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مقدمه
که قرنی بیستم، قرن هنر در ماشین زیباشناسی
تكنولوژیهای1مدرنبهعنوانامرینوظهوروشاخص،در
آثارهنریبهگونههایمختلفچهدرفرموچهدرمحتوا
بروزیافتند،پژوهشیمبتنیبرتأملیفلسفیاست.مواجهه
باماشینوارههاوادراکمفاهیمپیداوپنهاندرآثاریاز
ایندست،چنانچهباپایههایاستوارنظریهمراهشود،
میتواندمسیرفهِمضرورتهایشكلگیریچنینآثاری

راهموارکند.
زیباشناسیبهعنوانشاخهایازفلسفهکهبهبیان
نظریهنرمیپردازدراهمناسبیجهتنیلبدینمقصود
است.ازاینروزیباشناسیماشینبرآناستتاچارچوبی
نظری-فلسفیبرایصورومفاهیمماشینیدرهنرفراهم
کندتابدینشكل،نهتنهاامكاندرکودریافتایننوع
هنررابهوجودآوردبلكهبهپویاییرابطةهنروتكنولوژی
دامنزند.آیدیازفیلسوفانیاستکهازعلومانسانیپابه
روش با او است. گذاشته تكنولوژی باب در تفكر حوزة
این در و میپردازد تكنولوژی واکاوی به پدیدارشناسی
موردخودراوامدارهوسرل۲وهایدگرمیداند.دنآیدی
درصددارائةالگوییاستپدیدارشناسانهازنسبتانسان،
جهانوتكنولوژی.ازاینرو،آیدیروایتهایمتنوعیاز
نسبتانسانوماشینراموردمداقهقراردادهوبهتحلیل
وتوصیفانواعمعانیگوناگوِنبرآمدهازبسترهایمتفاوت
ایننسبتهامیپردازد.دنآیدیباتكیهبرپدیدارشناسی،
با آزاد نسبتی در تكنولوژی و انسان که میدارد بیان
یكدیگرقراردارند،بنابرایندیدگاههایجبرباوررابهنقد
در ماشین و انسان که است باور این بر زیرا میکشد،
مورد را دیگری هیچكدام که هستند دوسویه رابطهای
تعیّنقرارنمیدهند.بدینترتیبآیدیالگوییچهارگانه
ازرابطةانسان،ماشینوجهانارائهمیکندکهبدینشرح

است:3تجسد،4هرمنوتیک،5غیریت6وزمینه.7
ازطرفیتغییروتحوالتشگرفدرحوزةهنرهااز
نه بعدوجابجاییمرزهایتعریفهنر به قرنبیستم
روی پیش ممكن امكانات از وسیعی قلمروی تنها
را هنر منتقدان و پژوهشگران بلكه گشود هنرمندان
انتقادیهنر ازحوزةتحلیل نوین متوجهچشماندازی
کرد.استفادهازقطعاتماشینیوبازتابعصرماشینو

و پژوهشگران هنری، آثار در پیشرفته تكنولوژیهای
معبار و متر به دسترسی عدم دلیل به را متخصصان
تشویش و کرد غافلگیر موجود، پیش از و مشخص
اذهانمخاطبانرادرپیداشت.بدینترتیباهمیت
تحقیقاتینظریبرحوزةهنرهایآوانگاردقرنبیستمبه
خصوصآندستهازآثارپیشروکهچارچوبهایثابت
را گذشته با  پیوندشان و درآوردند لرزه به را ذهنی
گسستنددرایناستکهنهتنهااذهانمخاطبانهنررا
میکنند یاری آثاری چنین پیشروی چالشهای در
را لرزان هرچند پایههایی اندکاندک میتوانند بلكه
جهتبنیاننهادنرویكردهاییکالنبرایپرداختنبه
آثاریازایندست،ایجادکند.بنابراینموضوعنیازمند
بحثوپژوهشاست،چه،پسازگذشتقرنبیستمو
گامنهادندرقرنیکهقطبهایمثبتومنفینهتنها
ازبینمیروندبلكهگاهیبهشكلیتناوبیجایخودرا
رویكردهای به کردن بسنده میدهند، دیگری به
ارزشگزارانةقرنبیستمیناکافیمینماید.اکنون،الزم
بهنظرمیرسدکهبانگاهیتازهبهگذشته،نقدوتحلیل
صورت امر این چنانچه شود بازنویسی آوانگارد هنِر
نپذیرد،مطابقباادبیاتپدیدارشناسی،تنهاباوجهیاز
به دستیابی امكان و شده روبرو هنر گوناگون وجوه
حقیقتجهانازدریچةهنر،کمترخواهدشدومأنوس
شدنهرچهکمترباسویههایناآشكاِرهنر،آنچیزی
استکهنهتنهادرفهمماازهنر-چهدرصورتوچه
درمحتواـخللایجادمیکندبلكهمسببجداییقشر
میشود؛ مخاطبان از فن متخصصین و هنرمندان
نقش نمیتواند نخبگان خاِص هنر که است مشخص
اصلیخودراکاملایفاکندوهنربدونمخاطب،وجود
فلسفة که است این پرسش بنابراین داشت. نخواهد
جهت مبنایی میتواند چگونه آیدی دن تكنولوژی
شكلگیریزیباشناسیصورتهایماشینیدرهنرقرن
بیستمباشدوآراِءاوچهداللتهاینوینیبرایتحلیل
هنرماشینیمیتوانندپایهریزیکنند؟بهنظرمیرسد
درمیانفلسفههایتكنولوژی،پدیدارشناسیتكنولوژی
دُنآیدیمیتواندروشیجهتپیریزیمبنایینظری
آیدی باشد. ماشین زیباشناسی تبیین جهتِ
آن در که میکند ارائه را تكنولوژیای پدیدارشناسی
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اگرچه تكنولوژی، و جهان انسان، میان نسبتهای
ثبات به حال عین در اما شده گذشته از فراختر
متفاوت شیوههای میتوانند که میرسند چندگانهای
تجربةانسانازجهانرابهواسطةتكنولوژیصورتبندی
کنندبنابراینبهنظرمیرسدکهمیتواندرآثارهنری
با جهان تجربة باب در تأملی مؤلفههای دنبال به
زیباشناسی میتوانند که بود تكنولوژی میانجیگری
ماشینرادرهنرشكلدهند.چهارگانةآیدینمایندة
طیفیاستکهاز»تكنولوژِیشبیهانسان«آغازشدهو
به»تكنولوژیبهمثابةجهان«ختممیشود.ازاینرو
امكانگشودهشدنمعانِیمتفاوتیراکهماشیندرهنر
حملکندبهوجودمیآید.بااینحالآیدیباواکاویهر
عیان را تكنولوژی ذاتی ابهام نسبتها این از کدام
میکند.چنانچهآثارهنریماشینینیزبراساسآراءدن
آیدیتحلیلشوند،دستاوردآن،زیباشناسیماشینپر
این است. تكنولوژی ذاتِی که بود خواهد ابهامی پایة
زیباشناسیابهام،افقیوسیعترازرویكردهایجبرباوررا
برایتأملدربابهنرماشینی،میگستراند.بابهرهگیری
ازاینروشمشخصمیشودکههرگاهانسان)هنرمند(
سازد، برقرار تكنولوژی و جهان با را خاصی نسبت
نحوهیبروزوظهورعالمنیز)دراثر(دگرگونمیشود.
ازاینروستکهماشیندرآثارهنریمختلفمعانی
متنوعیبهخودمیگیرد.باتوجهبهچهارگانةدنآیدی
از که هنرمندانی نزد که کرد تحلیل میتوان اگرچه
ماشیندرآثارشاناستفادهکردندچهنسبتیباجهانو
تكنولوژیبرقراراست،درکجایاینچهارگانهایستادهاند
ویاکدامنسبتدرآثارشانبرجستهشدهاست،امادر
عینحالبهنقطةنهاییزیباشناسیماشینیعنیابهام
که هرجا در و است تكنولوژی ذاتِی که یافت دست
مظهریازآنباشدحضورداردازجملهدرهنرماشینی
وتمامیآثارمربوطبهآن.بنابراینهدفاینپژوهش،
ارائةچهارچوبیزیباشناسانهجهِتپژوهشدربابهنر
ماشینیقرنبیستماستکهازخالِلواکاویآثاردن
آیدی،استخراجدادههاییازآندرراستاِیتحلیلاین
گونةهنریانجاممیپذیردزیراهنرماشینیقرنبیستم
کهبهطورکلینقطةشروعظهورماشینبهمثابةهنرو
تلفیقهنروتكنولوژیدراوایلقرنبیستماستبخشی

و اماضرورت راتشكیلمیدهد. زیباشناسیمدرن از
غالب که است این از برآمده پژوهش این اهمیت
آثار به پژوهشهاییکهدرحیطةپژوهشنظریهنر
درچارچوبرویكردهای ماشینیوجوددارد،منحصراً
جبرباوروهنجارگراست.البتهبایداذعانکردکهبهحق،
هردویاینرویكردهانهتنهاقدمتزیادیداشتهبلكه
برهنرنیزبسیارمؤثربودهاند،امااینكهبهایاینانحصار،
بهحاشیهرفتندیگرجوانبموضوعباشد،مسألهدیگری
است.بنابراینمیتوانگفتکهضرورتاینپژوهشاز
ضرورتپیدایشهنرماشینی،ضرورتدرکودریافِت
آنوضرورتبرخورداریِآناززیباشناسیبرمیخیزد.
اینمقالهتحلیلیانتقادیاستوروشآنصورتیاست
ازروشپدیدارشناسانةدنآیدی،آنچنانکهدرکتابها
پژوهشهای مورد در را اطالعاتی که - او مقاالت و
پدیدارشناسانةاوارائهمیکنند-آمدهاست.اینپژوهش
براساسروششناسیتحقیق،توصیفی-تحلیلیواز
لحاظهدف،بنیادیودرخصوصنوعدادههاکیفیو
مبتنیبرتحلیلوتفسیراست.متغیرهایاصلیتحقیق
شاملمباحثفلسفهتكنولوژیدنآیدیوآثارهنری
واکاوی صدد در نگارنده که هستند کیفی متغیرهای

آنهاست

پیشینه و سوابق پژوهش
دروهلةاولمرورینظریبرآثاردنآیدیکهپایة
به انجاممیشودوسپس قرارمیگیرد برآن اینمقاله
ادبیاتیکهآثارآیدیرابهکارمیگیرند،اشارهمیشود.آثار
آیدیرامیتوانبهدودستهتقسیمکرد:1.پدیدارشناسی
کاربردی؛۲.آثارتاریخی-انتقادیدرحوزةپدیدارشناسی
مورد آیدی کاربردی پدیدارشناسی مقاله این در که
بر شد خواهد مروری اینجا در میگیرد. قرار استفاده
آندستهازآثارآیدیکهبخشتكنولوژیوپدیدارشناسِی
آنهاوزنبیشتریدارند. بنابراینازمیانتعدادزیادیاز
کتبومقاالتآیدیدراینجابهآندستهازآثاراواشاره
دارد. آنها به را ارجاع بیشترین مقالةحاضر که میشود
کتابتكنیکوپراکسیس8نقطةشروعآنچیزیاستکه
دغدغةاصلیآیدیراشكلمیدهد:رابطةمیانتكنولوژی
وزیست-جهان.ایناثرنخستپدیدارشناسیابزاررابنا
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مینهدوبررسیمیکندکهچگونهبسطحسیاتوادراِک
آن پی از است. تأثیرگذار تجربه بر ابزار توسط انسان
و کامپیوتر چون تكنولوژیهایی مورد در جستارهایی
چگونگیشكلدهِیآنهابهادراکانساناستودرنهایت
بهجستارهایتاریخی-انتقادیختممیشودکهچگونگی
رابطةمیاِنپدیدارشناسانوموضوِعتكنولوژیوادراکرا
بیان هایدگر۹ تكنولوژیهای کتاب در آیدی میسنجد.
رامیکاود، تكنولوژی فیلسوفیکه میکندکهنخستین
هایدگر منظر از که میکند عنوان آیدی است. هایدگر
تكنولوژیهاتنهانقشابزاریدرزیست-جهانراندارند.
سپسمفاهیمتویدستی10ودردستی11هایدگرراتوضیح
میدهد.بحثتقدمتاریخیوهستیشناسانةتكنولوژیبر
علممدرنومباحثمربوطبهماهیتتكنولوژیازدیگر
موضوعاتیاستکهآیدیبهآنهاپرداختهاست.همچنین
تأثیرتكنولوژیبهمثابةواسطهایمیانانسانوجهان،که
انسان بر را جهان تقلیلهایی گاه و تغییرات تحمیل با
آشكارمیکندونیزوجوهپنهانتكنولوژیازبخشهای
مهمکتاباست.آیدیدرکتابپیامدهایپدیدارشناسی1۲
درپیآناستتامشاهداتاصلیواساسیپدیدارشناسی
راتفكیککندوپسازمروریبرتاریخپدیدارشناسیدر
از متشكل جستارهایی )Ihed, 1986: 1-26( آمریكا
پدیدارشناسیکاربردیوپدیدارشناسیانتقادی-تحلیل
بنویسد.اوپسازاختصاصدادنبخشیبهپدیدارشناسی
صدارویكردهایمتنوعفیلسوفانباگرایشاتپدیدارشناسانه
ساختن روشن میکند. عنوان انسان ادراک مورد در را
پدیدارشناسیکالسیکوسوبژکتیووسپسمتمایزکردن
کارخود،ازدیگرنكاتموردتوجهآیدیدرایناثراست.
آیدیدراینکتابرابطةمیانتكنولوژیوزیست-جهان
راارزیابیکردهوقائلبهتغییرزیست-جهاندردورة
تكنولوژیاست.اومعتقداستکهانقالبصنعتیحالتی
یا مثبت )فرای آورد وجود به تكنولوژی برای ابهامآمیز
بود اجتنابناپذیر پیشرفِت یک این و آن( بودِن منفی
و آرمانشهر تكنولوژی: به مربوط بخش .)ibid: 79-91(
باب در ارزشی و آخرتگرا تفسیر دو هر ویرانشهر،
راردمیکندوعنوانمیکندکههرتصوری تكنولوژی
برایبازگشتبهدورانپیشاتكنولوژیکسادهلوحانهاست
میان مواجهه ابزاری: رئالیسم کتاب .)ibid, 92-115(

است اثری تكنولوژی13 و فلسفه میان و علم و فلسفه
که دانشمندان از برخی مورد در انتقادی تاریخی-
موضوعاتفلسفیرادرکنارعلموتكنولوژیقراردادند.در
ایناثرتوماسکوهن14ومیشلفوکو15دربرابرهمقرار
هوبرت چون آمریكایی فیلسوفهای سپس و میگیرند
کتاب میآیند. میدان به هیلن17 پاتریک و دریفوس16
نگارش بخش چهار در تكنوساینس18 و پساپدیدارشناسی
شدهاست.آیدیدربخشنخستاینپرسشرامطرح
میکندکهپساپدیدارشناسیچیست؟ازمنظرآیدیتاریخ
بهکارگیریپدیدارشناسیاززمانجنگجهانیدومبه
از ازوقوعجنگبسیاری زیراپس بعدمتحولمیشود،
و آمریكامهاجرتمیکنند به نظریهپردازان و فیلسوفان
اینآغازیبودبرایپیوندمیانپدیدارشناسیوپراگماتیسِم
آمریكایی.آیدیدراینبخشپسازمروریتاریخیبه
تعریفپدیدارشناسیمیپردازدوبهطورویژهبرمفهوم
تمرکز چندگانه ثبات همان یا پدیدارشناسی اینهمانِی
میکند.بخشدومبانامتكنوساینسوپساپدیدارشناسی
باذکرجنبشهاییآغازمیشودکهبهفلسفةتكنولوژی
پرداختند.ازجملهمارکسیسمومكاتبانتقادیمربوطبه
از سپس اگزیستانسیالیسم. و پدیدارشناسی آن،
خودمختاریتكنولوژیورویكردویرانشهریبهتكنولوژی
به فرانكنشتاین و فاوست چون ادبی آثار از و میگوید
به را تكنولوژی از ترس او میبرد. نام نمونه عنوان
ازدست باطبیعت، بیگانگی شكلگیریمفاهیمیچون
رفتنفرهنگوافزایشفرهنگتودهارجاعمیدهد..پس
ازآنبهتفاوتمیانتكنولوژیهایصنعتیوتكنولوژیهای
در و میپردازد یكم و بیست قرن به مربوط اطالعاتِی
و پراگماتیسم میان پیوند معاصر تكنولوژی فلسفة
پساپدیدارشناسیرامیجوید.پدیدارکردِنامرپنهاندر
تكنولوژیآنچیزیاستکهآیدیوظیفةپدیدارشناسی
پدیدار بودِن چندفرهنگی بر معتقد طرفی از و میداند
مادی هرمنوتیک نام با آخر بخش در است. تكنولوژی
مخالفتخودرابااستفادةهرمنوتیکصرفاًدرموردزبان،
اعالممیکند.آیدیبرآناستکههرمتنیراپیشروی
هرمنوتیکقراردهدوازاینروهرمنوتیکمادیرامربوط

بهعلومطبیعیوانسانیمیداند.
رسالةکاترینلینچ1۹نزدیكترینموضوعرابهمقالة
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حاضرداردامامتاسفانهنگارندهموفقبهبرقراریارتباط
مستقیمازطریقپستالكترونیكیبانویسندةایناثرنشد.
پایگاههای برخی در رساله این از کوتاه چكیدهای تنها
علمیموجوداستکهنگارندهبراساسهمانچكیدهبه
آنمیپردازد.ازچكیدهپیداستکهنویسندهدرچارچوب
باب در او آثار در که آنچنان آیدی دن پدیدارشناسانة
اخیر آثار به است آمده جهان زیست- و تكنولوژی
مجسمهسازیوهنراجراکهتكنولوژیهایمعاصردرآنها
دخیلهستند،پرداختهاست.رسالةمذکوردرموردرابطة
پیچیدةانسان-تكنولوژیکهدرآثارهنریکذاییحضور
دادن نشان در سعی نویسنده میکند. بحث دارند
محدودیتهایرویكردآیدیونیازمبرمبهمنابعبیشتر
بر عالوه دارد. جامعتر مطالعهای آوردن دست به جهت
تمرکز التور اثر درعمل« »علم متن بر رساله این این،
و چگونگی یعنی او مختِص مفاهیم بر ویژه به میکند
جعبةسیاهبهمنظورتضادیبررویكردآیدیوتكمیلآن.
واما بهاستنادپژوهشگاهعلوموفنآوریاطالعاتایران،
درخصوصدنآیدیتنهایکرسالهدرمقطعدکتریبه
چشممیخوردکهنوشتةآقایحسینکاجیدانشجوی
مؤسسهحكمتوفلسفهاستکهتحتراهنماییجناب
آقایدکترشاپوراعتماددرسال138۹آنرانگاشتهاند.
با آیدی پساپدیدارشناسی »مواجهة پژوهش این عنوان
دترمینیسمتكنولوژیک«۲0استکهاگرچهدربخشفلسفه
مفید بسیار پژوهش این برای آیدیخصوصاً دن آراِء و
این برمیآید نیز عنوان از که همانگونه اما بود فایده
تحقیقدرحوزةفلسفةمحضمیگنجدومبحثیپیرامون
نوشتةزینا هنردرآنمطرحنشدهاست.رسالةدکتری
و ماشین ظهور به استنفورد دانشگاه از میدوسانگ
میپردازد، آن واسطة به کهن اسطورههای جایگزینی
ادبیاتمتمرکزاستودرپیآن برروی اگرچه،رساله
استتاواکنشصریحرماننویسانبهظهوراجتنابناپذیر
ماشینراواکاویکند)Meadowsing, 2006(.دررسالة
الیزابتآن.یوخم۲1زیباشناسیماشیندرتئاتربرحرکت
از ماری آلیسون .)Jochum, 2007( است استوار رباتها
دانشگاهانگلیسیساسكاتوندررسالةخود۲۲بهریشهیابی
ظهورسایبورگیاهمانانسان-ماشینازدورانمدرنتا
پستمدرنپرداختهوپسازآنبهمباحثیچونهویِت

و پستمدرنیته روحماشینی، و روحانسانی پساانسانی،
ارزشهایسایبورگیمیپردازد)Mary, 2001(.مقالةیان
دوران آگاهی و اسطوره جابجایی باب در لین۲3 زیانگ
مدرناست.اینمقالهبامعرفیماشینبهمثابةاسطورةنو
و ارزش دوگانة کاراکترهای و اسطورهای خصوصیات به
معنا،کارکرداسطورهمدرنوانتشارآندرفضایعمومی،
میپردازد معاصر اسطورة توصیف و منطقی دستهبندی
ماشینهای به بلیک۲4 یاروسالو .)Xianglin, 2010(
متحرکتحتعنوانکینتیکآرتتوجهدارد.اودرپی
این از آثاری با مواجهه از پس ناظر که است آن اثبات
سرمنشأ یافتن پی در پنجگانه حواس از غیر به دست
Belik,( میکند فعال نیز را خود تأملی قوای حرکت،
که است معتقد مقالهاش۲5 در مارشال جنیفر .)1۹88
ماشینبرایارائةنوعیهستیشناسیکاملازمعنامطابق
بامادیت،کوششمیکند.ایشانبیانمیکنندکهماشین
باتكیهبرجهانمادینهتنهاارزشهایمطلقرابازتاب
میدهدبلكهدرآنشرکتمیجوید.اوبابرجستهکردن
قطعات و 1۹34 سال نمایشگاه در بار و جانسون آثار
عینِی تجسد آنها که میگوید کردند ارائه که ماشینی
ایدههایانتزاعیراتولیدکردند.ازاینروهنرماشینبه
دنبالایدهآلهایبرونیاستودراینراستابهابژههای
بیرونیمتوسلمیشودواشیارابهمثابةشاهدانعینیاز
ایدهآلهایانتزاعیارائهمیدهدومعنارابرعهدةمادهو
در کوهنز ریچارد .)Marshall, 2014( میگذارد تجسد
مقالةخود۲6بهنقطةشروعهنرماشینوسپستداومآن
درطولتاریخمیپردازدوسعیداردباتحلیلبرخیآثار
ماشینی،جداییگامبهگاِمهنرازمیمسیسوطبیعت-
کهزمانیمعیارهایزیباشناختیهنربهشمارمیرفتند-را
نشاندادهوسپسباتحلیلراهجدیدیکههنرپیموده
استخاستگاهکنونیآنرانشاندهد.درواقعاینمقاله
سیریاستازهنربهمثابةطبیعتتاهنربهمثابةماشین
)Kuhns,1987(.جیمزکی.ایدرمقالهای۲7بهماشینهای
و نمایشیسورئالیستها و آثارتجسمی متفكریکهدر
شده داده نمایش بیستم قرن اوایل آوانگاردهای دیگر
ظهور بر مبنی عبارتی مقاله ابتدای در او میپردازد.
قریبالوقوعماشینهایمتفكرازجانبآلنترینگراکه
درسال1۹50منتشرشدعنوانمیکندومبناینظری
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پژوهشخودرابرآناستوارمیسازد.اودراینمقالهسعی
برآنداردتانشاندهدکهبسیاریازهنرمندانآوانگارد
آثارخودنمایشدادند رادر ایدههایترینگ از شماری
)James,2012(.اُ.بنسوندرمقالهایکهمنحصراًجنبش
دادایبرلینرابررسیمیکند،ظهورآیرونیکماشیندر
نتایجگرایشهایعرفانیعنوانشده از آثارهنرییكی
است.ا.بنسندرپژوهشخودنشانمیدهدکهاستعارة
ماشیننزددادائیستهایبرلینخصوصاًرائولهاسمن۲۹و
ارزشهایجامعة اززیرسؤالبردن جورجگروز30نشان

.)o.benson, 1987(بورژواوفرهنگمكانیكیدارد

پدیدارشناسی تکنولوژی دن آیدی
پیشازهرچیزمیبایستمنظورآیدیازتكنولوژی
تعریف شود. روشن تكنولوژی پدیدارشناسی عبارت در
از تعدادی »تكنولوژی، است: چنین تكنولوژی از آیدی
مصنوعاتیامجموعهایازآنهاستکهباکارکردوتولید
تلفیقشدهبهنحویکهمتضمنیاگویایبرخیکنشهای
انسانیاست«)Ihde, 1986: 105(.تكنولوژیهایبنیادی
قدیمیترازانسانمدرنهستند.تكنیکیاهماناستفادة
انسانازدستساختههابرایتغییرزیست-جهان،31که
بهواسطةمهارتهاوفنونبهکارگرفتهشده،قدمتیبه
اندازةخودانساندارد)ibid: 79(.میتوانقدمتتكنولوژی
کرد. ردیابی نخستین انسان زمان تا را مادی فرهنگ و
بهمیلیونهاسالپیش بهعصرسنگی ابزارآالتمربوط
مامفورد3۲ لوییز که طور آن دستكم یا و بازمیگردد
میگویدقدمتیبهاندازةتورماهیگیریویاسبدبافیدارد
)Mumford qtd. In Ihde, 2009: 38(.ایننشانمیدهد

کهنیاکانانسانبرایبرقراریرابطهبامحیطپیراموناز
تكنولوژی،هرچندسادهوابتدایی،استفادهمیکردند.پس
تكنولوژیهمیشهبخشیاززیستجهانانسانبودهاست.
انسان- روابط پدیدارشناسِی وظیفة آیدی دن منظر از
آن از بسیاری ساختاری ویژگیهای کشف تكنولوژی،
نظر در ابهام این )Ihde, 1990: 72( است  مبهم روابط
روابط تمام در که بازمیگردد ابهاماتی به آیدی
یافتمیشود،چه،آیدیمعتقداستکه اگزیستانسیال
»روابطانسانوماشین،روابطیاگزیستانسیالهستندکه
 Ihde,(»سرنوشتومقصدانساندرآنهامخفیشدهاست

4 :1979(.آموزةمهِمپدیدارشناسیهوسرلینسبتمیان

نوئماونوئسیسیابهعبارتیهمبستةالتفاتی33استکه
دریکسویشجهانودرسوییدیگرنوئسیسیافعل
روی این هوسرل فلسفة در دارد. قرار انسان آگاهی
آورندگیاستکهنهایتاًبهقوامبخشیذاتدرآگاهیو
هرمنوتیک پدیدارشناسی در میشود. منجر معنا افادة
هایدگرنیزدرجهانبودندازاینونسبتوجودیانسان
باجهاناستکهعالماورامیسازد.پسبابهمیانآمدن
تكنولوژیدرمیانةاینارتباطیانسبت،مسلماًمعنادهیبا
نمونةپیشینخودتفاوتدارد،چه،تجربةباواسطةجهان
اساساًمتفاوتاستباتجربةبالفصِلآنوتجربهازخالل
تكنولوژیازصورتهایپیشینتجربهجداست.ازمنظر
آیدیدراینجامفهومرویآورندگییاآنچهکهاوتجربة
 Ihde, 1986:(تعاملیانسان-جهانمینامدمطرحاست
تكنولوژیک آنچهکهتجربةغیر تمایزمیان یعنی .)106

استوتجربةتكنولوژیِکهمانچیز.آیدیاعالممیکند
کهماشینهمچونیکمیانجیکارمیکندواینعملكرد
میانجیگریاوستکهآنرابدلبهموضوعیبرایتحقیق
نوعی ابزار، میانجیگری این )Ihde, 1979: 31( میکند
رویآورندگیمتفاوتنسبتبهرویآورندگِیبدونمیانجی
ابزاری رویآورندگی این موارد برخی در میکند. تولید
خودبهجایپدیدارموضوعیتمییابدوحتیممكناست
ابزار،پدیدارراتغییرشكلدادهوپدیداربهوسیلةپتانسیلی
اگر .)ibid: 34( شود دگرگون است، موجود ابزار در که
پدیدارشناسیبهنسبتانسانباجهانتوجهنشانمیدهد
پسنمیتواندازحضوربرجستةابزاربهعنوانواسطهدر
میانةرابطةانسانوجهانبهسادگیبگذرد.بدینترتیب،
پدیدارشناسیتكنولوژیبهتحلیلروابطانسانوجهاناز
به را تكنولوژی اینروی از و میپردازد تكنولوژی خالِل
مثابةنوعیواسطهومیانجیمیانانسانوجهاندرنظر
بدون تكنولوژیعجینشده با که میگیرد.»درجهانی
دارد ابزار با انسان که نسبتهایی یا نسبت به توجه
در انسان ازوضعیت درستی توصیف و تحلیل نمیتوان

.)Ihde, 2009: 20(»جهانداشت
ازاینروآیدی،درصددآناستتاچارچوبیازنقش
پدیدار، فهم »برای ارائهدهد؛پس تكنولوژی میانجیگر
یعنیامِرتجربهشده،بهرسمیتشناختننقشمیانجیگر
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تكنولوژیضروریاستزیراتجربةباواسطةوقایعاساساً
 Jonassen,(»متفاوتاستباتجربةبالفصلومستقیِمآن
پدیدارشناسی در گام نخستین بنابراین  .)1984: 166

ابزار، میانجیگر جایگاه به بخشیدن رسمیت تكنولوژی،
میانانسانوجهاناست.»بهجهتاینکهدریابیمچگونه
به تنها نه میبایست هستند دانش واسطة تكنولوژیها
مطالعةتكنولوژیهابپردازیمبلكههمچنینبایدنحوهای
کهازطریقآنانسانبهنقشمیانجیگرتكنولوژیمعنا
.)Verbeek, 2016: 5(»میبخشدموردمطالعهقرارگیرد
به انسانوجهان ابزاردرنسبت نزدآیدیمیانجیگری

شكلنمودارزیراست:

Human                Instrument                World

موقعیتمیانجیدرفرایندرویآورندگی
نمودار1.الگویمیانجیگریابزاردرتجربةانسانازجهان

نمودارباالبهروشنیرویآورندگیانسانبهجهانرا
ازخاللابزار،کهدرآنابزاردرموقعیتمیانجیمیانناظر
وآنچهتجربهمیشوداستتوضیحمیدهد.ازمنظرآیدی
میتوان که است اختیار در مناسبی چارچوب اکنون
بیشمارنمونهرابررویآنسوارکرد.اماجهانیکهبه
واسطةاینمیانجیبرانسانپدیدارمیشودتنهایکبعد
ازابعادجهانراپدیدارمیسازد.»یکابزارمیتواندتنها
 Ihde,(»یکوجهازوجوهمختلفپدیداررابهدستدهد
که است استوار امر این بر آیدی فرضیه  .)1979: 25

تفاسیر انسانوجهان تكنولوژیوواسطهگرِیآنمیاِن
متعددیازجهانبهواسطةانسانرادربرخواهدداشت.
پدیدارمیانجیشده،انتزاعیاستیااینكهبرخیخواص
خودراکمدارد.اینهمانچیزیاستکههمةنوئماهایی
کهابزارمیانجیآنهابودهرادربرمیگیرد.اینامربهسبب
جداییپدیدارازبافتوزمینهاشاتفاقمیافتد.ازمنظر
همبسته، ابژة در تغییر هرگونه ازای در پدیدارشناسی
تغییریقابلتوجهدرنحوةدیدهشدنشبهوجودمیآید.
نوئتیکتماممعادالتپیشین باتغییرفرایند بهعبارتی
نوئماونوئسیسبرهممیخورد.سرانجاممیتوانگفتکه
که میکند تحلیل تكنولوژی پدیدارشناسی در آیدی
اطرافش، محیط و انسان میان متقابل رابطة در چگونه
زیرا میگیرد. شكل تكنولوژی واسطة به معنادار جهاِن

تكنولوژیهاکهدرمیانةراهتجربةماازجهانایستادهاند،
شیوههایدرکوفهمماراازجهانراشكلمیبخشندو
جهان از انسان برداشتهای و تفاسیر به پویا نحوی به
فهم بر که پدیدارشناسانه پژوهشهای میدهند. جهت
نقشمیانجیگرتكنولوژیمتمرکزهستندبهاینپرسش
پاسخمیدهندکه»چگونهتكنولوژیبهواقعیتیکهانسان
درزندگیهرروزةخودتجربهمیکندشكلمیبخشدو
تكنولوژی واسطة به که واقعیتی این به انسان چگونه

 .)Verbeek,  2016: 9(»دریافتکردهمعنادهیمیکند

نسبت های چهارگانه
آیدیپساپدیدارشناسیخودراباتحلیلنسبتمیان
تكنولوژی که جهانی »در میکند. آغاز ماشین و انسان
احاطهاشکردهبدوندرنظرگرفتننسبتیانسبتهایی
کهانسانباابزارداردنمیتوانتحلیلمناسبیازوضعیت
انساندرجهانبهدستداد« )Ihde, 2009: 20(.بدین
ترتیبنقشچهارگانةابزاررادربرقرارینسبتوجودی
نسبت چه، میدهد، توضیح تفصیل به جهان با انسان
به صرفاً تكنولوژی، واسطة به جهان با کردن برقرار
تكنولوژینمیشودبلكهمداخلةحسوادراکانسانینیز
درآنمؤثراست.اودراینراستابراستفادهوتجربةانسان
ازماشینتمرکزمیکندوپیروشیوةپدیدارشناسیسعی
میکندتاباتعلیقباورها،توقفرویكردطبیعیوتمامی
رویآورندگیهایآنوپسزدنپوشیدگیها-کهحجابی
توصیفاتی - باجهان انسان نسبتهایوجودی بر است
نحوی به ماشین آن در که دهد ارائه پدیدارشناسانه
متفاوتودروجهنوینیپدیدارمیشود.بنابراینآیدی،با
ترسیمیکنظامچهارگانهکهدرآننسبتهایمختلف
میانانسانوعالمشبهواسطةماشینرقممیخورد،به
دنبالآناستتاچندگانگِینقشماشینرانشاندهدو
شیوههایپدیدارشدنیراتبیینکندکهجهانازطریق
آنهابهطرقگوناگوندادهمیشود؛جهانیکهتاپیشاز

آنبیواسطهوبهشیوهایکاماًلمتفاوتادراکمیشد.

 نسبت تجسد34
دنآیدیدرنسبتتجسدتكنولوژیهارابهواسطة
تغییر ازخالل نیز و تكنولوژی وسیلة به ادراکجهان-
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بهطرف فیزیكی- وحس ادراک از انعكاسی شكلهایی
فعلتجربهمیکشاند.»استفادهازتكنولوژیهاومصنوعات
آنهاهماناستکهمننسبتتجسدمینامم.نسبتهایی
کهشاملتكنولوژیهایمادیویامصنوعاتیهستندکه
تجربهشان خودمان، بدنی تجربههای مانند درست
میکنیم.چنیننسبتهاییبهطورمستقیمتواناییهای
 Ihde, 2009: 42 & 1990,(»ادراکیمارابهکارمیگیرند
72(درایننسبت،آیدیوجودانسانیرادرعبارت»من-

بهمثابه-جسم«تعریفمیکند،وآنرادرفعلوانفعاالتی
این .)Ihde, 1990:70( میدهد قرار تكنولوژی با مداوم

نسبتراآیدیبانمودارزیرنشانمیدهد:

)Human-Machine(   World
نمودار۲.جایگاهابزاردرنسبتتجسد

را همبستهای ماشین و انسان تجسد، نسبت در
به میگیرد. قرار عالم برابر در که میدهند تشكیل
عبارتی،عملكردابزارهمچونبسطوگسترشکنشو
تاوحدتیهمبستهشكل انسان،سببمیشود تجربة
گیرد.پدیدارشناسیآیدیدرایننسبت،ابزارآالترابه
مثابةوجودیکهدرتجسدانسانشرکتداردتوصیف
میکند.ماشیندرایننسبتواسطهایتقریباشفافدر
هایدگر که »همانطور است؛ جهان بیواسطة تجربة
میگوید،دراینحالتتكنولوژیپسمیکشدوشبه
شفاف35است«. )Ihde, 2009: 42(بدینمعنیکهرابطة
میانانسانوعالماگرچهبادرجهشفافیتکمترنسبت
بهقبل،اماهمچنانبرقراراست.درنسبتتجسداگر
انسان بدن از بخشی کند، بهدرستیعمل تكنولوژی
بلكه نیست مانند ابژه- اینجا در »تكنولوژی میشود.
 Ihde,(»واسطهومیانجیتجربهاستنهابژةتجربهشده
اگر و ابزارهامیانجیتجربههستند .)2009: 42 & 72

میرسد؛ حداکثر به پوشانندگیشان کنند کار خوب
یعنیکناررفتنوپسکشیدنمیانجیووسیلةتجربه.
ابزارنیمه-شفافمینامد.این چیزیکهآیدیآنرا
نیمه-شفافبودنهیچگاهبهشفافیتکاملنمیرسد.
چنان و میماند باقی همچنان ابزار از انسان »آگاهی
بنابراین است. نشده ناپدید هیچگاه ابزار که است
 Ihde 1979, 19 &( .»بجامیماند نسبی ابزار شفافیت

29(درجایدیگریآیدیمیگوید»ابزارهیچگاهکنار

نمیکشدبلكهدرشفافترینحالتممكننیزحضوری
میگذارد« جای بر خود از ردپایی و داشته کمرنگ
اینكهدر از انسانبهشكلمبهمی  .)Ihde, 1979: 72(

آگاه است، ابزار بهکارگیرِی حال در ابزار، از استفاده
است.امادرعینحالناپدیدشدنوپسرفتنابزار،به
اینكه بهجهت ابزار آن در که است حالتی نوبةخود
یابد، ورایمحدودیتجسمیخودبسط بتواند انسان
میانجیگریمیکند.»درواقعابزارومنبهمثابةتجسد،
همبسته نیمه وحدتی به تبدیل تجربی صورت به
تمامی در .)Ihde, 1979: 73( شدهایم« )همزیسته(
نسبتهاییکهتحتعنوانتجسدقرارمیگیرندنكتة
خالل از را دیگری چیز انسان که است این مشترک
ماشینتجربهمیکندواینتجربةچیزدیگرازخالِل
ماشین،تجربةبالفصلانسانراازآنچیزتغییردادهو
یادرنقطةمخالفآنقرارمیدهد.تجربةانسانازخالل
ماشینهیچگاهکاملوکلینیستودرچارچوبتجربه،
تجربة با انسان بیواسطة تجربة میان تفاوت از حسی
میانجیشدةاووجوددارد.آیدیمینویسد:»اینتغییر
تجسد نسبت از زیرشاخهای در ویژه طور به تحول و
حالتفوقالعادهبهخودمیگیردکهمنآنرانسبت
افزایشی-کاهشی37مینامم«)Ihde, 1979: 9(.آیدیدر
یا و کاهشی« »افزایشی- ساختاری وجود اینجا
نسبتهای»تقلیلی-تفصیلی«38راتوضیحمیدهدکه
ابزار نبودگی خنثی و انسان ادراک دگرگونی مسبب
میشود)ibid(.بهواسطةتكنولوژیمیتوانبافردیکه
درشهردیگرویادرکشوریدیگرآنسویآبهاحضور
داردمكالمهبرقرارکرد.ایننسبتیافزایشیاست،بدین
معناکهتواناییانسانراصدچندانمیکندوبهاوکمک
میکندتاصدایشدردوردستهاشنیدهشودوقدرت
شنواییاورانیزبسطمیدهد.امادرستهمزمانبااین
نسبتافزایشی،کاستیهایینیزوجودداردوآیدیآن
رابااینعبارتمشخصمیکند:»تقلیِلواضحوکامِل
تجربةحسیویكپارچهازدیگری«)Ihde, 1979: 9(.در
اینرابطةتلفنیکهرابطهایتکساحتیوابزاریاست،
 Ihde, 1990: 78( حضور»دیگری«بهصداتقلیلمییابد
کامل حضوری دیگری تجربه، این در .)& 1979,24
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داده شكل تغییر او حضور که گفت میتوان و ندارد
است.»مننسبتبهمكاندیگریانبساطپیداکردماما
حضوردیگریتقلیلیافتهاست«.)Ihde, 1979: 10(در
حالیکهنسبتافزایشیامكاناتیرادراختیارانسانقرار
اما آید، فایق زیادجغراقیایی فاصلههای بر تا میدهد
راکمرنگ تقلیلدادهوآن را نسبتکاهشیحضور
افزایشی- نظام آیدیمیگوید:»درچارچوب میکند.
میانجیگری به جهان و انسان نسبت در که کاهشی
تكنولوژیبهوجودمیآید،سهمافزایشوکاهشیكسان
وثابتنیست«)ibid, 1979: 25(.ازمنظرآیدیهرجا
او میدهد. رخ نیز کاهشی لزوماً دارد وجود افزایشی
برجسته به تمایل افزایش اضافهمیکندکه همچنین
شدنوجذبکاربرداردوایندرحالیاستکهکاهش
تمایلبهنادیدهگرفتهشدن،دفعشدنوفراموششدن
دارد.هرچهشفافیتابزاربهترباشدفاصلةمیانافزایش
وکاهشبیشتراست.»آنچهکهانسانراجذبوشیفتة
ابزارمیکندساختارافزایشیآناستاماابزاردرستدر
زمانیکهبهانساندرجمعآوریاطالعاتکمکمیکند
سببمیشودتاغنایوتنوعخصوصیاتیکهانساندر
تجربةمستقیمبهدستمیآوردفراموششدهیاتقلیل

 )ibid, 21(.»یابد

۲.۲.1.3.1.2.نسبت هرمنوتیک39
دردومیننسبت،آیدیبهتجربةمصنوعاتتكنولوژی
میپردازد.واژةهرمنوتیکبهطورعامبهمعنای»تفسیر«
استودرمعناییاختصاصیتربهتفسیروتأویلمتن
بازمیگرددوبدینترتیبمستلزمخوانشاستوالگوی
نخستینآنازمنظرتاریخیبهتفسیرمتونبازمیگردد.
و شده متن به تبدیل جهان هرمنوتیک، نسبت در
خواندهمیشود.همانمقدارانعطافیکهدراستفادهاز
یافت نیز هرمنوتیكی نسبتهای در دارد وجود زبان
بیان برای هرمنوتیک واژة از آیدی استفادة میشود.
کنشیتفسیریدرچارچوبمتنیتكنولوژیکاستفاده
است.اینکنشیاستکهنوعبهخصوصیازادراکرا
میطلبد؛نوعیمشابهبافرایندخواندن.آیدیمیگوید
کهدر»خواندن«آنچهکهجایخالیرویآورندهراپر
میکندمتناست،یعنیچیزیکهنوشتهشده.درواقع

را آن ماشین که میدهد رخ دیگری جای در چیزی
ماشین پس میدهد. انتقال انسان به و کرده تجربه
را محتوایی انسان که دارد متن یک مشابه نقشی
درمییابدکهمتنبهآنداللتمیکند.درایننسبت
زبان اینرو از و شده، نوشته تكنولوژی زباِن به متن

تكنولوژیبایدموردتفسیروتأویلقراربگیرد.

Human   )Machine-World(
نمودار3.جایگاهابزاردرنسبتهرمنوتیک

درایننسبتمیانآنكهتجربهمیکندوآنچهتجربه
میشودهمبستگیزیادیوجودندارد.دراینجا،ازخالل
ابزاراستکهابژهموردخوانشقرارمیگیردوخوانشابزار
استکهبهانساناجازهمیدهدتاابژهراموردتفسیرقرار
دهیم.بنابراین،پرانتزدرایننمودارنشانازاینداردکه
انسانادراکبالفصلخودرابرماشینمتمرکزمیکند.
بایدنخستدستگاهراموردخوانشقراردادوسپسازاین
خواندنبهدنیاییدستیافتکهمتنبهآنارجاعداده
است.»ابزاردراینحالتموقعیتیهرمنوتیكیرااشغال
کردهوانسانبایدابزارونتایجشرابخواند.بیواسطگی
نسبتتجسد،دراینجا،جایخودرابهضرورتفرایندی
ماهیت اما .)ibid, 1979: 33( است«  داده هرمنوتیكی
رابطةمیانابزاروپدیداردرایننسبتبسیارمبهماست
)خطتیرهمیانماشینوجهاندرنمودار(.خوانشماشین
بهارتباطتقریباًکدر)نیمه-ماتیانیمهشفاف(میانابزار
ابزارشبیهخواندنمتن ومرجعبستگیدارد.»خواندن
است.امااگرخودمتننتواندبهدرستیارجاعدهد،ابژة
 ihde, 1990:( »مرجعویاجهانشنمیتواندحضوریابد
87(.ارتباطمیانمتنومرجعاصلیدرنسبتهرمنوتیک

معماگونهومیانابزارومرجعاستوابهامآنازنسبت
تجسدبیشتراست.»آیدیدرایننسبت،بهکاربردیاز
تكنولوژیاشارهمیکندکهدرآنبازخوانیابزارازجهان
دریافتوکشفرمزمیشود.درایننسبت،کاربرمستقیماً
بهابزارنگاهمیکند)گوشمیکندویاهردریافتمستقیم
قرار خوانش مورد جهان مورد در را اطالعاتی و دیگر(
مطابق آیدی .)Rosenberg, 2016: 4( میدهد«
حالت این در که میکند عنوان هوسرلی پدیدارشناسی
کنشرویآورندگییافرایندنوئماتیکبهسویمتناست
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ونهبهسویزیستجهانادراکی.ازمنظرآیدی،تفاوت
درنسبتتجسدمیانآنچهکهبیواسطهادراکمیشودو
آنچهباواسطةابزاردرکمیشود،اندکاستامادرنسبت
اینجاستکهیک تفاوتزیاداست.»در این هرمنوتیک
هرمنوتواردغارمیشودتاندایوحیرابشنودومابا

.)Ihde, 1979: 12( »تفسیراوروبهروهستیم

نسبت غیریت40
درنسبتغیریتنوعیشخصیتدهیوجانبخشیبه
مصنوعاتموردتوجهاستکهمیتواندازشباهتزیاد
آن- غیر وچه فیزیكی نظر از انسان-چه به مصنوع
شروعشدهوبهویژگیهایابتداییمصنوعاتختمشود.
از آندسته به اشاره برای اصطالح این از اما آیدی
مصنوعاتتكنولوژیککهبهمثابةدیگرییاشبهدیگری
این ایننسبت آیدیدر بهرهمیجوید.هدف هستند
استکهواردحوزهایشودکهدرآنتكنولوژینقش
در »دیگری میکند. بازی را انسان مقابل دیگرِی
بودن ازشیصرف زیرا است دیگری شبه تكنولوژی،
بسیارقویتروازقلمرویدیگریدرحوزةانسانوحیوان

.)Ihde, 1990: 100(»ضعیفتراست

Human     Machine )World(
نمودار4.جایگاهابزاردرنسبتغیریت

همچنینآیدیخاطرنشانمیسازدکهانواعمعاصر
وامروزیانسانپنداریرا،میتواندرتجسدآنچهکهبه
هوشمصنوعیشناختهمیشود،یافتکهدراینمورد
ازمصنوعاتمكانیكیبهمثابةموجودیکهدارندةهوش
استیادمیشود.نمونههایسادةنسبتغیریتامروزه
بازیهای میشود؛ یافت انسان تجربة در وفور به
این از نمونههایی جی.پی.اس سیستم و کامپیوتری
سوی از تكنولوژی تجربة همچنین هستند، دست
ساختار سرگرمی، و بازی اسباب عنوان به کودکان،
 Ihde, 1990:(شبه-دیگریرابهخوبینمایانمیکند
ویدیوگیمها  از دیگر نمونهای عنوان به .)99 &100

او میبرد. نام دیجیتالی[ و کامپیوتری ]بازیهای
میگویدابژةجذابدرویدیوگیمهاوجوددارد.اگرچه
راهم درآنمیتواننسبتهایتجسدوهرمنوتیكی

بازشناختامانخستینحسیکهباویدیوگیمبهدست
تكنیكال رقیبی و ازخود غیر باچیزی تعامل میآید
استکهنوعخاصیازمكالمهبااووجوددارد.شفافیت
نسبت در مبهم شفافیت و تجسد نسبت نسبی
ممكن حد تاریکترین به نسبت این در هرمنوتیک
میرسد،چه،دیگرانسانباپدیدارهایجهانویاحتی
بلكه نیست مواجه باشند آنها از مصنوعاتیکهحاکی
آیدی دارد. قرار انسان برابر در صِرف مصنوع یک
ویژگیهایساختاریایننسبترابیانمیکند:»گویا
هرآنچهشباهتبیشتریبهماداشتهبرکانونجذابیت
جاندار بهشبه- بیشتر هرچه را دیگری و گرفته قرار
تبدیلمیسازد«)Ihde, 1990: 101(.آیدیبیانمیکند
یكیازویژگیهاینسبتغیریتایناستکه»جذابیت
پنهان یافته تقلیل تكنولوژی در که را آنچه شاید
میکند«)ibid(.دوماینكه،جذابیتشایدنحوهایراکه
درآنتكنولوژیازانسانتمیزدادهمیشودنیزازمیان
درحوزةهوش نمونه، عنوان به کند. مخفی و بردارد
با شباهتهایی آفرینش هدف با پژوهشها مصنوعی،
هوشانسانیویاالگوبرداشتنبرایخلقآنچهفرض
میشوند. متمرکز است، انسان هوش شبیه میشود
آورندگیهای روی اغلب تكنولوژی که میگوید آیدی
نسبت در که جذابیتی آن و دارد انسان از متفاوتی
غیریتبرایانسانایجادمیشودشایدانسانرابهسمت

ازدستدادناینتفاوتبراند.

نسبت زمینه41
هرسهنسبتیکهتاکنونازآنهاصحبتشدمربوطبه
تكنولوژیدرپیشزمینةتجربةانسانیبودندواستفادهاز
و تجسد نسبت در چه بود، روشن و مستقیم ماشین،
امتدادانسانبهواسطةماشینوچهدرحالتمواجههبا
با جوامعی در اینحال »با چیزی. از ماشین تجربة
ویژگی ماشینها پیشرفتهتر، و بیشتر تكنولوژیهای
اتمسفریکبهخودمیگیرندبهعبارتیزمینهایماشینی
شكلمیگیرد«)Ihde, 1979: 13(.آیدیعنوانمیکند
درپسزمینة آنچنان که دارند وجود تكنولوژیهایی که
زندگیهرروزهجایگرفتهاندکهبهطوروسیعینادیده
 .)Ihde, 1979: 93-94 & 1990: 108-112( گرفتهمیشوند
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اینتكنولوژیهامحیطاطرافمارااحاطهکردهاندبااین
قرار ما توجه و دید مرکز در نمییابند، موضوعیت حال
نمیگیرندوبدیهیفرضمیشوند.جهانانسانامروزیاز
چنینتكنولوژیهاییاشباعشدهاست.»چیزیکهمعموالً
وسیلة به ما که است این نمیگیرد قرار توجه مورد
ماشینهااحاطهشدهایم:المپهایفلورسنتوروشنایی
آنها،صدایوزوزماشینهایگرمایشییاسرمایشیکهاز
دریچههایتهویهواردمیشوند؛توجهبهآنهاکافیاستتا
بدانیمکهجِواطرافمانتاچهحدتكنولوژیکاست]....[
 Ihde, 1979:(»واینكهتكنولوژیتاچهمیزانفراگیراست
7(.آشناییباماشینهاوعادتبهآنهاسببمیشودتا
دقیق صورت به ماشین انسان- روابط به کمتر انسان
بپردازد.انساندرمیانآنهازندگیمیکندوبیشترمواقع
بهآنهاکهاورااحاطهکردهاندتوجهینداردزیراحضور
احاطهگرآنهاثابتوپایداراست.»همانطورکههایدگربه
آن به عادت و چیزی با ما آشنایی کرده: بیان روشنی
بزرگترینومهمترینپوششروابطانسانباجهانراشكل

.)ibid, 7(»میدهد

Human     World )Machine(
نمودار5.جایگاهابزاردرنسبتزمینه

که دارد وجود جوی تكنولوژیک بسیار بافتی در
بزرگ ماشین یک داخل انسان که است این مشابه
زندگیمیکند.نمونههایبسیاریازاینفضاهاکهبرای
فیلمهای در آشناست، امری نیز آن در ساکن انسان
بشر ماشینی و پیشرفته آیندة به که علمی-تخیلی
میپردازندبهتصویرکشیدهشدهاست.چهبساتصویر
باشد. چنین نیاکانش برای انسان امروزة زندگی
نمونههایینیزهماکنوندردستاستکهاگرچهبرای
براییکصنفخاص اما انسانهاعادینیست عموم
یک داخل فضای مانند میشود. محسوب آشنا امری
زیردریایی،موشکفضاپیمایاسفینه.اینتكنولوژیها
»اتمسفریک« یا »جوی« خاصیت که هستند آنهایی
دارندونهبهعنوانتكنولوژیبلكهکهبهمثابةبخشیاز

جهانتجربهمیشوند.

زیباشناسی ماشین در هنر قرن بیستم با تکیه 
بر آراءِ دن آیدی

پدیدارشناسیبهطورکلیداللتهاییبرایمطالعات
فراهم هنر تفسیر و تحلیل برای زمینهای که دارد هنر
پدیدارشناسی این ماشینی هنر حوزة در اما میآورد
نظاممنددنآیدیاستکهباارائةدستهبندیدقیقیاز
نسبتهایانسانوماشینمیتواندپایةتحلیلیروشنیدر
موردتكنولوژیارائهدهدتاجوانبپوشیدةایننوعهنر
بیشتردرمعرضدیدقرارگیرندوازنهفتگیخارجشوند.
بهمنظوروفادارماندنبهروشآیدیتاآنجاکهامكاندارد
ازاصطالحاتوواژهشناسیخودآیدیاستفادهخواهدشد.

ماشین به مثابة هنر در نسبت تجسد با انسان
آنچهدرنسبتتجسدبرجستهاستتوانمندشدن
انسانوفزونیقدرتاودربرابرجهاناست.انسانبه
با آندرهمبستگیخود میانجیگرِی با و ابزار وسیلة
جهان،اعمالیراانجاممیدهدکهتاپیشازاینقادربه
انجامشاننبود.عملكردابزارهمچونبسطوگسترش
اصلی هستة امر، این که است انسان تجربة و کنش
نسبتتجسدوکانونجذابیتآنبرایاوست.آنطورکه
در انسان کرد، استنتاج میتوان آیدی اندیشههای از
نسبتتجسدباابزار،پشتوپناهیبرایخوددربرابر
انسان تجسد در ابزارآالت زیرا میکند حس جهان
مشارکتمیکنند.اوتحتسایةآنچهدرنسبتتجسد
برجستهاستوبهطورمداومخودرادرمعرضدیدقرار
میدهد،باسرعتیبیشتربهخواستههایپیشینخود
میرسدوبرایگسترشتكنولوژیجهتمرتفعساختن
تا است امیدوار و میکند تالش خود فعلی نیازهای
بتواندمشكالتوموانعیکهدرآیندهسرراهشقرار
میگیرندبهراحتیبرطرفنماید.تحتلوایتكنولوژی
انسان که میرسد نظر به تجسد نسبت در ویژه به و
دستكمدردستیابیبهچیزیکهقاطعانهدرپیآن
کانستراکتیویستهای آثار در باشد. خوشبین است
روس،4۲نسبتتجسدبسیاربرجستهاست.نسبتتجسد
وجذابیتوکششآنبرایانساناستکهباعثشده
اگرچه بگیرد. بهماشینشكل دیدگاهیمثبتنسبت
ماشین به آرمانشهری دیدگاه کانستراکتیویستها
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رابدینسو امانمیدانستندآنچهرویكردشان داشتند
متمایلمیکندتنهایکرابطهازمیانروابطیاستکه
تک رابطهای سازد، برقرار ماشین با میتواند انسان
ساحتیوابزاریکهدرعینبسطکنشانسانتقلیل
تجربهرانیزدربردارد.بنابراینرویكردمثبتآنهادر
تجسد نسبت در زیرا گرفت تجسدشكل نسبت پرتو
استکهادراکوبدنبسطوامتدادمییابندوجمعآوری
اطالعاتبرایادراکوبدنباسهولتباالتریرخدهد.
همینطوراستآیندهباوریفوتوریسم43وآنچهکهنزد
آنهاگسستازگذشته،حرکتروبهجلویانسانوگام
بلنداوبهکمکماشینخواندهمیشود.سرعتیکهدر
همان میگیرد، قرار تمجید مورد فوتوریستها آثار
انسان اختیار در ماشین که است قابلیتی و توانایی
میگذاردتادرادغامبابدن،بهاوکمککند.ماشین،با
توانیکهدرپیمودنمسیریباسرعتزیاددارد،نقش
وجودی̊مشارکتکنندهرادرتجسدانسانبازیمیکند.
بدنوبهتبعآنادراکانسانباسرعتبیشتریتغییر
جابهجایی بر عالوه تا میشود سبب و میدهد مكان
سریعمكانی،تغییریدرمدتزماننیزاتفاقمیافتد.
درستمانندایناستکهاگرزمانخطیانگاشتهشود،
انسانباگامبسیاربلندتریمیتوانددرآنحرکتکند
ودرمدتزمانبسیارکوتاهتریازنقطةالفبهنقطةب
برسد.گسستازسنتگذشتهوپرشبهآیندهایبسیار
متفاوتوپیشرفته،بدونمشارکتماشینشایدقرنها
بعداتفاقمیافتادوچهبساکههرگزاتفاقنمیافتاد،
بنابراینآنچهکهدراینراهطوالنینهتنهامسافترا

میرساند ممكن حداقل به نیز را زمان بلكه کوتاهتر
و جسارت شجاعت، اینرو، از است. تحسین درخور
بیپرواییفوتوریسمازتكیهبرتواناییهاوقابلیتهایی
برمیخیزدکهماشینبهانسانمیدهد.نزدآنهاگسست
رادیكالازگذشتهوعشقوامیدبهآیندهدرهمنشینی
باماشینرخمیدهد.ماشیندرکارخانه،دستانانسان
رابسطمیدهد،پاهایاورادرحرکتبلندترمیکند،
پشتاورابرایبلندکردنوتحملاجسامسنگینقوی
یا دور دید برای را انسان همچنین،چشمان میکند.
قدرت را او شنوایی و کرده تیزتر کوچک چیزهای
میبخشد.بهطورخالصهکیفیتزیباشناختیماشین
نزدتكنیکگرایانحرکتسریعوبیپایانماشینهای
کارخانجاتوانجامکارهایسنگیناستکهدرقدرتو
تواناییانساننیستبلكهبهکمکماشینانجاممیشود.
بنابرایننسبتتجسددربسیاریازآثارهنریزمانی
نظر مورد ابژة تنهایی به  ماشین که میشود آشكار
نیستبلكهبهجایبدنانساننشستهوواسطةانسان
درتجربةچیزیاست.»تكنولوژیدراینجاابژه-مانند
نیستبلكهواسطهومیانجیتجربهاست،نهابژةتجربه
شده« )Ihde, 2009: 42 & 72(.پیروزیوموفقیتانسان
دربرابرنیروهایطبیعتبههمینهمبستگیوامتزاجی
بهدست وماشینرویمیدهد، انسان بدن کهمیان
انسانوماشین،درآثارآوانگاردها میآید.تلفیقبدن
آثار در )تصویر1(. است شونده تكرار عنصری
تولید میانجی را ماشین که کانستراکتیویستها،
میدانستند،بخشیازبدنانسانراماشینآالتتشكیل

تصویر1.اس.سمنوف،ناماثر:پوسترفیلمترکسیبساختةویكتورتورین
)1۹۲۹(،طراحیگرافیكیپوستر،۲۹*41سانتیمتر.موزهگراد،مسكو.

)Url 1(

تصویر۲.والدیمیروگئورگیاسترنبرگ،پوسترفیلمسمفونییکشهر
بزرگ،ساختةوالترراتمن،)1۹۲8(،.لیتوگراف،6۹*104سانتیمتر)1/4

)Url 21(.کتابخانهیملیروسیه.)۲7*41اینچ
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ابزارمتصلبهقوایاحساسیاست.بنابراین میدهند.
انسانوابزارباهمجهانراادراکمیکنند.همچنین
نسبتتجسدانسانوتكنولوژیدرآثاریکهبرکاربرد
ماشینتأکیددارندنیزدیدهمیشود.قدرتبیومكانیکها
چنانموردتوجهبودکهحتیزیباییانساندرتطابق
راحتی به ماشین که کاربردیای امور با او جسم
میتوانستانجامدهدتبلوریافت)تصویر۲(.ماشینهای
کشاورزیکهورتوفبهآنهااشارهمیکند،44آنچناناند
کهگوییبهقوایکشاورزوبهبدناوامتدادمیبخشند.
کار معادل شاید میکند کشاورزی ماشین که کاری
روزهایاهفتههاییککشاورزباشد.اماکشاورزمجهز
شدهبهماشینکشاورزقدرتمندیاست.پاهایاوپرتوان
تر،دستاناوبلندتروقویترونیرویاوهزارانبرابرشده
است.فرنانلژه45نیزدردورهایازآثارشبیومكانیکها
راترسیممیکند.درایندستهازآثار،اجزایبدنانسان
مانندلولهوسیلندربازنماییشدهاند)تصویر3(.اینجا،
زیباشناسیقدرتوتواندیدهمیشود.آنچهزیباست،
آنچیزیاستکهمقاوموپرتواناست.اینآثارنشان
میدهندانسانعصرجدیدمقاوموپرتواناستزیرا
اندامها یافتهاند: وحدت ماشین با حواسش و اجزا
ماشینیشدندوماشینهاانداموار.اکنوندیگرطبیعت
همراهباابزارکشفمیشود.درنظرکانستراکتیویستها
انجام را کاری انسان کنار در که است مثبت چیزی
میدهد.بدیندلیل،یكیازجنبههایفرمیماشینبه
لحاظزیباشناختیایناستکهحتیاگروجهکاربردی
تأکید تكنولوژی صورتهای زیبایی بر باشد نداشته

میکند.همینصورتهاوقابلیتهایآنهاسنگینییک
طرفموازنةانسانوجهاننسبتبرطرفدیگررابه

همراهدارد.
واقع در آن، بر پیروزی و طبیعت با نزاع مؤلفة
پیروزیفرمماشینبرفرمطبیعیاستکهبااستفادهاز
شده داده نشان طبیعی فرمهای جای به ماشین فرم
و داده بها اوست حامی که متحدی به انسان است.
چون هنرمندی آثاری در حتی میشود. شیفتهاش
کاندینسكی46کهداعیةبازتابتفكرمعنویوآخرالزمانی
پیشی طبیعی فرمهای بر مكانیكی فرمهای دارد،
گرفتهاند.اثررائولهاسمنباعنوان»روحزمانةما«47
)سرمكانیكی(،نمایشمغزانساناستکهمجهزبهانواع
ابزارآالتبهویژهابزارآالتمخصوصکارهایعلمیشده
است؛مانندسازوکاریکساعت،متروخطکش.آنچه
بیشتری توان اندازهگیری و محاسبه در انسان به
است علمی ابزار به مربوط تكنولوژِی میبخشد،
)تصویر4(.تكنولوژیباتوجهبهگردآوریبهتراطالعات
نهایتاًبهعلممیانجامددراینپرترههرکدامازابزارآالت
بهصورتجداگانهبهسرمتصلشدهاندوبیشتراینرا
افادهمیکنندکهانسانوماشیندرمجاورتهمقرار
گرفتهاند.اگرچه،هرکدامازابزارآالتوسیلهایجهت
به اندازهگیریوکنترلجهانهستندکه نظمبخشی،
و شدهاند جمع غیربازنمایانه شیوهای به سر یک دور
جمعآوری از مغشوشی و گیجکننده افراطی حالتی
اطالعاترانشانمیدهند.دراسمبالژهاییکهنمایندة

تصویر3.فرنانلژه،مادروفرزند)1۹۲۲(،رنگوروغنبررویبوم،
)Url 10(.171/۲*۲40/۹سانتیمتر.موزهکانست،بازل

تصویر4.رائولهاسمن،سرمكانیكییاروحزمانةما)1۹۲0(،چرخ
دنده،قابچرمی،لوله،طوماریازنقاشیشخصیتها،مقوایسفید
باشماره۲0،۲۲*۲1*3۲/5سانتیمتر.موزهملیهنرمدرن،

)Url 3(.مرکزژرژپمپیدو،پاریس



30

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال هشتم، شامرۀ 30، بهار 1398

انسان-ماشینهستند،اعضایحسیکه الگویبدنی
قراراستپدیدارهارادریافتکنند،اعضاییمتفاوتاز

اعضایطبیعیانساناند.
تغییر و رویآورندگیها تغییر تنها نه موارد این
ماشینآالترانشانمیدهدبلكهازپسنمایشتغییرو
که میگوید هاسمن است. برآمده نیز احساس تبدل
باعث مهندسی برجستة ابداعات و مكانیكی »آگاهی
شدهمانندقدمانقاشینكندزیراتكنولوژیدرآگاهیاش
تغییراتیرابهوجودآوردهاست.تنهاتلفنوهواپیماو
قطاروماشینتراشكاریبهمیاننیامدهاند،بلكهتجربة
 Broeckmann,( یافته« تغییر ازجهاناستکه انسان
194 :2016(. ماشین،جزییازکنشنوئتیکوبخشیاز

همبستةنوئماتیکاست.پسآنچهمیبینیمیابهطور
تغییر یا دیدن شیوة تغییر با میکنیم تجربه کلی
رویآورندگی،تغییرمیکند.طرحاللیسیتسكیبانام
ادوات با همجوار را تاتلین کار«،48 درحیِن »تاتلین
کمک به تاتلین )تصویر5(. میدهد نشان ماشینی
از برلین دادای که است آثاری بهخلق قادر ابزاراالت
ممكن تاتلین میکنند. تحسین را آن هاسمن جمله
اما باشد روبرو گذشته پدیدارهای همان با است
آگاهیاشدستخوشتغییراتیشده،جمعآوریاطالعات
گونهای به اکنون اطرافش محیط و جهان پیرامون او
دیگررقممیخورد.احساساتاودردرکپدیدارهاتغییر
وتبدلیافته،پسآنچهخلقمیکندامرامروزیاست
کهگسستعمیقیبادرکبیواسطةجهانبهوسیلة
هنرمندانگذشتهایداردکهادراکمستقیمازجهان

داشتهاند.آنهاازشیوةتحلیلپدیدارشناسانةتكنولوژی
اما نداشتند اطالعی کرد مطرح بعد سالها آیدی که
قدرتمندشدنجسمراتجربهکردند.تجربهایجذاب
کهجذابیتِآنوتغییراتشگرفیکهدرنحوةتجربهبه
همراهدارد،بهشكلیبرجستهبهچشممیآید.تجربة
چیزهابهنحویجدید،آنچنانشیفتگیبهبارمیآورد
جنبههای آیدی، بیان به یا آن تقلیلگرای وجوه که
کاهشیآنکمترموردتوجهقرارمیگیردیاحتیاصاًل
میتواند شیفتگی آیدی منظر از نمیآیند. چشم به
همراهبافراموشیباشد،کهمنظورازآنفراموشِیخنثی
سبب شیفتگی این است. تكنولوژی بنیادی نبودِن
انسانفراموشکندکههموارهدرکنارهر تا میشود
واسطة به انسان تجربة در که بزرگنمایی و تشدید
تكنولوژیرخمیدهد،کاهشوتقلیلنیزحاضراست
)Ihde, 1986: 110(.درنسبتتجسد،بخشیازادراک
انسانقویشدهاماهمزمانبخشدیگریدچارضعف
میشودیعنیهمانمفهومساختارافزایشی-کاهشیو
یانسبتتقلیلی-تفصیلیکهآیدیمطرحمیکند.در
هنرنیزآنچهبرجستهمیشودساختارافزایشینسبت
تجسدیاحوزةانكشافیجدیداستکهکاربرراجذبو
شیفتةخودمیکند.اماساختارکاهشییاهماننسبت
تقلیلی،بیشترمیِلبهپنهانشدندارد.وجهافزایشی
نسبتتجسدوالبتهدیگرنسبتهاآنچنانکششدارد
ادراکاتیمیشودکهدر انسانکمترمتوجهضعف که
نسبتتجسدقوتنیافتند.اگرقراراستکهایندستهاز
آثاربرپایةنسبتتجسدتحلیلشوند،بایدهردووجه

تصویر5.اللیسیتسكی،تاتلینحیِنکار)1۹۲1(،تصویرسازی
برایکتابششداستاننوشتةایلیااینارنبورگ.مجموعه

)Url 1(.خصوصی،لندن

تصویر6.جورجگروزوجانهارتفیلد،زندگیوکاردرشهرجهانی
)Url 9(.فتومونتاژ)درساعت1۲:05ظهر)1۹1۹
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کاهشیوافزایشیراموردتوجهقرارداد.اگردربرخی
آثاروجهافزایشیبرجستهاستدرعوضدربرخیدیگر
میتوانسرنخهاییازتقلیلابزارِیادراکبهدستآورد.

با  هرمنوتیک  نسبت  در  هنر  مثابة  به  ماشین 
انسان

هنرماشینیبهدوطریقنسبتهرمنوتیکانسانو
زبان بردن کار به با نخست میدهد. بازتاب را ابزار
چون مكانیكی غیر مفاهیمی به ارجاع برای ماشینی
خوِد گرفتن نشانه دوم، و اجتماعی و فردی مضامین
رابطةهرمنوتیک؛بهاینمعناکهاثرهنریویژگیهای

یکنسبتهرمنوتیکراتجسممیبخشد.

زبان نمادین ماشین 
بخشبزرگیازهنرماشینی،ارجاعنمادینماشین
استبهچیزیدیگر.دراینحالتشمایلتكنیكیبرای
روانی، شرایط مانند غیرتكنیكی، پدیداری بازنمایی
عبارتی به میشود. استفاده اجتماعی و فردی روابط
هنرمندنقشنویسندهومؤلفیراداردکهالفبایاورا
میدهند. تشكیل مكانیكی و تكنیكی ادوات و اجزاء
تصویریمتشكلازماشینآالتمیتواندهمبهمفاهیم
مكانیكیوهمبهمفهومیغیرمكانیكیارجاعدهد،اما
اینارجاعامریاستکهدردلیکمتننهاناست.
قطعاتماشینیدراینآثار،بازنماییپدیداررادگرگون
میکنند.بهعنواننمونه،پدیدارروابطاجتماعیاگربا
رویآورندگیابزاریتجربهشود،یککنشنوئتیکدارد
واگرتجربهبارویآورندگِیدیگریچونمذهبصورت
گیرد،یککنشنوئتیکمتفاوت.مفاهیماستفادهشده
درهنرنیزازهمیندستهاند.بیاناحساساتانسانیا
مضامیناجتماعیهمانپدیدارهایپیشینهستندکه
نحوةرویآورندگیانساندرعصرماشینبهآنهاتغییر
کردهاستوبارویآورندگیدردورهایکهآثارکالسیک
»فرهنگ دارد. بسیار تفاوتهای شدند، خلق هنر در
انسانمدرنازتكنولوژیاشباعشدهاستوبدینمنوال
همازنظرکیفیوهمازنظرکمیبافرهنگهایپیش
ازخودمتفاوتاست«)Ihde, 2007: 83(.پسهمانطور

سخن کالسیک زبان به هنر کالسیک، دورة در که
در بهوجودمیآورد،پس رئالیستی آثاری و میگفت
دورةماشیننیزهنر،بهزبانمعاصرسخنمیگویدتا
مخاطبانمعاصِراوبهزبانعصرخودآنرابخوانندو
درککنندچراکهدرغیراینصورتالكنباقیمیماند.
میکند تجربه انسان که آنچه هرمنوتیک نسبت در
جهانوتكنولوژیتوأماناست،درهنرنیزاوباهمین
تصویرروبهروست.انسانباماشینیمواجهاستکهدر
دلشتجربةجهانرادارد.تجربةانساننیزبهنوبةخود
تغییرمیکند.پسنهتنهازبانوبیان،بلكهجهاِنآشكار
شدهوتجربةبهدستآمدهنیزهمگیدستخوشتغییر
وتحولمیشوند.اکنونآنچهکهبایدجستنسبتابزار
باجهاناست.اکنونانسانازخاللارجاعواشاراتو
داللتهاییکهماشینبههمراهداردبهجهانپیبردهو
اطالعاتیازآنبهدستمیآورد.بهطورکلی،دربیشتر
بیستم، قرن آوانگارد هنر ماشینی آثار همة( نه )اگر
یعنی هرمنوتیک، نسبت بازنمایی از نخست بخش
دیده دوران، بر حاکم مكانیكی زبان برجستهسازی
میشود.اینزبان،بهگوشانسانعصرماشینآشناست.
اوزباندیگریرانمیداند،زبانیغیراززبانمكانیكی،از
اذهانفردیواجتماعیپاکوبهدستفراموشیسپرده
شدهوچهبساتبدیلبهامریباستانیشدهباشدکه
چیززیادیازآندردستنیست.همچنینمیتوانادعا
پوسیده و کهنه قصد به ماشین زبان از استفاده کرد
نشاندادنسنتقدیمهنرومؤلفههایاجتماعیمربوط
موضوع این عكس نیز موارد برخی در است. آن به
میتواندصادقباشد،یعنیاستفادهاززبانماشینجهت
ایجادنوستالژیبرایگذشتهوپوچنشاندادندوران
معاصروهرآنچهکهبهآنمربوطاست.ردگیرینمایش
کار بیستم قرن آوانگارد آثار در هرمنوتیک نسبت
دشوارینیست.برخینظراتانتقادیدادائیستهادربه
چالشکشیدنتوأماندنیایجدیدودنیایقدیم،در
کالژها،فتومونتاژهاواسمبالژهانمودپیداکرد.جهاِن
و میشد دریافت تكهچسبانیها از که تكهتكه
به اسمبالژها در که شدهای سرهمبندی موقعیتهای
وجودمیآمد،همانعالمیاستکهدرقرنبیستمبر
انسانپدیدارگشت؛نامتوازنوناهمگنبودنآنیابه
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تكنولوژیک متن با نتوانسته که بازمیگردد انسانی
به یا کند پیدا ماشین زبان از درکی و برقرار ارتباط
ارجاع جهان به درستی به که بازمیگردد ماشین
نمیدهدیاسرآخربهجهانختممیشودکهدیگرآن
آثارجنجال این متن )تصویر6( نیست. جهانگذشته
برانگیزوبرایمخاطبآنچنانغریباستکهجزدر
مواردیاندک،موفقبهکشفآنچهکهمتنبداناشاره
میکندنمیشود.تالشبیشتریجهتتفسیروتأویل
اینمتننیازاستتابتوانبهعالمیدستیافتکهمتن
درخودحملمیکند.متونهنریایندورهکهبهزبان
صرفاً که هستند تمثیلی بسیار شدند، نوشته ماشین
روایت را روان و ساده داستانی عوام سرگرمی برای
نحوة زیرا میطلبد را جدیدی بیان هنر، نمیکنند.
رویآورندگیانسانبهجهانوبهدنبالآن،ذاتدهیو
معنابخشیانسانبهجهان،واسطهایبهنامماشینیافته
)یا خواندن قابل تكنولوژیهای )تصویر16-4( است.
و هرمنوتیكی گنجایشهای بسط دنبال به خواندنی(

زبانشناسانةمخاطببهواسطةابزارهستند.
آثار در ماشین ایدئولوژیگونة کاربست
نقادانة استفادة یا فوتوریستها و کانستراکتیویستها
دادائیسموسورئالیسمازتصویرماشینمؤیدایننكته
به توجه با تا میکند دعوت مخاطب از اثر که است
داللتهای و مكانیكی زبان به خود کمابیش آشنایی
ضمنیوارجاعاتآن،غایترابیابد.دادائیستهابرای
خلقیکمتننقادانهوبهکارگیرینوعیطنزانتقادی
اززبانماشینبهرهجستند.اینروشدرخلقموقعیتی

هجوگونهمعادلایناستکهازصورتحماسِیادبیات
فاخردریکزبان،جهتبیانمسائلپیشپاافتادهو
روزمرهاستفادهشود.دراینحالتنتیجهملغمهایاست
ازعناصرمتضادکههمجواریشان،هجوگونهاست.آیدی
دراینموردمینویسد:»دقیقاًدرچنینموقعیتهایی
استکهامكاناتکافكاییبرمیخیزند...امكاناستفادهاز
تفاوتمیانگونههایمیانجیشدهوبیواسطةتجربه«
)Ihde, 1979: 12(.زبانمكانیكیدادائیستها،زبانیپر

ازداللتهایضمنیوارجاعاتمبهماست.مخاطبباید
درستمانندیکهرمنوترفتارکردهتازبانماشینرا
رمزگشاییکند.اینوجهازنسبتهرمنوتیکبهویژه
و تمثیلها است. مشهود دوشان و پیكابیا آثار در
کنایههایمارسلدوشانجهتتوصیفانسان،درونیات
قابل آثارش مكانیكی درساختار او اجتماعی روابط و

تصویر8.ژانتینگلی،ناروا)1۹61(،میلههایفوالدی،چرخ
،۲۲0vفلزی،لوله،چدن،سیم،آلومینیوم،رشته،موتورالكتریكی
170*1۹8/1*۲18/4سانتیمتر)63*78*86اینچ(.موزه

)Url 15(.متروپولیتن،نیویورک

تصویر7.پیكابیا،مادامپیكابیا)1۹5۹(،فتوکوالژبرمقوا،۲4*
5/31سانتیمتر.موزهملیهنرمدرن،مرکزژرژپوپمیدو،پاریس.

)Url3(

تصویر۹.فرنانلژه،سرباز)1۹16(،رنگوروغنرویبوم،3۲/4
130/۲8*۹7/3سانتیمتر.مجموعههنرنوردراینوستفالن،

)Url 11(.دوسلدورف
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ردیابیاست.آثاراوبهشكلیاستکهگویاقصدنشان
دادنضرورتاخذنگاهیمكانیكیبهمسائلروزرادارد،
زیرابراینباوراستکهدیدگاهسنتیدرایندوره،حق
که دورهای در نیز پیكابیا نمیکند. ادا را مطلب
نقاشیهایشمكامورفیک4۹استازنقشهایماشینیبه
شیوهاینمادیناستفادهمیکند.بهنظرمیآیددرآثار
پیكابیاماشینهابهدستةخاصیازمردماشارهوآنهارا
سمت به کمکم او آثار )تصویر7( میکنند. بازنمایی
پیچیدگیبیشتریازسیستمهایتكنولوژیکمیگراید

زیرادغدغةروابطپیچیدهترانسانهارادرسردارد.
برجستة نمونههای از نیز تینگلی ژان کارهای
استفادهاززباننمادینماشینیاست.)تصویر8(بیشتر
اینآثاربهنقدزندگیمدرنیانقدتولیدانبوهومصرف
بیشازحدکاالونقدهاییازایندستارجاعمیدهند.

 متن ماشینی و ظهور جهانی متفاوت
اگرانسان،نحوةرویآورندگیاشویاجهانیکهبااو
دریکهمبستهقرارمیگیردهرکدامتغییریکنند،
معنادهیدیگرسانخواهدبودودرنتیجهچیزدیگری
تجربهخواهدشد.هنرماشینیمتنیاستاستعاریاز
جهاندرعصرماشین.اکنونبایدازدریچةچشمماشین
بافتی در انسان هنری بازنمایی گیرد. شكل ادراک
بافت از دیگری صورت مذهبی و باستانی اسطورهای،
رویآورندگیها، از کدام هر زیرا مییابد ماشینی
بخشیهاییازوجوداینفیگورانسانیراکشفمیکنند

کهبایكدیگرمتفاوتند.صورماشینیـکهصرفاًشامل
فیگورهایانسانینمیشوند-درهنرماشینیفراواناند.
است؛ تصویر همین پایة بر مخاطب بالفصل ادراک
انسانیدردورةماشین،دیگرآنتصویر فیگور تصویر
میانجیگری با زیرا نیست پیشین دورههای کالسیک
تكنولوژی،عالموهرچهدرآناستهیئتیمتفاوتبه
خودمیپذیرند.چهرةماشینیشدةانسانکهتاپیشاز
پیش اکنون بود بیواسطه،کشفشده ادراک در این
در مخاطب شرایطی چنین در است. مخاطب روی
از مستقیم تجربة کسب بدون هرمنوت، یک جایگاه
صور خالل از آن تأویل و تفسیر به باید اثر، جهاِن
ماشینیهمتگمارد.آنچهدراینروشازتفسیرهنربه
یعنی آن ارجاعی مورِد و متن رابطة میخورد، چشم
هماناعالمیاستکهبهنحوتكنولوژیکازاستتاربیرون
همچون هنرمندی آثار در نمونه عنوان به و میآید
ارنستهویدامیشود.دادائیستهادربازنماییجهاِنبه
هجوگونه و ویران صورتی آنها نزد که ماشینی غایت
وجوه کشف در خود رقیبان از را سبقت گوی دارد،
متفاوتجهاندردورةمدرن،میربایند.آنچهدرمواجهه
امر این از اهمیتداردآگاهشدنمخاطب آثار این با
استکهاینتفاوتهاازدِلتجربةماشینیجهانعمل
هرمنوتیک »نسبت سرراست. تجربهای نه و میآیند
آن در که دارد بر در را عینی امر رادیكال دگرگونی
میشود« ناپدید بیواسطه و تشخیص قابل بازنمایِی
)Ihde, 1979:35(.دربرخیآثاردادائیستها،ماشینها
میتواند که شدند داده نمایش انسانی خصوصیات با
کند. فراهم جهان کردن انسانی نا نقد برای زمینهای
ناانسانیکردنجهاندراینجابدینمعنیاستکهاز
تجربةجهانبهوسیلةانسانجلوگیریشود.بهعبارتی،
درهمبستةتجربیانسانوجهان،ارتباطمتقابلاین
دو،بهدرستیبرقرارنشود.دررویاروییباآثارژانتنگلی
همینفرایندرویمیدهد.فهممخاطبازآثارتینگلی،
بهعنواننمونه»هانیبال«50یا»ناروا«،51ازصورتهایی
بهدستمیآیدکهمتشكلازسیمها،پیچها،چرخدندهها
ودیگرادواتمكانیكیاست.سرگردانِیمخاطبدربرابر
فرایند این بستر در »هانیبال«، چون آوانگاردی آثار
دیگر با ناهمگون که فرایندی است. دوانیده ریشه

تصویر10.الكساندراکستر،ملكةمیخی)1۹۲4(،جوهر،گواشو
مدادرویکاغذ،36/۲*54سانتیمتر)141/4*۲11/4اینچ(.

)Url 1(
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فرایندهایتجربةعالماست،الگویفرمِیمتفاوتیرابه
بارمیآورد.»ابزار،بهمثابةامریساختارشكنوتحلیلی
را خود نتیجة هرمنوت عنوان به و میرود کار به
میرساند.ایننتیجهبیشترمانندمتناستوچیزیکه
ارائهمیدهداکنونبایدتوسطکسیکهسوادیادانش
قرار دسترس در که آنچه شود. خوانده دارد را آن
میگیردازخاللکاربردهرمنوتیكیابزاربهدستآمده
است«)Ihde, 1979: 35(.بازنماییدرآثارماشینیهنر
از رونوشت یا بلكه نیست طبیعت محاکات آوانگارد،
تجسم یا میدهد بازتاب را طبیعت که است ابزاری
ادراکیاستکهبهواسطةماشینشكلگرفتهاست.اگر
تشكیل سیلندرها و لولهها را لژه فرنان اثر سراسر
به دیگر طبیعت اوالً، که است دلیل این به میدهند
عصر انسان اینكه، ثانیاً و ندارد وجود پیشین شكل
ماشینازخاللابزارهمهچیزحتیصورتهایطبیعی
راچونابزارآالتوادواتمكانیكیدرکمیکند.زندگِی
هخ هانا اثر در را تكنولوژی دستان در یافته شكل
میتواننظارهنمود:انبوهیازاطالعاتگوناگونودرهم
آمیختهکهپیداکردننسبتمیاِنآنهاتفسیریجدی
تقابل انواعصورمكانیكی، با رامیطلبد.روبهروشدن
در ماشینآالتی انواع با را ماشین عصر انسان روزمرة
از و جهان کاشف وجه یک از که میکند زنده ذهن
با دوشان مارسل اثر هستند. آن حاجب دیگر وجهی
عنوانپلكان53عالمیاستکهماشیننمایانمیکند.
دوشان زمان در که است الزم نكته این به توجه
دستاوردهایعلمیایهمچوناشعةایكسمطرحشدند
 James, 2012:(کهمدعینشاندادندرونچیزهابودند
23(.درایناثر،تكنولوژی،کاشفبدنیاستکهتاپیش

ازاینمستورماندهبود.تكنولوژیدرایناثر،اطالعاتی
اختیار در زبانخود، به آورده بهدست ازسوژه که را
مخاطبقرارمیدهد.تصویربراینامرداللتداردکه
تكنولوژیدرمیانةراهارتباطیانسانوجهان،تغییرات
قابلمالحظهایبهوجودآوردهاست.»دررابطةشفافتر
همیشه ماشین، میانجیگری با جهان و انسان میان
دیالكتیكیمیانآنچهکهمستقیمتجربهشدهباآنچه
در اما دارد. وجود است تجربهشده ابزار ازخالل که
حالتتیرهترِهرمنوتیک،عدمراستنماییوابهامابزار

تمام در آیدی .)Ihde, 1979: 37( میگیرد« شدت
نسبت در ویژه به میکند، ارائه که نسبتهایی
هرمنوتیک،ابهاممیاندوعضِومتحدرامتذکرمیشود.
نگاهیمجددبهنمودارآیدیمسألهراروشنترمیسازد:

)جهان-ماشین( انسان
نمودار6.رابطهایمبهمدراتحادجهانوابزار

پرسشآیدیمربوطبهاینخطفاصلهمیشود.اینكه
ماهیتدقیقاینرابطهچیست؟آیاماشینهمیشهوفادار
بهجهاناست؟درآثارآوانگاردهایاوایلقرنبیستمنیز
رابطةماشینوجهانموردپرسشاست.ماشینوجهان
درنسبتهرمنوتیکشباهتیانتزاعیدارند.دربسیاریاز
آثارنیزمشخصنیستکهماشینچهمؤلفههاییازجهان
را آنها فرایندی، چه طبق یعنی وچگونه، کرده اخذ را
بازنماییکردهاست،اضافهبراینكهچهمؤلفههاییدراین
اخذوبازنماییراهنیافتند.بنابرآثاربجاماندهچنینبه
نظرمیرسدکهباورآوانگاردهابراینامراستواراستکه
واقعیتدیگرچیزیبهمثابةامریملموسنیستکهزمان
ومكانرااشغالکند.بلكهجهان،همانآگاهیانساناز
تجربةماشیناست.هنرمندانآوانگاردکهآثارشانمتشكل
ازعناصرماشینیاستبهترینتجسمانسانرادرعصر
مییافتند. ماشینی صورتهای در مدرن تكنولوژیهای
انسانعصرماشینهایمدرنکهبرجستهترین-اگرگفته
نشودیگانه-صورتانكشافیجهاِنپیِشرویشتكنولوژیک
است،پسکاملترینصورتبرایبازنماییرادرزبانو

بیانیماشینیمییابد. 

ماشین به مثابة هنر در نسبت غیریت با انسان
نسبتهای ذیل و نخست بخش در که همانطور
به نسبت این در انسان تجربة شد، گفته چهارگانه
ماشینخالصهمیشودوتجربهایکهازجهانبهدست
به غیریت نسبت میرسد. ممكن حداقل به میآورد
تكنولوژیکه و انسان میان نسبتهای از یكی عنوان
نقشپررنگیرادرمیانجیگریتجربةانسانازجهان
مؤلفهای بیستم قرن ماشینی آوانگارد هنر در دارد،
برجستهاست.کمتراثریوجودداردکهنتواندرآن
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نسبتغیریتراجست.درواقعیكیازتحوالتانقالبی
هنرهایتجسمیدرقرنبیستم،بهویژهنزدهنرمندانی
و فردی مؤلفههای در را شگرفی تغییرات دغدغة که
انساندرعصرماشینداشتند،حذف اجتماعی روابط
انسانیدرآثارهنریاست.در انسانییاسراسر سوژة
هنِرپیشازاین،همطبیعتحضورچشمگیریدرآثار
هنریداشتوهمفیگورهایانسانی.امابهتدریجاین
حضورکمرنگونهایتاًنزدآوانگاردهابهشیوهایافراطی
آنطورکهذیلنسبتهرمنوتیکگفتهشد، طردشد.
زبانتكنولوژیک،بازنماییازطبیعت،زندگیانسانوبه
از طبیعت تنها نه کرد. خود آن از را عالم کلی طور
دریچةآثارماشینیمشاهدهمیشدبلكهفیگورانسان
نیز،اگربتوانآنهاراانسانشمرد،تغییریافت.دراین
دوره،تجسمهیئتانسانیبهصورتیشكلگرفتکه
جان و شخصیت مكانیكی ابزاری یا ماشین به گویی
بخشیدهشدهاست.فیگورهایآهنیندرعیناینكهمی
توانندخوانشیماشینیازنوعانسانهمیشگیباشند،
بر را ماشینی انسان از معمول خوانشی نقش قادراند
آثار در ماشین انسان- دورگة موجود گیرند. عهده
است. مشهود سورئالیستها و دادائیستها از بسیاری
)تصویر۹(ماکسارنستودوشانتاجاییپیشرفتند
تجسم نیز را هوشمند ماشینهای آتی تكامل که
معاصر »اَشكال که است معتقد نیز آیدی بخشیدند.
هوش  بر مبتنی پژوهشهای برخی در انسانگرایی
مصنوعیتجسممییابد«)Ihde, 1990: 98(.درآثاری
اینچنین،حضورماشین،بازنمایییکابژهچوندیگر
انسان به است تلنگری بلكه نیست خود در ابژههای

جهتیادآوریجایگاهماشین،کهاکنونفراترازشیِء
و مؤثر حضور زندگی در که همانطور و است صرف
غیرخنثیدارد،مشخصاًجایبیشتریرادرآثارانتقادی
تكنولوژیهایمدرن، پیشرفتعصر با اشغالمیکند.
ماشینبهتدریجبهخالقخودنزدیکمیشد.)تصویر10(
ازطرفیحسپدر-فرزندیکهانسانبهماشینداردو
ازطرفیشباهتیموروثیکهخودبداناهداکردهسبب
بدین شود. تماشایش محو و او جذب انسان میشود
ترتیب،مطابقباساختارافزایشی-کاهشیکهآیدیدر
نسبتانسانوتكنولوژیمطرحمیکندوسنگینیبار
افزایشیآنونیزفراموشیتقلیلهاوکاستیها،ماشین
زیرا قرارمیگیرد؛ باالیی درنسبتغیریتدرجایگاه
آنچهشبیهبهانساناستبرایاوجذاباستازاینرو
جنبههایکاهشیآنکمترتوجهشراجلبمیکنند.
ترسیموحدتانسانوماشینیانزدیكیایندو،میان
آثار در میتوان است. مشترک آوانگارد جنبشهای
هنرِیآنسالهاصورتمتناظریبرایآنچهکهاکنون
و تفكر قوة با یاماشینهایی یاسایبورگ ربات نام به

هوشمصنوعیشناختهمیشوند،یافت.
دربرخیآثار،آنچهبازنماییشدهبهطوردقیقفیگور
میکند. خودحمل با را انسانی صفات اما ندارد انسانی
راجهت انسانیدارد نهصورت و آنچهکهصفات آیدی
ارجاعبهآندستهازمصنوعاتتكنولوژیکاستفادهمیکند
همچنان اما میشوند دریافت دیگری شبه مثابة به که
 Ihde,( میکنند تعدیل را شده داده انسانی جنبههای
15 :1979(.کیفیاتاعمالشبهانسانیماشینوورودیا

مجاورتماشینبهقلمروخصوصیاتانسانیکهازعناصر

تصویر11.مارسلدوشان،پلكان)1۹1۲(،چاپژالتینی
نقرهای،18/1*۲4/8سانتیمتر)71/8*۹3/4اینچ(.

)Url 17(.موزههنرهایمعاصرنیویورک،نیویورک

تصویر1۲.فرانسیسپیكابیا،دختربدونمادر)1۹16-
1۹17(،آبرنگ،گواش،جوهرهندی،35*50سانتیمتر.

)Url 3(.موزهملیهنر،مرکزژرژپمپیدو،پاریس
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غیریت نسبت زمرة در است، دوره آن هنری آثار اصلی
انسانوتكنولوژیقرارمیگیرد.براینامبردنازنخستین
که کرد اشاره مارینتی فیلیپو54 به میتوان پیشبینیها
معتقدبودوسایلنقلیه»گوییشخصیت،روحوقصدو
 Marinetti,qtd. In Hulten, 1986:(»ارادةخودرادارند
با را نسبتی همان فوتوریستها دیگر و مارینتی .)56

ماشینبرقرارمیکردندکهدرزمانباستانمیانانسانو
نیاِی را بتها آیدی که همانطور درست بود؛ بتهایش
در میداند. اوست خود دستساختة که انسان دیگرِی
امیلیو و کورا55 برونو فوتوریسم، 1۹14 سال بیانیة
ستیمللی56بیانکردند:»هیچتفاوتذاتیواساسیمیان
مغزانسانویکماشینوجودنداردوتفكرومغزماشین
و پیشرفتهتر بسیار میکند کار مكانیكی صورت به که

پیچیدهتراست«
.)Corra & Settimelli qtd. In  Hulten, 1986: 568(
دراینمقایسه،ماشینموجودیفرضشدهکهدوشادوش
انسانازجهانبهرهمیبردوچهبسادراینبهرهمندی
رقیبانسانشود.یكیازریشههایجریانهایهنریضد
ماشیندرهمینجانهفتهاست؛شراکتدرجهانبایک
دیگری،چندانخوشایندانساننیست،چراکهنمیخواهد
رقیبیدرکنارخودپرورشدهدکهسهمیازمنابعجهان
راطلبکند.آیدیزمانیکهبهبتپرستیدورانباستان
انسان نیای که دهد نشان تا است آن بر میکند اشاره
امروزینیزبتراچونانیکدیگریمیانگاشت.همین
انسانوتكنولوژی تانسبتغیریت آیدیکهآنرا باورِ
ارگانیک زندگی شبیهسازی قالب در میکند ردیابی
ماشینهادرآثارفوتوریستهامشهوداست.اینشبیهسازی
درآثارماکسارنست،فرنانلژه،پیكابیاوالكساندراکستر
هنرمندان، این آثار از زیادی شمار است. چشمگیر نیز
ماشینهاییراباخصوصیاتانسانینمایشمیدهند.روی
نا-انسانی ماشین، کردن انسانی یعنی سكه، این دیگر
دستیابی عبارتی، به بود انسان مصنوعسازی یا کردن
ماشینبهآنچهانسانرابهموجودیمتمایزبدلمیکند:
دوراندیشی کردن. حس و تفكر برای ماشین توانایی
شناخته مصنوعی هوش عنوان تحت امروزه آوانگاردها
میشودوهدفازپیشبردآن،شباهتهرچهبیشتربه
انسانیاالگوبرداریازاوست.نزدآیدی»تكنولوژیاغلب

رویآورندگیهایمتفاوتیازآنچهانسانداردراداراستو
آنجذابیتیکهدرنسبتغیریتبرایانسانایجادمیشود
ممكناستانسانرابهسمتازفراموشیاینتفاوتها
عنوان با دوشان اثر )Ihde, 1990: 103( کند«. هدایت
پلكان)تصویر11(میتواندداللتبرحرکتیانسانیباشد
کهدیگرِیانسانانجاممیدهد.بدن،اجزاِءآنوعضالت،
همهمكانیكیاندوگرچهکاریکهدرحالانجامشهستند
مختصموجودیزندهاستاماکیفیاتحرکتیکهدراین
اثربرآنتأکیدشده،نماییرباتیکدارد.درآثارپیكابیانیز
تالششدهتاماشینهاشكلوشمایلانسانیبگیرندیا
بالعكسصورتهایماشینیموردتقلیدواقعشوند.شاید
شفافترینبیاندراینزمینهمتعلقبهپلهاویلند58باشد
نزدیکمیدانستو انسان بهجسم را کهجسمماشین
احتمالآنرادرنظرداشتکهماشین،دیگرخصوصیات
انسانرانیزبیابد.پیكابیادواثرتحتتأثیرمفهومساختة
هاویلند،یعنی»ماشینبهمثابةدختربدونمادرانسان«5۹
به دو هر که نقاشی دیگری و طراحی یكی کرد. خلق
موجودیزاییدةانساناشارهمیکنندکهاکنونسرپرستی
میکند عرضه لژه فرنان که چشماندازهایی در ندارد.
مینمایند. جلوه مكانیكی شاخصهای با فیگورهایی
دیگرِی جز مكانیكی، چنین بستری در )تصویر1۲(
مكانیكیانسانموجودیتوانزندگیندارد.چشماندازهای
انسان معمول جهان زیست- از نشانی هیچ تنها نه لژه
ندارند،بلكهخودجهانیراشبیهسازیکردهوپیشروی
انسانگشودهاند.درچنینجهانهایشبیهسازیشدهای60
عالمانساندرحاشیهقرارگرفته،وتجربةآندرتیرهترین
در آن موجوداِت و مكانیک دنیای است. ممكن حالت
به را وجهان میشوند میدان وارد نوین جهانی شمایل
حاشیهمیرانند.دراینجاستکهانسانباپدیدهایروبهرو
میشودکههمشبیهاوستوهمدیگریاست.اینباشندة
ذهن و بدنی نیروی تنها که است انسان همان نوین
رسوب خصوصیاتش دیگر و مانده پایدار تولیدگرش
یافتهاند.ذهنتولیدگراوازطرفیبههمجواریباانسان
نظرداردوازطرفدیگربهخودمختاریمیگراید.این
دوگانه،تشكیلدهندةسامانیاستکهآیدیآنراساختار
مبهم هویت اصلی دلیل و تكنولوژی کاهشی افزایش-

تكنولوژیمیشمارد.
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ماشین به مثابة هنر در نسبت زمینه با انسان
نسبت مانند هنر در زمینه نسبت تآملی منشأ
دستة در است. بررسی قابل گونه دو در هرمنوتیک،
نخست،ماشینهماننقشیرابازیمیکندکهدردنیای
واقعیودرنسبتزمینهباانسان،برعهدهدارد؛بهعبارتی
ماشیندرهنرنیز،بستراثررامیسازدودرپیشزمینه،
بهچشمنمیآید.دردستةدوماما،موضوعکاماًلمتفاوت
است.آنچهدرایندستهاتفاقمیافتداستفادةخودخواسته،
آگاهانهوتعمدیازماشینهایاقطعاتمكانیكیاستکه
بر را متفاوت نقشی و بافتهمیشگیخودجداشده از
عهدهمیگیرند.درنتیجه،دودستةمذکوردرادامةبحث

بهصورتجداگانهموردبررسیقرارمیگیرند.

ماشین در نسبت زمینه به مثابة بستر هنر
به را اززمانیکهتجسمطبیعتدرهنرجایخود
بازنماییشهروچشماندازهایشهریداد،تكنولوژیهای
زمینهایدرآثارهنریحضوریپررنگتریافتند.تكنولوژی
درچنینآثاریبهعنوانبخشیازمحیطیاهمانطورکه
درنسبتزمینهگفتهشد،بهعنوانبخشیازجهانبه
چنین از مدرن انسان جهان اشباع درآمد. تصویر
تكنولوژیهاییممكناستناظررابهسمتیهدایتکند
کهآنهاراصرفاًبهعنوانپسزمینةکاردرنظرگیرد،حتی
را محیطی تكنولوژیهای »نمایش« قصد هنرمند اگر
یا تكنولوژیشفافیت زمینه نسبت در زیرا باشد؛ داشته
کدورتنداردبلكهغایباستومدامپسمیکشدمگر
اینكهخوبکارنكندوازبسترخودجداشود.درچنین

حالتیاستکهتوجهناظررابهخودجلبمیکند؛اگربنا
بهجستنزمینةزندگیانساندراثرهنریباشد،درآثار
چشماندازها بازنمایی به که آندسته ویژه به متعددی،
قابل تكنولوژی با انسان زمینهاِی نسبت پرداختهاند،
شناساییاست.کافیاستتامناظرترسیمشدهدرکارهای
هنریموردالتفاتبیشتریقرارگیرند.نظیرآنچهکهنزد
دیده فوتوریستها و رژیونیستها فوویستها، برخی
میشود:چشماندازهایشهریکهحضورمظاهرتكنولوژی
روشنایِی نمونه، عنوان به است. پایدار و ثابت آنها در
چراغهایخیابانیکموردراازتكنولوژیدرنسبتزمینه
نشانمیدهد.اینتكنولوژی)دراینجاروشناییخیابان(
بخشیازمحیطاستکهموضوعیتنمییابدوهمچون
یکبستربروزمیکند.تكنولوژیهایمحیطینهتنهادر
زندگِیروزمرةانسانکهدراثرهنرینیزعقبمینشینند؛
اتمسفراست بهمثابةبخشیکهسازندةیک اینحال با
دورن61 آندره آثار دارند. دائمی و همیشگی حضور
مؤلفههای میگذارند. اختیار در چنینی این نمونههایی
زندگیتكنولوژیکدرآثاراوحضورساکنوآرامیدارند.
نهتنهاچشمانسانمدرنبهخطوطریلی،قطارودوِدآن
خوگرفتهبلكهاینابژههابخشیازجهاناورامیسازند.
پساگرمراِدهنرمندازارائةاثر،بازنماییمحیطزندگِی
مدرنباشد،بایدهمانچیزهاییرادرکارتجسمبخشد
دارند. حضور مدرن انسان روزة هر چشمانداز در که
عمومی، روشنایی چراغهای قطار، واگنهای اتومبیلها،
خطوطراهآهنوکارخانجات،دیگربدیهیوغیرقابلانكار

پنداشتهمیشوند.)تصویر13(
در را معمول تصویری که کارخانجات دود نماِی

تصویر13.آندرهدورن،پلچرینگ)1۹06(،رنگوروغن
بررویبوم،106/7*1۲5/7سانتیمتر.گالریملیلندن،

)Url 20( .ساختمانهنرشرق

تصویر14.ارنستلودویگکریشنر،پلراهآهنخط
درسدن-لوتبرگ،رنگوروغنرویبوم،*81*71

)Url 2(.سانتیمتر.موزهباهاوس،برلین
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بیستمی قرن انسان جهاِن آسمان از چشماندازهایی
تشكیلمیدهند،پابهپاینقوشابرها،حضوریمستمرو
عادیدارند.دربرخیآثارمتعلقبهمكتبفوویسم،مانند
از متصاعد دود دووالمینک، موریس و دورن آندره آثار
دودکشکارخانجاتنقشیدوپهلوایفامیکنند؛عنصری
ضروریودرعینحالخاموشوبیصدابرایبازنمایی
قرنبیستم.شایدبودونبودچنینعناصرییكسانبنماید
امانكتهاینجاستکهآنچهبهیکچشماندازمدنیِتقرن
که است تكنولوژیک عناصر همین میبخشد، بیستمی
پیشپاافتادهجلوهمیکنند.قطارهایشهریوبینشهری،
خطوطریلیوکابلیمانندآنچهدرآثارارنستلودویگ
کریشنر6۲دیدهمیشود،بستِرمناسبیکشهرمدرنرا
به عناصر، این از کدام هر )تصویر14( میکنند. ایجاد
تنهاییبهچشمنمیآیندوجلبنظرنمیکنند،عادتبه
حضورآنهانقششانراکمرنگوآنهارابهابزارآالتیغایب
تبدیلکردهاست.نقشتكنولوژیهایزمینهایدرهنر،
کهچندانهمبیقدروارزشنیست،همچوننقشآنهادر
زندگِیواقعیانساناست.آنهافراگیرندوآنچنانمحیطرا
انباشتهاندکهمحیطکنونیانسانبدونحضورآنهادچار
زمینهای تكنولوژیهای اگرچه اینحال، با است. نقصان
آنچناندرزندگیانسانمؤثرندکهزندگیمدرنبرروی
بستریبناشدهکهآنهابهوجودآوردهاند،اماحضورشان
حتیبرایناظرمحسوسنیست.اینحالتتازمانیکه
درستبهکارشانادامهدهند،ادامهدارد.تاوقتیکهکارا
امابه باشندپنهانندوجاییرااشغالنمیکنند ومفید
محضازکارافتادنوخرابشدن،انسانملتفتآنهاو
شكافیمیشودکهفقدانشاندرپیلةزندگیمدرنایجاد
کردهاست.اینالتفاتبهسببتغییریاستکهدردرک
ودریافتانسانازجهانرخمیدهد.اگرچهتكنولوژیهای
زمینهایتمایلبهاستتاردارنداماهمچونسهنسبتدیگر
کههمهدرپیشزمینهبودند،بردرکودریافتانساناز
با ازجهان انسان تجربة بنابراین تأثیرمیگذارند. جهان
دخالتتكنولوژیهایمحیطیکاماًلازتجربةبیواسطةآن
چنین که میکند روشن امر این است. متفاوت
همانقدر نبودنشان، محسوس خالف بر تكنولوژیهایی
انسان. با نسبتها سایر در تكنولوژی که دارند اهمیت
چنانچهدرزمینهوبستریکنسبتیکهانسانباعالمش

برقرارساختدگرگونیایجادشود،هرآنچهبنیادشنیزبر
انسان با مقایسه در میگردد. واژگون است آن
پیشاتكنولوژی،نسبتانساندورةتكنولوژی،باآنچهکه
بنابراین، است. یافته عمیقی تحول دارد قرار روبهرویش
هنرنیزدستخوشتغییرشده،خواستهیاناخواستهبدل
چه، میکند، منعكس را آن که است شده آینهای به
و گرفته خود به دیگری شكل انسان جهاِن زیست-
تكنولوژینهچونزائدهایمتصلبهآن،بلكهپارهایازآن
است.پیجوییعناصرغیرقابلتفكیکازمحیطانسان،که
علیرغمحضورخاموششان،زیست-جهانراکاماًلتحت
چندان بیستم قرن هنری آثار در میدهند، قرار تأثیر
میشود، آنها آسان تشخیص سبب آنچه نیست. دشوار
بدیهینپنداشتنبافتوزمینهاست؛بهمحضجداشدن
ازآنچهکهبدیهیومسلم ابعادجدیدی ازپیشفرضها،
برخی میان، این در میشود. آشكار میشد، گرفته
هنرمندانکهبهشكلیخودخواستهبهبرجستهساختن
از را تكنولوژی اگرچه شدند، مشغول تكنولوژیک بافت
بسترشجدانكردندامافرمیرابرگزیدندکهتكنولوژِی
محیطیدرهمانبافتخود،نمودیبرجستهداشتهباشد.
)تصویر4-41و4-4۲(روشناستکهاگرتكنولوژیهای
در که گیرند قرار پژوهش مورد نحو همان به محیطی
زندگیروزمرةانسانحضوردارند،ضروریاستکهبخشی
که شود جستجو بیستم قرن از آثاری میان در آن از
تكنولوژیفینفسهدرآنموضوعیتنداردبلكههمچون
دیگرعناصردرترکیببندیقرارمیگیردوبهچشمانداز
شكلمیبخشد.»راندندرطولجاده«63اثرامیلکوزا64
آن، بر اضافه )تصویر15( است. آثاری ازچنین نمونهای
هرچهازاوایلقرنبیستممیگذردتكنولوژیهابیشتردر
آثارغیرماشینیحضورپیداکردهونقشبستریمییابند.
اینامربدیندلیلاستکهباگذشتزمان،انسانهرچه
بیشتربهحضورتكنولوژیدرعالمشانسمیگیرد.اگربه
در حرکت انسان، تجربة دگرگونی اوان در نمونه عنوان
فوتوریسمبسیارجلبتوجهمیکرد،پسازگذشتچند
ازملزوماتزندگی اتومبیلوهواپیماجزیی دهه،قطار،

شهریشدند.
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ماشین در نسبت زمینه با انسان به مثابة عنصری 
ناهمگون در هنر

با که میشود گشوده چشم پیش قلمرویی اکنون
مبحثخرابی،ازکارافتادگی،شكستنومفقودشدنابزار
از استفاده  دارد. پیوند آیدی، او، از پس و هایدگر نزد
ازیک افتاده افتاده،قطعاتجدا کار از ابزارهای صورت
ماشینیابهطورکلیتكنولوژِیمحیطیکهازبسترخود
مدرنیستهاست. آثار مشخصة صفت است، شده جدا
ازاسمبالژها،کالژها،فوتومونتاژها،مجسمههاو بسیاری
حتیآثارنقاشیبااینتكنیکساختهساختهشدهاند.در
برخیازآثاریکهتااینجابررسیشداینویژگیوجود
دارد:پیچومهرههادرآثارراِئولهاسمن،چرخدندههادر
دوشان، مارسل اسمبالژ در دوچرخه چرخ هخ، هانا اثر
اگزوز لوله مانند ماشینآالت انواع از شده جدا قطعات

اتومبیلدرآثارماکسارنست.
برگشِت راه که میکنند طی را مسیری آثار این
مقابلآنراتكنولوژیهاییمحیطیپشتسرمیگذارند
کهدربسترشانحضورودرحالتعادیقراردارند.
زمانیکهیکچرخدندهازیکماشیناتوماتیکونیمه
اتوماتیکجداشدهودربافتیغریبمورداستفادهقرار
میگیرد،بنانیستتانقشمحرکرابازیکند،یامانند
میللنگ،نیروییراازجاییبهجایدیگرانتقالدهدو
حرکتیبیافریند؛بلكهقراراستدقیقاًدرنقطةمقابلآن
»تكنولوژِی ندهد.65 انجام کاری هیچ و گرفته قرار
انداختهشود دور یاگمشدهمیتواند شكسته،خراب
زیراازآنجاکهمزاحماستتبدیلبهچیزیدورانداختنی

]...[ ابژهبودگیآشكارمیشود اینحالت میشود.در
قرار استفاده از خارج که است زمینهای پدیداری این
میگیرد«)Ihde, 1990: 98(.چرخدوچرخهتازمانیکه
خوبمیچرخدوکارشرادرستانجاممیدهدغایب
ازنظراستامابهمحضاینكهخللیدرکارشایجاد
اختفا از نكند، را ودیگرکارچرخیکدوچرخه شود
بیرونمیآید.)تصویر16(بهکارگیریقطعاتماشینییا
ترسیمفرمآنهادربافتیمتفاوتازبافتهمیشگیکه
دادائیستها و سورئالیستها نزد دارند، تعلق آن به
طرفدارانزیادیداشت.استفادهازصورتهاینامأنوس
دو هر بارز مشخصههای از دیگر، چیز به ارجاع برای
یا و ماشینها از قطعات انتزاع است. هنری جنبش
شكلی به که را آنچه کاربردیشان، بستر از ماشینها
در میآورد. چشم پیش میشد گرفته نادیده وسیع
چنینموقعیتیلولههاوسیلندرهاموضوعیتیافتهودر
مرکزتصویرخودنماییمیکنند.لولههاوسیلندرهادر
آثارفرنانلژه،پیچومهرهودیگرابزاراالتوقطعاتاز
کارافتادهودورریختنیدراسمبالژهاومجسمههای
فوتومونتاژها، تینگلی،صورتقطعاتکاربردیدر ژان
کالژهاونقاشیهایهنرمندان،امریاستکههمیشگی
است. مبهم و نوین رویدادی بلكه نیست؛ پایدار و
ماشینهایاتوماتیکونیمهاتوماتیکتینگلییاموهولی
ناگیقرارنیستواقعاًکاربردیداشتهباشندبلكهصرفاً
رخ به کاراییشان از مستقل چیزی همچون را خود
از ماشینهاییکه یا ماشینها میکشند.ساختنضد

تصویر15.امیلکوزا،راندندرطولجادةقدیمی)1۹40(،
رنگوروغنرویبوم،63/5*7۲/۲سانتیمتر.مجموعة

)Url 1(.خصوصیدرکانتیكت

تصویر16.مارسلدوشان،چرخدوچرخه)1۹13(،
فلزوچوبرنگشده،63/5*31/5*1۲6/5

سانتیمتر.موزهملیهنرمدرن،مرکزژرژپومپیدو،
)Url 3(.پاریس
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ابتدایاکارنمیکنندیاکارمفیدیانجامنمیدهندیا
ساختنماشینهایپوچوبیمعنیبابرهمزدننسبت
انسان، با زمینهایوهمیشگیتكنولوژیهایمحیطی
توجهاورابهمحیطوبهتبعآنبهماشین،حرکات،

صفاتومشخصههایشجلبمیکند.

نتیجه گیری
غایتاینمقالهومهمترینواصلیتریندستاوردآن،
بهدستدادنمبناییبرایزیباشناسیهنرماشینیقرن
بیستمباتمرکزبرمؤلفههایپدیدارشناسیتكنولوژیدن
هنر تحلیل شیوة این که شد داده نشان است. آیدی
ماشینیکهبهآموزههایپدیدارشناسیتكنولوژیآیدی
مجهزاست،درمقابلجبرباوریتكنولوژیکمیایستد.با
درنظرداشتنپرسشمقاله،اکنونبااطمینانبیشتری
هنر زیباشناسی ارائة امكان »چگونگی پاسخ میتوان
فلسفة داد: را تكنولوژی« فلسفة آموزههای با ماشینی
تكنولوژی ماهیت به موشكافانه که آنجا از تكنولوژی
یابد، نیزبسط انسانی اگردرحوزةدانشهای میپردازد
بهترازهراصولدیگریمیتواندبستریمناسبراجهت
پرداختنبهروابطانسانوتكنولوژیارائهدهد.درحیطة
نظاممنددن  تكنولوژِی فلسفة زیباشناسیهنرماشینی،
آیدییكیازکارآمدترینمبانیفلسفیاست.پرسشاز
به آیدی دن نظریات پرتو در ماشینی هنرهای مفاهیم
پرسشازرابطةانسانوتكنولوژیانجامید.آموزههایمهم
.1  ازجمله: آیدی آراءدن آن تبع به و پدیدارشناسی
اختالف .۲ جهان؛ به ابزار طریق از انسان رویآورندگی
رویآورندگِی با ابزار با همراه رویآورندگِی که فاحشی
بیواسطهوبالفصِلانسانباجهاندارد؛3.همچنینآموزة
مهمخنثینبودنتكنولوژیهمگی،بدانجاختمشدکه
تجسد، نسبت بر مشتمل چهارگانهای نظام آیدی، نزد
هرمنوتیک،غیریتوزمینهشكلگرفتکهدرهرکداماز
تكنولوژیجایگاهمتفاوتی و انسان،جهان ایننسبتها،
مییابند.باتحلیلاثرهنریبرپایةنظامچهارگانةآیدی
کهساختارثابتتجربةانسانراازجهانبامیانجیگرِی
تكنولوژی̊،ذیلنسبتهایتجسد،هرمنوتیک،غیریتو
زمینهقرارداد،هرگونهموضعیدربرابرهنرماشینییاهر
نوعبازنمایِیآن،ذیلاینچهارگانهقرارمیگیرد.وجوِد

همزماندوساختارمتقابلافزایشی-کاهشیدرماشین
کهذاتِیتكنولوژیاستتعلقمحضیکاثربهیکرویكرد
هنجارگرارامتزلزلمیکند.بنابراینبراساستغییراتیکه
نظامچهارگانه، با ومطابق انسانرخمیدهد ادراک در
روشیتحلیلیبرایحوزةهنر،برپامیشود.بدینترتیب،
اینمقالهازمخاطبهنرهایماشینیدعوتمیکندتابا
کنارگذاشتنتعصباتوپیشداوریها،اجازهدهدتاصورت
هنرماشینیبهشكلیمتفاوتشكوفاشدهووجوهدیگر
خودراآشكارسازد.اینشیوةنوینتأملبرهنرماشینی
درمتنآثار،اجزاییراشناساییمیکندکهشایدازدید
مؤلفنیزپنهانباشد.آنچهکهبرایپژوهشحاضرنقش
رویآورندگی نحوة ایفامیکند، را تحلیلی و تأملی ابزار
میان که زمانی در هم آن است جهان به مدرن انسان
انسانوجهان،تكنولوژیایستادهاست.استفادهازفلسفة
دنآیدیدرحیطةهنرماشینیایننتیجهرامیدهدکه
تغییرات از متأثر نیز یافتةماشیندرهنر صورِتتجلی
رویآورندگیاست.مطابقباهمینشیوةتحلیلاستکه
از ماشینیدرهنرمیتواند دادهرعنصر نشان میتوان
عین در اینرو، از گیرد. قرار کاوش مورد وجه چند
آخرالزمانِی صورتهای از آثار از برخی برخورداری
آرمانشهروویرانشهر،اثربهصورتپنهانوآشكارحامل
به ژرفتری نگاه از خبر که هست نیز دیگری مبانی
تكنولوژی،فارغازمضراتومحسناتآندارد.بدینترتیب
درشیوهایکهسعیدرارائةآنشد،قصدبرایناستکه
تاحدامكاندرگردننهادنبهرویكردهایجبرباورتعلل
عناصر و هنر اجزاء به دقیقتر نگاهی با گیرد. صورت
تشكیلدهندةآنونیزبادرنظرداشتنصفاتومشخصاتی
تشخیص تكنولوژی ذات در هایدگر تبع به آیدی که
میگیرد. شكل چشم پیش عمیقتری تحلیل میدهد،
سرانجامپسازارائةنتایجاینمقالهمیتوانگفتاصل
مهمواساسیموردپژوهشکهبهدستآمدهماناارائة
هنر زیباشناسی یا ماشینی هنر باب در نوین روشی
بر و است تكنولوژی فلسفة از برآمده که است ماشینی
محورابهامذاتیتكنولوژیمیچرخد.اینابهامذاتیکه
مطلقپنداشتنرویكردهایجبرباوررابهچالشمیکشد،
بهکمکپدیدارشناسیآیدیبهدستآمد.امااکنونباید
درنظرداشتکهویژگیهایزیباشناختیماشینومعنای
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الهامرا از متافیزیكیحرکتوجنبشآن،نوعجدیدی
قوام معاصر تجسمی هنرهای توسعة و پیشرفت برای
را مكانیكی عناصر و ماشین تجسمی تعالی میبخشند.
نبایددرواقعیتبیرونِیآنهاجستجوکردودربازنمایی
نمایش رامیسازند ماشین که عناصری فرمِی و صوری
داد،بلكهبایدچهارچوبیمفهومیشكلگیردکهمرجعو
منبعیبرایزیباشناسینوینباشند.ازاینرو،پرسشهایی
بهجامیماندکهپاسخبههرکدامازآنهامیتواندطرحی
از دیگری اصول چه نمونه: عنوان به کند. ارائه را دیگر
زیباشناسی حیطة در میتواند تكنولوژی فلسفة حوزة
ماشینکاربردداشتهباشد؟داللتهاینظامپدیدارشناسانة
آیدیچگونهدرهنرمعاصرخودرانشانمیدهند،هنری
کهمتفاوتازهنرقرنبیستماستومكاتبنوینیچون
هنرمفهومی،هنراجراوهنرمحیطیدرآنتبلوریافتهاند؟
یااینكههنریکهخوِدماشینآنراخلقکردهیابهکمک
ماشینشكلگرفتهاست،اگربرپایةنظامآیدیتحلیل
شود،چهجایگاهیمییابد؟بادرنظرداشتنماشین،نهبه
میتوان را ابزاری چه هنرمند، مثابة به بلكه هنر، مثابة
برایتحلیلاثرهنریارائهکرد؟اینپرسشهاوبسیاری
پرسشهایدیگردربدنةاینمقالهجوانهمیزنندورشد
میکنند.امیداستهنرپژوهان،باغوروتعمقدرزمینة
تكنولوژیوهنر،بتوانندبهشكوفاییپاسخاینپرسشها

یاریرسانند.
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ماشینهاوابزارآالتدرحالتعادیدرجامعهداشتند.
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