْاًذ دس  کل هزغوَ گْى ثَ کبس سّد سد کٌیذ. افشاس ّسصیذ کَ صتی ثیغت ًْع هبدٍ ی هختلف ُن

 (Boccioni,1912)یک کبس ّاصذ ثَ کبس سّد تب اصغبط پالعتیک هْسد ًظش ثَ ّرْد آیذ."

ُذف ًِبیی اّى ُوچٌبى سعیذى ثَ یک "اصغبط  اگشچَ هْاد هْسد ًظش ثْچًْی هتؼذد اًذ ، ّلی

 پالعتیک" هؾخـ اعت کَ ثب ّصذت ؽِْد هشتجو اعت . دس دیذگبٍ اّ ، ػٌبفشی اص هبتشیبل ُبی

هتفبّت ، تٌِب ثَ ؽشهی هی تْاًٌذ کٌبس ُن لشاس گیشًذ کَ ًتیزَ ی تشکیت آًِب ُوغبص ثبؽذ. هشصگزاسی 

هیبى ػٌبفش ثبیذ اعبعب دس ًتیزَ ی ًِبیی اص هیبى ثشّد. ثش خالف آفشیذٍ ُبی کْالژی "دادا" کَ اعالف 

 (Biro)ًوی ؽْد. هفِْم عبیجْسگ داًغتَ هی ؽًْذ ، تنبد ّ اص دعت سفتي هؼٌب هزبص ؽوشدٍ 

ثبسی ثبل اؽبسٍ هی کٌذ کَ پْعتَ ی هالیی هزغوَ اػ ، چٌبى ؽفبف اعت کَ توبهی رِبى اهشاف سا دس 

خْد اًؼکبط هی دُذ. اّ ایي ّیژگی "فشم ُبی ثی ًمـ" سا ُوشاعتب ثب آسصّ ُبی ثْچًْی هی داًذ: 

عت . یک الیَ هزغوَ اص لضبظ اپتیکی ثب هضیو اػ یگبًَ هی ؽْد. پْعتَ ی هالیی عیملی ّ یک پبسچَ ا

هزغوَ ی هغی ّ یک الیَ ی ًیکلی صیش آى لشاس گشفتَ تب پبیذاسی ّ کوبل دسخؾٌذگی آى سا تنویي کٌذ. 

ی اّ ، ثشای توبؽبگش ، ُوچْى ًوًَْ ای "هخبلی" ثَ ًظش هی سعذ کَ "افل" عبختَ ی ثْچًْی ًغخَ ی 

صٍ ثبیذ ثَ چؾن ُبیوبى اػتوبد کٌین؟ ُجْه یبفتَ ی آى اعت . اهب ایي عْال ُوچٌبى هطشس اعت کَ چَ اًذا

آیب آفشیذٍ ی ثبسی ثبل ثب ّیژگی ُبی ظبُشی اػ ایي ُوبى اعت؟ آیب "هغئلَ" ی احش ٌُشی اّ ، ثیؼ اص آى 

 کَ ثَ ّرْد آّسدى ؽیئی هٌفشد ثبؽذ ، فشایٌذی کَ ثَ عبختي ایي ؽیء هٌزش هی ؽْد ًیغت؟

ُبی ثی ًمـ" سا دس کلیت عبخت ّ عبصػ هی ثیٌین ،  ّلتی اص ظبُش دیذاسی احش فشاتش هی سّین ّ "فشم

هتْرَ هی ؽْین کَ ایي یکپبسچگی اهشی ثغیبس "عطضی" عت ) ثَ هفِْم لغْی کلوَ ُن چٌیي اعت. ( 
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آفشیذٍ ی ثبسی ثبل ًْػی "پبعتیؼ" اعت . هبُیت آى ، تشکیجی اص ایذٍ ی افلی ثْچًْی ، توِیذات 

ّ پشیٌتش( ّ اص ُوَ هِن تش ، خبفیت ُبی "ایٌتشفیظ" ی عت  تکٌْلْژی دیزیتبل ) ّیژگی ُبی اعکٌش

کَ ثشای آفشیٌؼ آى اعتفبدٍ ؽذٍ : هؼبدالتی کَ ًشم افضاس هْسد ًظش اعتفبدٍ هی کٌذ ،اص دیذ ٌُشهٌذ دس صکن 

ًْػی صبمش آهبدٍ اًذ. ّیژگی ُبی للن ُبی دیزیتبلی کَ اعتفبدٍ هی ؽْد ، دس افل آفشیذٍ ی ٌُشهٌذاًی ) 

دیگش اًذ. احش ٌُشی ای کَ اص هشیك کیفیبت "ایٌتشفیظ" ی اص پیؼ عبختَ آفشیذٍ هی  یذ اعتبدکبساًی(یب ؽب

ؽْد ، دیگش ثَ هفِْم هْسد ًظش ٌُشهٌذاى دّساى ثْچًْی "یکپبسچَ" ّ افیل ًیغت . سّکؼ هالیی دس 

 بًذى تفبّت ُبی آًِب.ایٌزب پذیذٍ ایغت کَ آفشیذٍ ی افلی ّ آفشیذٍ ی ثذلی سا ایٌِوبى هی کٌذ. ثب پْؽ

فبفلَ ی صهبًی (Krauss,1991)هؾغْل پشّسػ ایذٍ ی سهبى خْد ثْد.  9190آًذسٍ ژیذ اص صذّد عبل 

ًغجتب هْالًی ثیي ایذٍ پشداصی سهبى ّ اًتؾبس ًغخَ ی ًِبیی آى ، عبل ُبی رٌگ رِبًی اّل سا دس ثش هی 

ثَ سّ ؽذًذ ، پْل هالیی ) ّالؼی( سا  گیشد. هخبهجبًی کَ دس پیؾخْاى کتبة فشّؽی ُب ثب سهبى سّ

هْمْػی هشثْه ثَ گزؽتَ هی یبفتٌذ : دس فشاًغَ ی پظ اص رٌگ اّل ، اعتفبدٍ اص پْل فلضی ّالؼی 

هوٌْع ثْد ّ هفِْهی اًتضاػی ، پْل کبغزی یب عکَ ُبیی لشاس دادی ، ربیگضیي آى ؽذٍ ثْد: هغبئلی کَ 

، ایي ثبس هغبئل پیؼ سّی دّلت فشاًغَ ؽذٍ ثْد. پظ اص رُي "عکَ عبصاى" سا ثَ خْد هؾغْل هی کشد 

ػقش عکَ ُبی فلضی ) ّ ثَ ّیژٍ پظ اص اػالم "ّسؽکغتگی" خضاًَ داسی اهشیکب دس تؼذیَ ی هؼبدل 

 ( پْل ثَ هْس کلی ثَ پْل ثذلی )اسص فیبت( تجذیل هی ؽْد. 30هالیی دالس دس دَُ ی 

ؽذى آى ثَ هفِْهی اًتضاػی ، پیبهذ ُبیی داسد کَ ػطف ثَ  ربیگضیي ؽذى افل ثب ثذل ، ّ دس ًتیزَ تجذیل

هغبئلی دس ثبسٍ ی افبلت ایزبد  هبعجك هی ؽْد. دس هْسد احش ٌُشی ًیض چٌیي اعت. "فشم ُبی ثی ًمـ"

هی کٌذ کَ آى چَ پیؼ اص آى آهذٍ اعت سا ُن هخذّػ هی کٌذ : ًغخَ ُبی هتؼذد ثشًضی اص "فشم یگبًَ" 

اص ایي ًغخَ ُب افل اعت؟ آیب هِبست ُبی اعتبدکبس سیختَ گش ) اّلیي سیختَ گشی ّرْد داسد. کذام یک 

 11عبل پظ اص عبخت "فشم یگبًَ" اًزبم ؽذٍ( ایي ًغخَ ُب سا اص یکذیگش هتفبّت هی کٌذ؟ دس ایي  11

عبل چَ ثش عش "افل" آعیت پزیش )گچی( سفتَ اعت؟ آیب هؼٌی داسد کَ ثگْیین تٌِب ًغخَ ی افلی ُوبى 

 هزغوَ ی گچی ثْدٍ اعت؟ آیب آى ًغخَ اکٌْى ّرْد داسد؟ 

دس ًِبیت ، ثَ ًظش هی سعذ کَ افبلت ثَ خْدی خْد "هزغوَ ای گچی" عت کَ دس ثشاثش گزس صهبى ّ 

تغییش ؽشایو آفشیٌؼ ٌُشی آعیت پزیش اعت. آًچَ دس احش ٌُشی افل اعت ، ایذٍ ی آى ، احش دعت آفشیٌٌذٍ 

ذ اص هبدٍ ای ثَ هبدٍ ی دیگش هٌتمل ؽذٍ ّ تکخیش ؽْد. ُوبًطْس کَ دس دّساى هب ی اّلیَ ی آى ، هی تْاً

اسص "فیبت" ، ثَ ػٌْاى یک هؼیبس ػذدی اًتضاػی ّ ثذّى ُیچ ًْع موبًت ػیٌی ، ربیگضیي پْل فلضی 

 ؽذٍ اعت ، "افبلت" احش ٌُشی ًیض ، دس غبلت اهالػبت ، لبثل اًتمبل ثَ ًغخَ ُبیی رذیذ اعت. آى چیضی

کَ پظ پؾت ایي فشایٌذ ثبلی هی هبًذ ، آى "افل" ٌُشی ، ُوچٌبى ربیگبُی هضفْظ داسد ، اهب ایي ثبس 

 یمَ.ٌْاى یک ؽیء هْصٍ ای : یک ػتثیؾتش ثَ ػ

 منابع
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