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 چکیده
نّاورانه ف هايواسطه پیشرفتشهرهاي مدرن بههاي ابتدایی قرن بیستم، در کالنهاي انتهایی قرن نوزدهم و دههدهه در

شد.  نیدهتها درهمها و فنّاوريماشین انسانی با سازي پدید آمد، زندگیفرایندهاي صنعتیواسطۀ و تغییراتی که به
اش را دگرگون کرد، هاي ادراکی و جسمانیفرهنگ فنّاورانه ـ ماشینی مدرن، فهم سنتی از بدن انسانی و ظرفیت

رگانیک و امر فنّاورانه را از بین برد. در امر ا میان و مرزهاي به وجود آورد و فنّاوري آمیختگی میان بدناي درهمگونه
 یاد کرد. این پژوهش که» شناسی ماشینیزیبایی«و » ادراك فنّاورانه«توان از مفاهیم نوظهوري همچون این دوره می

 فنّاوري د ظهورکوشاست، می گرفته صورت ايکتابخانه منابع از استفاده با و تحلیلی توصیفی ـ روش با و نظري نوع از
در دوران مدرنیته موردمطالعه  هافنّاوري و هابدن و در ارتباط ایجادشده میان تاریخی این چرخش با رابطه در را سینما

 ترین تبلورهاي اینعنوان یکی از مهمشده توسط ژیگا ورتف، بهاز این منظر، مفهوم سینما ـ چشم مطرح .قرار دهد
و آمیزش  بارها به ترکیب، خصوص در این بیانیهو به هایشدر نوشته ورتف گیرد.نگره، مورد تحلیل و بازخوانی قرار می

کند، آمیزشی که موجب فائق آمدن بر میان بدن انسان و ماشین، میان چشم انسان و چشم فنّاورانه دوربین اشاره می
 کندنعتی ترکیب میشود. سینما چشم ادراك جسمانی ـ حسانی را با ادراك صهاي ادراك ناکامل انسانی میمحدودیت

 یرد.گمی قرار انسانی ادراك انجامد، ادراکی که فراسوي قواعدمی» ادراك نوین از جهان«و نتیجه این آمیزش، به یک 
 

 هاي کلیديواژه
 چشم، ژیگا ورتف پروتزي، مونتاژ، مدرنیسم هنري، ادراك ماشینی، سینما ـتکنولوژي  
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 مقدمه
واسطه شهرهاي مدرن بههاي ابتدایی قرن بیستم، در کالنهاي انتهایی قرن نوزدهم و دههدهه در

 زندگی سازي پدید آمد،واسطه فرایندهاي صنعتیفنّاورانه و تغییرات شتابانی که به هايپیشرفت
اي هو شبکه شهري زندگی شتاب و بود. سرعت شده تنیدهها درهمو فنّاوريها ماشین انسانی با

 ارتباطی همچون ابزارهاي الکترونیکی، هاينورپردازي هواپیماها، قطارها، ها،فنّاورانه مدرن (اتومبیل
د. این ساختن دگرگون را انسانی زندگی چارچوب ايسابقهبی و وسیع طوربه )...و  تلگراف و تلفن

ی گیري و ظهور ادراك نوینو موجب شکل ها، معیارهاي سنتی ادراك انسانی را متالشی کردندماشین
، »ادراك فنّاورانه«از فضا، زمان و جهان اطراف شده بودند، ادراکی که از آن با اصطالحاتی همچون 

فنّاورانه و هاي شود. درنتیجه این پیشرفتیاد می» ادراك پانورامایی«، »1شدهادراك اتوماتیک«
 2ستهسپهر زیتمایز میان«تدریج شهرهاي مدرن، بهها با زندگی روزمره انسانی در کالنآمیختگی آن

این شرایط جدید به مکانیزه شدن  .)Crary ,1996 :47(» شروع به محو شدن کرد 3با سپهر مکانیکی
 رد.ادراك جهان فراهم ک و چارچوب نوینی را براي نگریستن و بینایی و سایر حواس انسانی انجامید

ماشینی مدرن، نقشی بنیادین در ظهور هنر و ادبیات مدرن ایفاء  همچنین فرهنگ فنّاورانه ـ
 یا نعیتص عنصر باز ظهور« مدرنیسم هنري در پیوندي ناگسستنی با تولدو   ,Danius)2002(4کرد

 .(Rutsky, 1999: 23) گیردقرار می »بود شدهحذف رمانتیک شناسیزیبایی در] ترپیش[ که فنّاورانه
انگاردهاي شناسی آوو تأثیر آن بر زیبایی آندریاس هویسن بر نقش کلیدي فنّاوري در ظهور هنر مدرن

رین [نقش] تدرستی، فّناوري نقشی کلیدي، اگر نگوییم کلیديبه«نویسد: کند و میمدرنیسم تأکید می
زندگی، ایفاء کرده است و هنر را به امري مولد در دگرگون  هنر/را در فائق آمدن آوانگاردها بر دوگانه 

اندازه فنّاوري، بر ظهور آوانگارد هنري ساختن زندگی مبدل ساخته است... هیچ عامل مجرد دیگري به
هسته  بلکه به ...نمود، تنها تخیل هنرمندان را تغذیه میجدید تأثیرگذار نبوده است. عاملی که نه

 
١. Automatized Perception 
٢. Biosphere 
٣. Mechanosphere 

حسی  رات ادراکی وی، ادراك زیبایی شناسانه، اثري راهگشا در رابطه بامطالعه تغیيکتاب سارا دنیوس حواس، مدرنیزم، فنّاور .4
جادو توماس  از طریق بررسی و تحلیل سه زمان بزرگ مدرن (کوه و ظهور آن در ادبیات مدرن است. فناوريوسطه هپدید آمده ب

در درون زندگی  يکه چگونه فنّاور دهدیرفته مارسل پروست، اولیس جویس) دنیوس نشان ممان، در جستجوي زمان ازدست
 یلهوسن حواس بهآو مسیري که در  ياش رابطه میان بدن و فنّاورسازي شده بود. وي در مطالعهعصبی انسان مدرن درونی

را موردتوجه قرار  فنّاورانه Aisthesisایستزیز  يسوکند و یک گذار از پروتز فنّاورانه بهرسی میشوند را بردگرگون می هايفنّاور
 .دهدیم
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. این تخیل فنّاورانه (Huyssen, 1986: 9)» يِ [آوانگاردها] نیز نفوذ کرده استمرکزي اثر هنر
ابه مش«هایی همچون کوالژ، اسمبالژ، مونتاژ، فتومونتاژ و... تبلور پیدا کرد که آوانگاردها، در فن

 هاي هنري در پیوندبودند. این فن (Rutsky,1999: 11)»بندي کارخانههاي خط تولید و سرهمفعالیت
 که زیرا«گرفتند، هاي مدرنیزاسیون صنعتی و ماشینی قرار میاي با فرایندواسطهمستقیم و بی

 تحقق زنجیره یک در آن اجزاء و قطعات دادن قرار و فرایند هر کردن پارهپاره با کردنماشینی
 نري،ه هايسنت تمرکز برعلیه واکنشی مثابهها همچنین به). این فن65: 1351لوهان،(مک» یابدمی
رو، در این گر شدند. ازاینجلوه و ... سازينقاشی، مجسمه همچون تر هنريهاي قدیمیفن روي بر

 ،(Rutsky, 1999: 11-15)یاد کرد » شناسی ماشینیزیبایی«توان از پدیده نوظهوري به نام دوره می
 مفهومی که نقشی کلیدي در ادراك آوانگاردهاي مدرن از هنر ایفاء نمود.

 مدرن هاي هنريشناسی ماشینی و فنّاورانه در جنبشزیبایی
ها و گسترش فنّاوري مدرن، با اشاره به ظهور هاي هنريپردازانِ جنبشبسیاري از هنرمندان و نظریه

رح زیگفرید گیدئون، مورخ مط. کردندمی را ستایش ماشین به گردیده متصل ها، بدنِ مدرنِو ماشین
معماري مدرن را توأمان و در ارتباط باعالقه و اشتیاق قرن نوزدهمی به معماري، ظهور و گسترش 

 ,Wigley)) 1تصویر ( کردشدند، تبیین میاعضاي مصنوعی و مکانیکی که به بدن انسان ملحق می
عنوان که بعدها به )1909فیگارو ( روزنامه در منتشرشده ايمقاله مارینتی، در تومازو فیلیپو .(7 :1991
بیستم،  سده زيمرک مفهوم مثابهبه فنّاوري شناخته شد، با تأکید بر اهمیت نقش فوتوریسم مانیفست

ینتی از گیرد. مارها در نظر میهاي فنّاوريها و پیشرفترا در پیوند مستقیم با ماشین آوانگاردها عصر
 اتومبیل یک«کند: ها یاد میها و فنّاوريشناسی در پیوند با ماشیننیاز به ادراك نوینی از زیبایی

 کشد...اند که آتش از دهانشان زبانه میهاي درشتناك اگزوز آن همچون مارهاییکورسی که لوله
 اموتراسس پیروزي مجسمه کند، زیباتر ازسرعت گلوله توپ حرکت میاي که گویی بهاتومبیل غرنده

 سلطه و متکثر مرد« عنوان. مارینتی در مقاله دیگري با )104، 1393شده در لینتن، نقل( »است
و با  هاي فنّاورانه متصلکه بدنش به قطعه کندمی یاد »ابرانسان«گونه نوینی از  از ظهور ،»ماشین
 وقفه و متوالیبی هايشوك برابر در او از که هاییاست، ارگان گردیده مجهز صنعتی هايارگان
مجهز و » ابرانسان مدرنِ«مارینتی این  .(Doane, 1993: 13-14)کنند می محافظت مدرن دنیاي

 نامد.می »متکثر مرد«هاي فنّاورانه را متصل به قطعه
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 ) اثر والتر گروپیوس.1943( 1. مقایسه دیافراگم دوربین و چشم انسان، طرحی در کتاب گستره یک معماري کامل1تصویر 
(Wigley, 1991: 8) :مأخذ 

 هنگیفر محصوالت در کلیدي نقش فنّاوري، همچنینبدن انسانی متصل به ماشین و  مفهوم
 در ار ترین ظهور آنمهم و کندمی فتوژورنالیسم ایفاء ادبیات، تئاتر، سینما، همچون وایمار، دوره

الگوي انسان  هنري این جنبش، آثار در. 2کرد مشاهده توانمی برلینی، هايدادایست فتومونتاژهاي
 از بعد عهجام در آهستگی به که هویتی نوین هايگونه کردن متصور براي متناوبی طوربه ـ ماشین

ی هوسمان در رابطه با تأثیر فضاي صنعت شود. رائولمی گرفته بودند، بکار ظهور حال در آلمانی جنگ
وانیم، زیرا خما این پروسه را فتومونتاژ می«نویسد: و فنّاورانه مدرن بر شیوة کار هنرمندان جنبش می

 مثابه مهندسبخشد. ما خودمان را به، امتناع ما از بازي کردن نقش هنرمند را تجسم میاین مفهوم
 Cited) »کنیم، همانند یک مکانیکو کار ما ساختن است. ما کار خود را اسمبل می گیریمدر نظر می

in Valcke, 2010: 10). هايقطعه از ترکیبی مثابهرا به انسانی هايهوسمان در آثار خود، سوژه 
. ندکبندي میها را سرهمعنوان مهندس آنگرفت که خود بهمی نظر در ماشینی هايقطعه و ارگانیک

 ه پیوندب فتومونتاژ، هوسمان اسمبالژ، همچون هاییفن بکارگیري بر این جنبش تمرکز با رابطه در
 

١. Scope of Total Architecture, ١٩٤٣ 
 فهومیم هنرمندان آلمانی براي ماشین ـ جنگ، انسان از بعد اجتماعی بحرانی آلمان و فرهنگی سیاسی، اندازبا چشم مواجهه در .2

 همچون انیهنرمند المان، دادایستی کنند. جنبش افکنیبرون آن واسطهبه خود را امیدهاي و رؤیاها توانستندمی که بود اتوپیایی
 هايسلیقه و هاگرایش با شد؛ افراديرا شامل می...  و هوش هانا هارتفیلد، جان گروس، جرج هولسنبک، ریچارد هوسمان، رائول

مدرن،  شهرکالنکردند و در آثارشان بر روي مفاهیمی همچون زندگی در فعالیت می 1920 تا 1918 میان هايسال متفاوت که در
 .(٢٠٠٩ ,Biro) . براي مطالعه بیشتر رجوع شود به:انسانی متمرکز بودند هویت بر فنّاوري تأثیر بدن، مفهوم
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 توانیمینم ما چرا« :نویسدکند و میمی اشاره مدرن فنّاورانه و صنعتی شرایط با هامستقیم این فن
-هستی یراز کنیم؟ تیسین نقاشی یا لئوناردو آنژ، میکل بوتیچلی، کارهاي همچون تصاویري امروزه
 تلفن،] زهامرو[ ما تنها به این دلیل کهنه. شانآگاهی منظر از اند،کرده تغییر کامل طوربه انسانی هاي

 ـ روانی رایطش تمام هاتجربه این که دلیل این به بلکه داریم آسانسور الکتریکی، پیانوي هواپیما،
 .(Biro, 2009: 65)) 2(تصویر  »اندکرده متحول را ما فیزیکی

 

 
 ) (بخشی از اثر).1920( 1ي دادازوفنگارهخود. ترکیب انسان و ماشین در فتومونتاژي از رائول هوسمان، 2تصویر 

 (Biro, 2009: 22)مأخذ: 
 

مایرهولد، کارگردان آوانگارد تئاتر شوروي نیز از اساس  وسولد بیومکانیک از همین منظر، تئاتر
د، به بازیگر هاي بیومکانیکی مایرهولبود. تمرین بازیگر بدن با ماشین ترکیب میان ايگونه مبتنی بر

مثابه یک ماشین برخورد کند، ماشینی که هر یک از قطعاتش از عملکرد داد که با بدنش بهآموزش می
زارهاي تواند ابکند، نمیانسان معاصر که در دنیایی ماشینی زندگی می«ري برخوردار است؛ منحص

). بازیگران تئاتر بیومکانیک، 37: 1395(سقایان،  »حرکتی و اندامگان خود را ماشینی و مکانیکی نکند
 ولوژیکیفیزی هايحالت واسطهبه را روانی هاي، موقعیت»بدن اتوماسیزاسیون« طریق باید بتوانند از

) 1922( »بیومکانیک و آینده هنرپیشه« عنوان با هاي خودیکی از سخنرانی در مایرهولد .دهند نمایش
 که دگویمی سخن ايپیشههنر به نیاز از و پردازدمی کارگري جدید هاي جامعۀمشخصه تشریح به

 به آشکارا مایرهولد .(Vaingurt, 2013: 61-63)دهد  تطبیق روپیش شوندهصنعتی جهان با را خود
 منظوربه ازیگرب بدن با رابطه در آن بکارگیري و بیومکانیک تئاتر در »تیلوریسم« اصول از گیريبهره
 هاحرکت اجراي و کردن نمایشی براي«کند؛ در تئاتر بیومکانیک، بدن بازیگر یاد می بیشتر وريبهره

 
١. Self-Portrait of the Dadasoph 
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 کامل هصحن روي خودکار، موتوري همچون بایستمی معاصر بازیگر. بردمی تیلوریسم بهره اصول از
آمریکایی، در  مکانیک مهندس تیلور، وینسلو فردریک ).37: 1395(سقایان، » آید نظر به مطلق و
ي صنعتی معرفی نمود. و فرایندهاي کانون مرکزي مثابهبه را انسان ، بدن»علمی مدیریت اصول«

وري صنعتی، به کارگران نحوه بکارگیري از بدن بهرهمنظور ارتقاي تولید و افزایش کوشید بهمی
دن در پیوند ب تربیتِ جسمانیِ این فرایندِ تیلور نزد .خوشان به سودمندترین روش ممکن را بیاموزاند

 نوین اخالقیات یک اي براي خلقزمینه را آن وي بلکه نبود؛ مادي امري هاي صنعتی، تنهابا ماشین
گیري از این بهره. گرفتدر نظر می کارگران اخالق تهذیب و خوب و در جهت تربیت شخصیت

کردن بدن در تئاتر مایرهولد، تأثیر فراوانی در سینماي مونتاژي شوروي،  و ماشینی» تیلوریسم«اصول 
ها از رابطۀ بدن و فنّاوري در سینما بر جاي و ادراك آن خصوص آثار آیزنشتاین و ژیگا ورتفبه

 .(Vogman, 2014)) 3گذاشت (تصویر 
 

 
 )1928اي از اجراي تئاتر بیومکانیک مایرهولد (. صحنه3تصویر 

  (Vaingurt, 2013: 34)مأخذ:  

 جسمانی وارهطرح گسترش و فنّاورانه اسمبالژ جسمانی ـ
در  انسانی بیولوژیکی موجود تکامل ادامه فنّاورانه را توان تکاملمی پردازان معتقدند کهبرخی نظریه
 به که کردمی معرفی عنصري فنّاوري را رو، هربرت اسپنسر،. از همین)1385وارتانین، ( نظر گرفت

. نظریات (Armstrong, 1998: 80)است  نموده شایانی انسانی کمک ارگانیسم موجود تکامل
فنّاوري محسوب  با رابطه در مدرن هاينگره نخستین از )،1877( 1کپ ارنست آلمانی فیلسوف

 
١. Ernst Kapp 
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-پیشرفت اب پیوند در ما بدنی قدرت چگونه اینکه پیرامون نوزدهمی، قرن خوبی گفتمانبهگردد که می
 اربرديک نقشی تنها سازد. از نظر کپ، فنّاوريرا روشن می کندمی پیدا ها و تحوالت فنّاورانه تغییر

 نّاوريف هکند، بلکه وي اعتقاد داشت کنمی هاي جسمانی ایفاءاعمال و ظرفیت با رابطه در ابزاري و
 تبیین در واندتمی که کلیدي عنصر یک مثابهبه است، انسانی بدن ارگانیسم با در ارتباط ذاتی امري
 پیگیري نیز Organon یونانی لغت یابیریشه با توانمی را نگره باشد. این داشته نقش انسانی هستی
 و پیوند یک کپ، از منظر. کندمی داللت ابزار یک .2و  بدن از . بخشی1 معناي دو هر به که کرد

 ابژه با هاي بدن انسانی،ارتباط، ظرفیت این و در دارد وجود بدن و فنّاوري میان دوطرفه، رابطه
، زیگموند آن هايماللت و تمدن . در(Valiaho, 2008: 7-9)شود می باز تنظیم و فنّاورانه تعدیل

گیرد. می نظر در انسان فیزیکی هايبسط توانایی براي مسیري مثابهبه را فنّاورانه هايپیشرفت فروید،
 قواي هستند، زیرا 1پروتزي ذاتاً و اساساً دوربین، همچون نوینی هايفنّاوري که معتقد بود فروید
ته مبدل گش »پروتزي خداي نوع یک به«انسان  ها،واسطه این فنّاوريو به دهندمی بسط را حسی
 .(Freud, 2005: 38-39)است 

 و حرکتی اعضاي کند ـ هممی کامل را خود اعضاي ابزار، هر با آدمی«
. دهدمی کاهش را هاآن کاربرد هايمحدودیت یا حسی ـ اعضاي هم

 هاآن از تواندمی که گذارندمی او اختیار در را آساییغول نیروي موتورها،
... کند استفاده جهت همه در کند،می استفاده هایشماهیچه از که طورهمان

 هايمکان به دوربین با کند،می جبران را چشمش عدسی ضعف عینک با او
 بکهش که اشبینایی هايمحدودیت بر میکروسکوپ با و نگردمی دوردست

 ).51-52 :1383 فروید،( ...»شود می چیره کند،می تحمیل او به
م بسط فنّاورانه براي سیست عنوانها را بههاي نوین رسانهلوهان، گونهدر همین راستا، مارشال مک

لوهان معتقد است که فیلم و تلویزیون، قدرت و سلطه گیرد. مکعصبی و ادراکی انسان در نظر می
رار ترین و چشمگیرترین استمتازه«عنوان دهند و از آن بهچشم انسانی را در سرتاسر زمین بسط می

). وي تلویزیون را تنها 82: 1375لوهان، (مککند انسان یاد می» الکتریکی سیستم عصبی مرکزي
 گسترش هر چیز، از باالتر تلویزیون«گیرد، بلکه معتقد است، بسطی براي احساس بینایی در نظر نمی

 »است حواس پنجگانه همه واکنش کنش و اندازه بیشترین متضمن که است المسه استمرار و
 

(اسمبالژ)  يبندگیرد که به سرهمکه از اصطالحی یونانی ریشه می به معناي در جلو قرار دادن و بسط دادن استاصطالح پروتز، . 1
 کند.داللت می گوشت انسانی و ماشین
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کند تا از ي انسان این امکان را فراهم میلوهان، فنّاوري برازعم مک). به88: 1375لوهان، (مک
توان فنّاوري را در حکم گسترشی از و می اش فراروي کندهاي حسیها و تواناییظرفیت محدودیت

 قواي ذهنی، روانی یا فیزیکی انسانی در نظر گرفت.
 ،از منظري پدیدارشناسانه و متأثر از آراي موریس مرلوپونتی، فیلسوف پدیدارشناس فرانسوي

ی انسانی واره جسمانجسمانی موردبحث، به بسط و گسترش طرح توان بحث کرد که پیوند فنّاورانهمی
واره جسمانی به مرزهاي پوست محدود نیست، بلکه انجامد. مرلوپونتی معتقد بود که طرحنیز می

ه جسمانی، رواگسترش است. مرلوپونتی در بحث خود پیرامون طرحهاي پروتزي قابلوسیله فنّاوريبه
تصویر و ظاهر بدن بود. در کتاب  2در رابطه با تصویر بدن 1متأثر از آراي روانکاو اتریشی پال شیلدر

کننده نتواند تبییدهد، میاي که فرد از بدن شکل میکند که تصویر ذهنی، شیلدر بحث میانسان
این تصویر بدن، امري  .(Schilder, 2013) شوداي باشد که در آن، بدن بر خود فرد ظاهر میشیوه

و فرد ممکن است احساس کند که بدنش  گیرددرونی است که در تضاد با بدن ابژکتیو قرار می
تر از آن چیزي است که درواقعیت وجود دارد. متأثر از شیلدر، مرلوپونتی بر این باور تر و کوچکبزرگ

زي را هاي پروتتواند فنّاوريو می ش استگسترپذیر و قابلواره جسمانی، ذاتاً انعطافاست که طرح
واند تها، فرد میو درنتیجه از طریق آن عنوان ابزارهاي ادراکی تکاملی در خود ادغام و ترکیب کردهبه

واند تجهان اطرافش را درك و احساس کند. بحث مرلوپونتی پیرامون ارتباط مرد نابینا و عصایش می
پونتی معتقد است که براي مرد نابینا، عصا در حکم پروتزي است در تبیین موضوع راهگشا باشد؛ مرلو

دهد؛ عصا تبدیل به یک ناحیه احساسی ـ ادراکی واره جسمانی وي را بسط و گسترش میکه طرح
توسط  شدهعصا دیگر یک ابژه ادراك«دهد: شود که دامنه و شعاع تماس مرد نابینا را گسترش میمی

 :Merleau-Ponty, 1994) »کندوسیله آن، مرد ادراك میابزاري است که بهمرد نابینا نیست، بلکه 
152 & Cleland, 2010: 77-78)توان به ارتباط و اهمیت عصا در رابطه با بدن . از همین منظر، می

کرد، بدنی که از را نمایندگی می» 3بدن مدرنتیه«چاپلین توجه کرد، بدنی که به تعبیر تام گانینگ، 
با الهام . (Gunning, 2010: 238) گرفتو ماهیتی ماشینی به خود می کردانی تخطی میهویت انس

کننده چاپلین (و کاراکتر ولگرد) در نظر گرفت، توان بخشی از بدن ادراكاز مرلوپونتی، عصا را می
تزي ه پرومثابرو، عصا بهازاین که احساس کند. که لمس کند دهد که ببیندعصا به چاپلین اجازه می

 دهد.واره جسمانی چاپلین را بسط و گسترش میکند که طرحعمل می
 

١. Pal Schilder 
٢. The Body of Modernity 
٣. The Body of Modernity 
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 دست از لتع به که خود فیلم پدیدارشناس پردازنظریه سابچک، متأثر از آراي مرلوپونتی، ویوین
 پروتز،: آن روي بر ایستادن براي پاییکند، در مقاله می استفاده پروتزي پاي از یکی از پاهایش، دادن

اي واقعی پ«دهد: چنین موردبحث قرار می، این یکپارچگی ارگانیکی ـ فنّاورانه را اینمادیت و استعاره
نند، کطور عادي، به دو صورت دو چیز مطلقاً متفاوت و متمایز زندگی نمیمن و پاي پروتزي من به

نده نکبخشی از بدن من هستند، مشارکت کنند و هر یکمثابه یک مجموعه عمل میها بهبلکه آن
ا صورت یک کلیت ارگانیک بها در عمل بهآن«، »رسانددر کلیت حرکتی که مرا از اینجا به آنجا می

 :Sobchack, 2006)» کنم...وار زندگی میصورت سوبژکتیوها را بهیکدیگر مرتبط هستند ... من آن
 است، دهش اضافه او بدن به که ابژه یک مثابهبه اشپروتزي پاي گرفتن نظر در جايسابچک به. (26

م و او، ادغا سوژگی در که پروتزي کند،می لحاظ خود پدیدارشناسانه وجود از بخشی مثابهبه آن را
گیري از پاي پروتزي رغم بهرهخویش، به» 2یکتایی جسمانی«رو از تجربه و ازاین است شده 1آمیخته
» خود/دیگري«هایی همچون کند تا فراسوي دوگانهکند. از منظر وي، پروتز کمک مییاد می

 بیندیشیم.» عمومی/خصوصی«، »مردانه/زنانه«، »بدن/فنّاوري«
 

 مثابه یک فنّاوري پروتزيسینما به
هاي اوريفنّ با شده بنديباز پیکره قطعه،قطعه شده، فروپاشیده هم از بدنی ادراك مدرنیته از بدن،

 ,Cartwright)گردیده بود  یـاومانیست ـانسی ـارچه و اصیل رنسـبدن یکپ زینـمدرن بود که جایگ
» اشحسانی هايظرفیت و بدن قلمروي به تهاجمی مثابهبه مدرنیته،«رو ازاین .(106 :1995

(Doane, 1993: 7) هب را بدن... جدید بازتولیدي هايفنّاوري«در مدرنیته،  شود.در نظر گرفته می 
، به مونتاژي از اجزاي ارگانیک و قطعات ماشینی تبدیل کرده »جداسازي قابل قطعات کارخانه یک

 د. ظهوردادنکه در پیوند با یکدیگر به عملکرد ادراکی نوینی شکل می ،(Braidotti, 1994: 61)بودند 
ادشده و در ارتباط ایج تاریخی در دوران مدرنیته همین چرخش با رابطه در تواننیز می را سینما فنّاوري
 یدناندیش از اي خاصگونه غایی نقطه«مثابه سینما به. موردمطالعه قرار داد هافنّاوري و هابدن میان

بدنِ «یافت، هنري که نتیجهِ متعاقبِ شیفتگی و سرسپردگی مدرنیته به مفهوم  ظهور» پروتزي
 هوش«مقاله  در .(٣ :١٩٩٨ ,Armstrong)بود  گیري از فنّاوريبا بهره» کمالِ بدنی«و » کامل
مثابه محصول سینما به که ، ژان اپستاین، سینماگر امپرسیونیست، این ایده را مطرح کرد»ماشین یک

اوري پروتزي اي فنّگونه سینما که معتقد بود نمود. وي باز ترسیم را ماشین و انسان میان مرز مدرنیته،
 

١. Incorporate 
٢. Corporeal Wholeness 
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 میمفهو و ادراکی و قلمروهاي است برخوردار خود به مختص سوبژکتیو نقطه دید یک است که از
 :٢٠١٣ ,Wall-Romana)سازد می کند، آشکار ادراك تواندمی انسان آنچه فراسوي را، جدیدي

اي همثابه مدیومی براي غلبه بر محدودیتتوان بحث کرد که سینما بهاز این منظر می. (٧٤-٧٠
دید «یک  هکند، مدیومی کمثابه یک بسط پروتزي براي ادراك عمل میفیزیولوژیکی بدن انسان، به

هاي انسان شناسانه را فراموش دهد تا ضعفاجازه می«و  دهداز دید انسانی را ارائه می» ترکامل
 هک بود انسان چشم در ضعفی پایه بر ظهور سینما از اساس مبتنی . ,Koch)2013 :209( »1کنیم
، (Doane, 1993: 3-4)دهد  تشخیص را تغییرات کوچک اندك، زمانی بازة یک در توانستنمی
کند، بسط دهنده و مثابه یک پروتز عمل میبه« نمایانه، سینمااي متناقضگونهحال بهبااین

راستا با تمایل مدرنیته در ارائه بدن کامل، بدنی هم. (Ibid, 22)» هاي ادراکیارتقاءدهنده ظرفیت
 مدرنیته با ههمواج در متناقض و دوگانه میلی با فنّاوري، سینماي اولیه نیز به» بندي شدهباز پیکره«

 بکارگیري اب بدن تکامل براي میل زمانهم طوربه و ماشین ـ کردن انسانی براي میل: «بخشید تبلور
به عقیده   (Ibid, 13).»پوشاندمی را نقص که پروتزي مثابهبه بدن براي (تکاملی) الحاقی عضوي

و  ردکمثابه ماشین انسان شناسانه مدرنیته عمل میبههاي آغازین قرن بیستم والیاهو، سینما در سال
و  ها را در بافت عاطفی و تخیلی خاص خود قرار دهداز این قدرت برخوردار بود که افراد و سوژه

 یاد فنّاورانه سینمایی محیط والیاهو از .(Valiaho, 2010)ها را دگرگون سازد ساختارهاي ادراکی آن
-هاي پالستیکی که دائمًا به روي تغییرات و دگرگونیهستی«مثابه به هاي انسانیکه سوژه کندمی

 ,Valiaho)شوند بندي میدر این محیط باز پیکره و گیرندمی قرار آن درون ، در»اندهاي نوین گشاده
2014, xiii). توان از مفهومسازد که در مطالعات سینمایی میاز این منظر، وي این بحث را مطرح می 

 زیستگاه خانه، بوم، معناي به )Oikos( یونانی لغت دو از اکولوژي یاد کرد. واژه» اکولوژي سینمایی«
 ریشه ازنظر بنابراین، شده است؛ تشکیل دانش یا علم شناخت، معنی به )Logos( لوگوس کلمه و

 یرغ و ارگانیکهاي محیط (شامل محیط و جانداران میان تعامالت بررسی اکولوژي به دانش لغوي،
 متقابل اثرات و زنده موجودات بر محیط و به مطالعه اثرات کندارگانیک، طبیعی و فنّاورانه) داللت می

توان را می از این منظر اکولوژیکی، سینما .(Valiaho, 2010: 79-81)محیط اشاره دارد  بر زنده موجود
حیط م در مندي و سوژگی مخاطبان راجسمانیتکه ادراك،  فنّاوري مدرن در نظر گرفت مثابه یکبه

 
را وام » شیبسط غیرارگانیکی اگوي خو«تشریح ظرفیت پروتزي سینما از ابی واربورگ، مورخ هنري، اصطالح  کخ در رابطه با .1

 کند.ادراك تماشاگران یاد می بنديیکرهبندي و باز پحسانی سینما در فریم يگیرد و از توان فنّاوروام می
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 براي زيپروت مثابهبه سینما پردهسوزان باك مورس در مقاله . کندمی بنديباز پیکره فنّاورانه خود
ه سینما از کند ک، متأثر از سنت پدیدارشناسی و آراي والتر بنیامین، بحث میتاریخی گزارشی: ادراك

 رد را آن و سازد جدا دارد، تعلق آن به که جهانی از انسانی را این ظرفیت برخوردار است که ادراك
سطح پرده سینما «دارد:  نگاه در حالتی از تعلیق و سازد خودآئین رها جهان آساي یکغول ابعاد
ارگان پروتزي پرده سینما، صرفاً ادراك «و  »کندعمل می 1مثابه یک ارگان مصنوعی شناختبه

 .(Buck-Morss, 1996: 48)» سازدکند بلکه ذات آن را دگرگون مینمی شناختی انسانی را بازتولید
 نگر در رابطه با فنّاوري پروتزي سینمایی، آلیسون لندسبرگهاي مثبتدر مقایسه با این دیدگاه

هاي امریکایی قرن بیستم، دیدگاهی انتقادي و در فیلم» خاطره مصنوعی«در بحث خود پیرامون 
و  املیادآوري کهاي کند. با بحث پیرامون خاطره فرا ـ انسانی در فیلمح میکمتر اتوپیایی را مطر

 سینما باالخص،: «کندمثابه یک پروتز شناختی یاد می، لندسبرگ از ظرفیت و نقش سینـما بهبلید رانر
 جاربت تولید قدرت از که هاستمدت کند،می فراهم انبوه مصرفِ را براى تصاویر که نهادى عنوانبه
 فیلم انکنندگمصرف که شوندمی تبدیل به تجربیاتى که خاطراتى است، مطلع هاآن خاطره ایجاد و

). 171: 1382(لندسبرگ، » هستند آن تصاحب در کنندمی احساس هم و هستند آن صاحب هم
دست، صاحب کند که در آن یک گداي بی)، یاد می1897( اثر آلوا ادیسون دست دزد لندسبرگ از فیلم

و دست پروتز شده، برخالف خواست  شود که قبالً متعلق به یک دزد بوده استپروتزي می دست
 نویسد:کند. لندسبرگ میگدا، شروع به دزدي می

 یاد به را اَعمالى خاطراتِ مصنوعى دست طریق از گدا این، بر عالوه«
 تجربیات از اساساً او درواقع، خاطرات. است نشده مرتکب گاههیچ که آوردمی

 ؛شدندمی باعث را اعمال این خاطرات این حالدرعین و بودند جداشده زیسته،
 سبب حال زمان در را آن اعمالِ  بود، حاملش گدا که دست چراکه خاطراتِ

 دقیقاً خاطرات دیگر،عبارتبه. آورد رو دزدى به گدا که شدمی باعث و شدمی
 را ىاشیوه فیلم که گفت شودمی. دادمی شکل را گدا هویت که بود سرقت
: 1382(لندسبرگ، » شودمی هویت ذاتىِ خاطره، در آن که کندمی تأیید
170.( 

ه ک کندهایی براي مخاطبان یاد میوي از این مدخل به توان سینما در تولید ذهنیت و خاطره
هاي پروتزي: خاطرههاي در کتاب (2015 & 2004)ها خود صاحب آن خاطره نبودند. لندسبورگ آن

 
١. Artificial Organ of Cognition 
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 ،درگیر شدن با گذشته: فرهنگ انبوه و دانش تاریخیو  توده فرهنگ عصر در آمریکا یادبود تغییرات
ي او تجربه کردن رویدادهاي گذشته »هاي پروتزيخاطره«ظرفیت و توانایی سینما در ایجاد و تولید 

ه وي ب دهد.وردبحث قرار میتري مطور مفصلرا به ها را زندگی نکرده استطور واقعی آنکه فرد به
واسطه کند که معتقد بود ادراك انسانی امري خنثی و ایستا نیست، بلکه بهآراي والتر بنیامین رجوع می

هاي نوین رو بر این باور بود که فنّاوريتواند دگرگون شود و تغییر پیدا کند؛ و ازاینشرایط تاریخی می
هاي متفاوت دیدن، شنیدن و ادراك کردن خلق کنند، شیوههاي ادراکی نوینی را توانند گونهمی

(Landsberg, 2015: 13-14) . لندسبرگ معتقد است که پروتز و ادغام کامل، مدلی را براي تعامل
تا  ودشروایت فیلم با سوبژکتیو بدنی تماشاگر آمیخته می که در آن،کند فیلم و تماشاگر مهیا می

مثابه خاطراتی که متعلق به خود او هستند، در وجود زي جدید را بهمیزانی که تماشاگر خاطرات پروت
 خود ادغام کند.

 انسانی ادراك هايفراروي از محدودیت ژیگا ورتف و» سینما ـ چشم«
متأثر از احساسات انقالبی و اشتیاق به پیشرفت جامعه پرولتاریایی، در جمهوري سوسیالیستی شوروي، 

ها و اهداف حکومت تازه، در نظر ابه ابزاري براي محقق ساختن آرمانمثها بهها و فنّاوريماشین
سوي مثابه ابزاري قدرتمند در جهت پیشرفت بهشدند. فنّاوري نزد رژیم بولشویکی بهگرفته می

-هاي حکومت در رابطه با شتاب بخشیدن به فرایند صنعتیکرد. متأثر از برنامهسوسیالیسم عمل می
آوانگارد روسی نیز کوشیدند با ایجاد یک هنر ملهم از فنّاوري، خود را با  سازي کشور، هنرمندان

تصویر ذهنی روسیه شوروي را «ضرباهنگ سریع موتورهاي صنعتی همگام سازند. این شرایط 
اتفاق کرد، کشوري که در آن هنر و فنّاوري بهعنوان یک کشور جسور در حال پیشرفت تقویت میبه

پردازان ). هنرمندان و نظریه129: 1393(لینتن، » ا به وجود آورده بودندزیست نوینی رهم محیط
 املک طوربه انسانی که کردند،می ظهور انسان مدرن مجهز به فناوري را تحسین هنري در شوروي،

 المللبین مانیاد روي کاربر حال در تاتلین کوالژ .است گشته ادغام و ترکیب مدرنیزاسیون نیروهاي با
ه در حال کالملل و هنگامیبین یادمان مدل روي کاربر حین را در لیستیسکی، تاتلین اثر ال، سوم
گیري ازهاند شود، اما ابزارنمی دیده تاتلین چشمان تصویر، دهد. درنمایش می فضا است، گیرياندازه

و چشمان تاتلین در پیوند و اتصال با این ابزار، مجهز و  است جهیده بیرون وي چشم از فنّاورانه
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 زار ماشینی، ظهورو اب چشم ارگانیکی تاتلین آمیزش و ترکیب با لیستیسکی ال تر گردیده است.کامل
 ).4دهد (تصویر را نوید می متعاقب این پیوند »1نوین نگاه« و یافته در پیوند با فنّاوري ارتقاء چشم

 
 )، (بخشی از اثر)1921لیستیسکی ( ال سوم، اثر المللبین یادمان روي کاربر حال در تاتلین کوالژ .4تصویر 

 (Vaingurt, 2013: 34) مأخذ:
 

که بخش غالب هنر شوروي در این دوران، ملهم و متأثر از صنعتی شدن و بسط فنّاورانه درحالی
اي هطور متمایزي در نظریهبههاي بدن بودند، سینماگران شوروي این ایده را و ماشینی ظرفیت

 ستقیمیم پردازان سینماي شوروي، ارتباطجنبش مونتاژي متبلور ساختند. نزد سینماگران و نظریه
مثابه بسط و سینما خود به تولید ماشینی دوران مدرن وجود داشت هايبخش و دیگر فیلم تولید میان

در همین راستا، تمرکز  .(Beller: 34-39)شد و تکاملی از چرخه عمومی صنعتی در نظر گرفته می
سینماگران شوروي بر روي مفهوم زیباشناسانه مونتاژ، بازتاب دهنده همین گرایش و تمایل صنعتی 

هاي دوران مدرنیته، همچون مونتاژ در کارخانه بود؛ مونتاژ سینمایی نیز در تداوم و پیوند با مشخصه
، نه آنچه ما نیاز داریم، علم است«زنشتاین معتقد بود؛ یافت. آیهاي صنعتی معنا میو اسمبالژ قطعه

د، جایگزین کرد. فرد نباید اثري را بیافرین» کار«فایده است. باید آن را با بی» آفرینش«هنر. لغت 
ایی است، به ـاژ واژه زیبـن مونتـون یک ماشیـ، همچ2شده بسازدزاي تمامـبلکه باید آن را با اج

. مؤلف و (Cited in Rutsky, 1999: 91)»کندهاي آماده داللت میهـقطعن با ـد برساختـفراین
واسطه در همین رابطه معتقد بود که در سینما، به پرداز پیشگام سینماي شوروي، لف کولشفنظریه

 
 .کردمدرن، یاد می هايي، مجهز به فنّاورThe New Vision» نگاه نوین«موهولی ناگی، هنرمند مجار، از . 1

٢. Construct 
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 هايمچش( دیگر هايبدن از شده برداريفیلم هايتکه و هاقطعه از تواندمی بدنی« ظرفیت مونتاژ،
دیگر سینماگر مطرح شوروي،  .(Nesbet, 2003: 43) »شود برساخته) دیگر فردي پاهاي فرد، یک

 در شناسییباییز سنتی نهادهاي در صنعتی تولید خط فرایند بکارگیري مثابهبه ژیگا ورتف، مونتاژ را
از منظر  .کارخانه دتولی خط مشابه فرایندي مثابهبه شناسیزیبایی گرفت؛ روشی براي بازتعریفمی نظر

 انسانی، همچون چرخه تولید در کارخانۀ صنعتی، ماهیت پیکر بنديو باز پیکره سازيقطعهورتف، قطعه
ها عات بدنترین قطورتف معتقد بود در فرایند مونتاژ، بهترین و کامل .است سینمایی مونتاژ اساسی

ي صنعتی از نو همچون فرایند و بدن انسانی شوندو سایر قطعات به کنار گذاشته می شوندبرگزیده می
 یک: سینما ـ چشمهاي نظریه مونتاژي شوروي، ترین بیانیهشود. در یکی از مهمبندي میباز سرهم
نسانی کنم امن کینو ـ چشم هستم. من یک سازنده هستم... من خلق می«نویسد: ، ورتف میانقالب
... هایی مختلفها و دیاگرامتطابق با نقشهکنم هزاران انسان متفاوت در تر از آدم. من خلق میکامل

، گیرمترین را. از دیگري پاها را میترین و کار آزمودهگیرم، عجیبها را میاز یک شخص من دست
 گیرم ـ و از طریق مونتاژ یک انسان جدیدو از سومی زیباترین سر را می ترین راترین و خوش فرمنرم

م سینما ـ چشاي که بر بیانیه آنت میشلسون در مقدمه .(Vertov, 1984: 17)» کنم.و کامل خلق می
ازي و چرخه سهاي فراوانی میان فرایند فیلمکند که نزد ورتف قرابت و شباهتورتف نوشته، بحث می

ونقل مدرن وجود دارد. میشلسون معتقد است هاي حمل) و ماشین1خصوص صنعت نساجیصنعتی (به
در نظر  کارل مارکس ایدئولوژي المانیمثابه معادل سینمایی براي کتاب توان بهکه آثار ورتف را می

یرد و یا گمثابه متن [مرجع] خودش بکار میرسد که ورتف ایدئولوژي المانی را بهبه نظر می«گرفت: 
کند، وي تولید فیلم را در مجاورت مستقیم و بیانگري نسبت به دیگر بخش ویژهِ [صنعتی]، باز ابداع می

که براي مارکس و انگلس از جایگاهی پارادایماتیک درون تاریخچه  دهدنساجی، قرار می صنعت
 .(Michelson, 1984, xxxvii- xxxviii)» تولید مادي برخوردار است

 
١. Textile 



  95 ...انسانی ادراك هايمحدودیت بر فراروي

 
  

14 سال
اره 

 شم
،

34
ن  

ستا
، تاب

139
9

 

 
 نزد ورتف تولید صنعتی چرخۀ و سازيفیلم . اهمیت ارتباط فرایند5تصویر 

 ).131: 1393(لینتن،  مأخذ:
 

 
 .برداريمردي با دوربین فیلم. ارتباط و قرابت میان انسان و ماشین در 6تصویر 

 شده از فیلم)مأخذ: (تصویر برگرفته
 

اشینی هاي متواند به درك مشخصه، میبرداريمردي با دوربین فیلمخصوص تمرکز بر فیلم به
الی از سالن نمایش فیلم که خهایی از ـ فنّاورانه سینماي ورتف کمک شایانی نماید. فیلم با صحنه

بد. در یاشود و در انتها با همان سالن که اکنون مملو از جمعیت است پایان میجمعیت است، آغاز می
 عنوان تماشاگر در حالاین میان تماشاگران در سالن در حال تماشاي همان فیلمی هستند که ما به

جامعه  هاي مختلفوي کار صنعتی در بخشدر فیلم، ضرباهنگ تدوین، حرکات نیر نظاره آن هستیم.
ند زو ...) را به یکدیگر پیوند می بافی(معدنچی، سازنده سیگار، آهنگر، کارگر کارخانه فرش

(Michelson, 1984, xxxix) . در سرتاسر فیلم، بارها تصاویر ماشین و انسان در هم سوپرایمپوز
 ودشعدسی دوربین، پیوند و ارتباط ایجاد میهاي فراوانی میان چشم انسانی و شوند و در صحنهمی
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 بارها به ترکیب و آمیزش، و خصوصاً در بیانیه سینما ـ چشم هایشدر نوشته ). ورتف6و  5تصاویر (
 کند، آمیزشی که موجبمیان انسان و ماشین، میان چشم انسان و چشم فنّاورانه دوربین اشاره می

شده نوشته)، (we مااي با عنوان شود. در بیانیهسانی میهاي چشم ناکامل انفائق آمدن بر محدودیت
نیم، کما روح ماشین را کشف می«پردازد: ها میچنین به ستایش از ماشین، ورتف این1922در سال 

ما کارگر را در کنار میز کارش دوست داریم، ما کشاورز را روي تراکتورش و لوکوموتیوران را در 
» یمآوردهیم. ما انسان جدید را بار میما انسان را با ماشین آشتی میلوکوموتیوش دوست داریم... 

، ورتف از چشمی که خود را با میل و قدرت سینما ـ چشم ). در بیانیه131: 1393شده در لینتن، (نقل
کنندة این  زداییشناسی آشناییو به ستایش از زیبایی کندچشم دوربین مجهز ساخته است، یاد می

 پردازد:می سینما ـ چشم
 ماشین یک من. مکانیکی چشمیک هستم، چشم سینما من …« 

. دهمیم نشان تو ببینم، به توانممی من تنها که ايشیوه به را جهان هستم،
 تحرك در من بخشم،می رهایی تحرکیبی از را خود من همیشه، براي و حاال

 را جهان من. انجامدمی جهان از نوینی ادراك ابداع به من مسیر... امجاودانه
 »کنمیم رمزگشایی است، ناشناخته تو براي که را جهانی نوین، شیوه یک در

(Vertov, 1984: 17-18). 
 فهک دوربین، میان انسانیت و ماشین، ورتف چشم با انسانی چشم میان آمیختگی و در این اتحاد

خود را به خواست دوربین تسلیم  چشم«و  کندتر لحاظ میچشم فنّاورانه، سنگین سود به را ترازو
، میکروسکوپ، تلسکوپ و 1ایکس ـ ري هاي نوین بینایی، همچونفنّاوري . :Ibid)16(» کندمی

خوبی این نکته را آشکار ساخته بودند که چشم انسانی در ادراكِ چه چیزهاي مهمی، ناتوان دوربین، به
هاي خود را تصدیق نماید و انسانی ضعفکه موجود و ضعیف بود. ورتف اعتقاد داشت که هنگامی

هاي یتتواند از محدودهاي طبیعی خود برگزیند، میها و نقصانمثابه پروتزي براي ضعفدوربین را به
مثابه پروتز، به بنیان ادراك ورتف از فنّاوري سینما شکل اید. این ایده دوربین بهادراك انسانی فائق

ین توانیم بدون هیچ محدودیتی دوربشممان را بهبود ببخشیم، اما میتوانیم ساختار چما نمی«دهد: می
 »چشم ناقص انسانی«هاي نگاه فنّاورانه سینما ـ چشم، ناتوانایی .(Ibid: 15)» تر کنیمرا کامل

(Ibid: 85) عنوان برترین حواس در فرایندسازد، چشمی که در سنت فلسفی غرب، بهرا برجسته می 

 
١. x-ray 
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سد ـ رچشمانمان، بسیار ناتوان و بسیار حقیر به نظر می«شد: نظر گرفته می ادراك و شناسایی در
ا اکتشاف و تلسکوپ ر هاي غیرقابل مشاهده را ببیندرو انسان میکروسکوپ را ابداع کرد تا پدیدهازاین

 هاي ناشناخته، دوربین سینما ابداع شد تا در جهان دیدنیکرد تا در فواصل دور کنکاش کند، در جهان
 .(Ibid: 67)» ها را ضبط کندهاي بصري کنکاش کند و آنتا در پدیده تر رخنه کندطور عمیقبه

 

 
 دوربین چشم با انسانی چشم میان آمیختگی و . اتحاد7تصویر 

 (Vertov, 1984: 77) مأخذ:
 

 
 . نگاه ابرانسانی سینما ـ چشم ورتف8تصویر 

 (Vertov, 1984: 164) مأخذ:
 

ـ چشم  ادراك «و درنتیجه به یک  کندورتف، ادراك جسمانی را با ادراك صنعتی ترکیب میسینما 
). 8و  7 تصاویر( گیردمی قرار انسانی ادراك انجامد، ادراکی که فراسوي قواعدمی» نوین از جهان
 سازد:خوبی این بحث را روشن می، به1 سینمادلوز در کتاب 
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 کمک معاصر انسان به »سینمایی چشم« مفهوم بود معتقد ورتف«
 البیق به هست حاضر حال در که معیوبی و ناقص مخلوق مرتبۀ از تا کندمی

 کردمی مقایسه ماشین با را آدمی منفی صورتیبه او. برسد تردقیق و ترکامل
: اندرسمی مدد انسان واقعی تکامل به او ابداعی مونتاژ که بود باور این بر و

 کامل یانسان به ماشین شعر یاري به که چلفتی پا و دست و ناشی شهروندي
 ).123: 1392(دلوز، » شودمی بدل الکتریکی و

یک ارگان غریب است، نیمی «سینما ـ چشم ورتف، این چشم پروتز شده و آمیخته با ماشین، 
اي صالحهگونه مهاي ناسازگار در نوسان است بدون یافتن هیچماشین، نیمی انسان. مابین این هویت

توان بحث کرد که نگاه تومان انسانی و ماشینی سینما ـ می. (Nesbet, 2003: 49) »هاان آنمی
ست، نی» وجدان«و » اخالق«، »توزيکین«چشم، یک نگاه ابرانسانی است: نگاهی که دیگر سوژه 

عدسی ابژکتیو دوربین بر اپتیک چشم ارگانیک غلبه «نگرد. می» فراسوي نیک و بد«نگاهی که 
مام شده تدهی فراسوي فردیت نگاه است، آن وجود یکپارچهکند... [سینما ـ چشم] یک سازمانمی

درنتیجۀ این . (Todorov, 195: 21)» هاي ممکن است، چشم مدرنیزه شده آئینی غایی است...چشم
هاي ادراك فردي (نگاه رو بر محدودیتو ازاین کندنگاه، ادراك، ماهیتی جمعی گروهی پیدا می

چشم توان بحث کرد که سینما ـ چشم ورتف، یکآید. در انتها میبژکتیو کارتزینی) فائق میسو
 میانه رد« و بر ماهیت است برخوردار ماشینی و ارگانیکی توأمان هايمشخصه ترکیبی است که از

 کند.داللت می سوژه سینمایی» بودگی
 گیريبحث و نتیجه

ها و هاي ابتدایی قرن بیستم، گسترش ماشیننوزدهم و دهههاي انتهایی قرن در دوره میان دهه
اي ههاي مدرنیته، چارچوب نوینی را براي بازتعریف مفهوم بدن انسانی و ظرفیتپیشرفت فنّاوري

 و یجسمان هايظرفیت گسترش و ادراکی و جسمانی توأمانش، به وجود آوردند. در این دوران، تغییر
ا هگردید. این ارتباط بدن انسان با ماشین محقق هافنّاوري و هاماشین این واسطهبه اساساً عقالنی،
د. شوها، موجب ظهور گونۀ ادراکی نوینی گردید که از آن با عنوان ادراك فنّاورانه یاد میو فنّاوري
مدرنیته  فرهنگی محصوالت هنر ودر  کلیدي بدن انسانی متصل به ماشین و فنّاوري، نقشی مفهوم

رد که از یاد ک» شناسی ماشینیزیبایی«توان از پدیده نوظهوري به نام و در این دوره می ایفاء نمود
 تواننیز می را سینما فنّاوري ظهور. هاي هنري مدرن برخوردار استنقشی کلیدي و مرکزي در جنبش

 هااوريفنّ و هابدن و در ارتباط ایجادشده میان تاریخی در دوران مدرنیته همین چرخش با رابطه در
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ه متعاقب که نتیج یافت مثابه هنري ظهورکه در مقاله بحث شد، سینما بهچنانآن. موردبررسی قرار داد
هاي دودیتها و محمنظور فراروي از ضعفگیري از فنّاوري، بهبهره شیفتگی و سرسپردگی مدرنیته به

هاي یها ورتف، یکی از بیانشده توسط ژیگمفهوم سینما ـ چشم مطرح. جسمانی و ادراکی انسانی بود
ترین تبلورهاي این نگره است. سینما ـ چشم نزد شاخص و تأثیرگذار نظریه مونتاژي شوروي، از مهم

 ايونهگبه دو این و بود برخوردار ماشینی و ارگانیک توأمان هايمشخصه از که بود ايورتف پدیده
 فنّاوري یک همثابگر این نکته است که بهداللتگردند. این مفهوم می ترکیب یکدیگر در غیرمنتظره

 بدن هايتوانایی و هاظرفیت تواندمی است و انسانی براي بدن پروتز یک فیلم جسمانی ـ حسانی،
 و ماشین هب سرسپردگی و شیفتگی براي هنري توان،می را سینما رودهد. ازاین گسترش را انسانی

هاي ادراکی و بسط ظرفیت انسان و ماشین میان مرزهاي محور براي گرفت، هنري نظر فنّاوري در
 واسطه این آمیزش.احساسی انسانی به
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