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6. Mohsen Foroughi Collection, Tehran

7. Iran Bastan Museum, Tehran, acc. no. unknown, from Qasr-i Abu Nasr

8. Museum für Islamische Kunst, West Berlin, VA 1486

9. London, WA 120298

10. Ashmolean Museum, Oxford, Department of Antiquities, Queen's College loan S6I

11. Formerly Ackermann Collection, New York (present location unknown).

12. Moore Collection

13. New York, 38.40.99, from Nishapur

14. Prof. K. J. Muiller, Bonn

 چکیده
ــا در نظــر گرفتــن ایــن فــرض کــه هنــر در  ایــن پژوهــش بــه اهمیــت و نقش»بــدن« در هنــر اجــرا می پــردازد و ب

ــد  ــی و سیاســی اســت، می کوشــد فرآین ــی و مناســبات فرهنگ ــای اجتماع ــده  واقعیت ه ــوارد بســیاری بازتاب دهن م

ــا اســتفاده  ــه تماشــاگر ب ــه واســطه  بــدن در یــک اجــرا ی پســت دراماتیــک و نیــز انتقــال آن ب شــکل گیری معنــا ب

از فــن آوری پیشــرفته را مــورد مطالعــه قــرار دهــد. بــر ایــن اســاس »نمایــش ســایبورگ« موضــوع محــوری در ایــن 

پژوهــش اســت. نمایشــی کــه مشــخصه  اصلــی آن اســتفاده از فــن آوری اســت و بــدون بــه کارگیــری آن اجــرا پیــش 

نخواهــد رفــت. و نکتــه  قابــل توجــه ایــن اســت کــه چنیــن نمایــش فناورانــه ای بــدون »بــدن« هرگــز شــکل نخواهــد 

گرفــت. »بــدن ســایبورگ« اندامگانــی انســانی اســت کــه بــا بخش هــای مکانیکــی گســترش یافتــه اســت و یــا بــه 

عبــارت دیگــر بــا اجزایــی غیرارگانیــک -بــه منظــور انتقــال هــر چــه بهتــر معنــا در تجربــه ای هنــری- همــراه شــده 

اســت. موضــوع دیگــری کــه تــالش شــده اســت در ایــن پژوهــش بــه آن پرداختــه شــود، رابطــه  میــان اجراکننــده 

و تماشــاگر اســت. تعاملــی پویــا و غیرمعمــول کــه در طــول نمایــش همــواره در حــال گســترش و دگرگونــی اســت. 

»نمایــش ســایبورگ«، تجربــه  حضــور در رویــدادی اجتماعــی اســت، کــه نــه فقــط بازتاب دهنــده  واقعیــت موجــود 

اســت بلکــه حکایــت از واقعیتــی دارد کــه در آینــده رخ خواهــد داد.

 واژگان کلیدی
تجربه  خالق، ربات های خالق، فن آوری خالق، کاربر خالق، هنر دیجیتال، تجسم

نویســندگان: اِمانوئال ُوگیازاکی1 و آرتور ُکروکوســکی2 
صفوی3 راحیل  مترجم: 

داللت بــدن در هنر معاصر

  دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران. 3

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ



116117

 مقدمه
به سوی بدن معاصر

پیــش از ورود بــه بحــث پیرامــون مفهــوم »بــدن« 
واژه   تعریــف  معاصــر،  هنــر  در  آن  اهمیــت  و 
ــیر و  ــت. در تفس ــبی  اس ــازگاه مناس ــدن«  آغ »ب
توصیــف ایــن واژه چنیــن آمــده اســت: »... اســم، 
مــاده، یــک ارگانیســم طبیعــی همــراه بــا پوســت و 
جوهــری مادی...متضــاد بــا روح و روان، یــک شــیء 
مــادی، گروهــی ســازمان  یافتــه از افــراد کــه بــرای 
ــد...«.4  ــات می کنن ــر را مالق ــاص یکدیگ ــی خ هدف
ــوان  ــه روشــنی می ت ــف ب ــن تعری ــه ای ــا ارجــاع ب ب
ــان  ــن می ــزی بنیادی ــواره تمای ــه هم ــت ک دریاف
ــگان- و »روان«  ــک اندام ــوان ی ــه عن ــدن« -ب »ب
-کــه موجودیــت روانشــناختی انســان را می ســازد- 
وجــود دارد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــدن«،  ــوم »ب ــی از واژه  و مفه ــر تعریف ــه  ه ــه ارائ ک
را روشــن  از آن  و متفاوتــی  زوایــای مشــخص 
می ســازد، کــه بــر اســاس هــر یــک از آن  تعاریــف، 
بــدون تردیــد رونــد مطالعــه، پژوهــش و نتایــج آن 
متفــاوت خواهــد بــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن 
ــدن  ــش، »ب ــن پژوه ــوری در ای ــوع مح ــه موض  ک
ــی  ــف آن و چگونگ ــذا تعری ــت، ل ــایبورگ«4 اس س
درک مــا از آن بــه مثابــه یــک »واقعیــت عینــی«، 
هم ســو بــا زمانــه ای اســت کــه بــه آن تعلــق 

ــا.  ــر ربات ه ــی عص ــم. یعن داری
البتــه بــرای درک چنیــن موقعیتــی، نگاهــی گــذرا 
بــه مفهــوم »بــدن« آن طــور کــه در گذشــته بــوده 
ــال  ــور مث ــد. به ط ــی  یاب ــرورت م ــز ض ــت نی اس
ــان کــه در  ــی آن چن ــده آل و باشــکوه یونان ــدن ای ب

ــه  ــتان ب ــان باس ــری یون ــار هن ــوع آث ــتره  متن گس
ــت  ــاوری اس ــی ب ــاب عین ــورد، بازت ــم می خ چش
کــه افالطــون ســنگ  بنــای آن را نهــاد. او معتقــد 
بــود کــه »زیبایــی جســمانی« اولیــن گام به ســوی 
»زیبایــی حقیقــی« یــا بــه عبارتــی دیگــر »زیبایــی 
خــدای  گونــه« اســت. او بــدن را همچــون معبــدی 
بــرای روح می پنداشــت و بــر تربیــت جســم بســیار 
ــت  ــف اس ــن تعاری ــاس همی ــرد. براس ــد می ک تأکی
ــق« و  ــبات دقی ــل از »تناس ــی« حاص ــه »زیبای ک
ــی« ناشــی از »شــور جســمانی«، مشــخصه   »پویای
بــارز فیگورهایــی اســت کــه در هنــر یونــان 
خودنمایــی می کننــد. حــال ایــن ســوال همیشــگی 
و البتــه مناقشــه  آمیــز مطــرح می شــود کــه: کــدام  
یــک بــر دیگــری اولویــت دارد. جســم و لذت هــای 
وابســته بــه آن، یــا روح و لذت هــای معنــوی. 
ــه  ــاً چ ــر، جســم و روح اساس ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ی
نســبتی بــا یکدیگــر دارنــد. در طــول تاریخ اندیشــه 
ــن  ــش بنیادی ــن پرس ــه ای ــی ب ــخ های متفاوت پاس
ــمانی  ــروی جس ــواردی نی ــت. در م ــده اس داده ش
ــوی  ــروی معن ــر نی ــه و ب ــتایش قرارگرفت ــورد س م
اولویــت یافتــه اســت. چنان کــه آریســتیپوس6 
»لــذت« حســی را غایــت »خیــر« می دانســت. 
امــا کــم نیســتند مــواردی کــه، جســم را به مثابــه 
زندانــی بــرای روح پنداشــته کــه تنهــا ســبب 
ــت  ــف حقیق ــرای کش ــی ب ــان و مانع ــراف انس انح
ــه  ــد رن ــی مانن ــان متفکران ــن می ــا در ای ــت. ام اس
دکارت7 و بالتاســار کاســتیلیونه8 تفاســیر متفــاوت و 
مبســوطی از »بــدن« و نســبت آن بــا »روان« ارائــه 
دادنــد. کاســتیلیونه بــا تأکیــد بــر همبســتگی میان 

ــده از  ــی جســمانی را برآم ــدن« و »روح«، زیبای »ب
ــی  ــرد. براســاس تعاریف ــی قلمــداد ک ــی درون زیبای
ــت  ــوان گف ــرد می ت ــرح ک ــه او ط ــا آن چ ــابه ب مش
تاکیــد اندیشــه  رنســانس بــر ایــن همبســتگی، بــه 
نوعــی آغــاز بــه چالــش کشــیدن اندیشــه  مقابلــی 
ــت.  ــمن »روح« می دانس ــدن« را دش ــه »ب ــود ک ب
ــه شــکلی  امــا دکارت در قــرن هفدهــم میــالدی ب
ــش  ــه بخ ــت ک ــی پرداخ ــرح  آرای ــه ط ــی ب انقالب
قابل توجهــی از آن بــه حــل مســئله  مناســبت 
ــرورت  ــود. ض ــط ب ــدن« و »روان« مرتب ــان »ب می
فــرض جدایــی »ذهــن و روان« از »بــدن« در زمانــه  
مــا نیــز احســاس می شــود و ایــن فــرض، حداقــل 
ــه  ــرگ مواج ــت م ــا حقیق ــر ب ــه بش ــی  ک ــا زمان ت
اســت، بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد. بخــش 
مهمــی از آرای دکارت نیــز مبتنــی بــر همیــن 
فــرض اســت. او در بحــث »تمایــز جوهــری«9 بقــای 
روح پــس از مــرگ بــدن را بــا دقتــی ریاضی گونــه 
ــدن«  ــد کــه »ب ــادآوری می  کن شــرح می  دهــد. و ی
شــامل ویژگی هــای پیچیــده  هندســی اســت و 
عملکــرد بخش  هــای آن بــر بنیانــی طبیعــی اســتوار 
اســت. از نظــر دکارت »ذهــن« آغــاز زندگی نیســت 
بلکــه آغــاز شــعور اســت(Clarke, 2005). بنابرایــن 
پــس از مــرِگ »بــدن«، ایــن شــعور همــواره باقــی 
ــده   ــه ای ــوت بخشــیدن ب ــرای ق ــد. او ب خواهــد مان
ــین،  ــک ماش ــه ی ــدن« ب ــتن »ب ــا فروکاس ــود، ب خ
ــن  ــه ای ــد. ب ــی می کن ــی ته ــوع آگاه آن را از هرن
ترتیــب »بــدن« در جایــگاه یــک دســتگاه خــودکار 
دارای پیچیدگــی  هــای مکانیکــی اســت و عملکــرد 
هریــک از بخش هــای آن نیــز براســاس اصــول 

ــل تبییــن اســت. مکانیکــی قاب
»ایــن را بایــد در نظــر بگیریــد ... کــه تمامــی 
ــذا،  ــم غ ــد: هض ــین مانن ــن ماش ــای ای عملکرد ه
ــه  ــی، تغذی ــروق خون ــب، شــریان  ها و ع ــان قل ضرب
ــاختار  ــک س ــاز  دم ... از ی ــا، دم و ب ــد اندام  ه و رش
ــا  ــت ب ــد. درس ــروی می کنن ــینی پی ــض ماش مح
ــر دســتگاه  ــا ه ــک ســاعت ی ــه ی ــی ک همــان دقت
ــروی  ــود پی ــی خ ــم مکانیک ــر از نظ ــودکار دیگ خ
ــزی  ــین را چی ــن ماش ــد ای ــن نبای ــد. بنابرای می کن
فــرض کــرد کــه دارای احســاس یــا شــور زندگــی 
اســت، حتــی گرمایــی کــه از آن احســاس می شــود 
ــود،  ــه خ ــت ک ــی اس ــداوم خون ــان م ــه  جری نتیج
ناشــی از عملکــرد دقیــق و منظــم قلــب اســت...« 

 (2006  ,Byers)

به نظــر می  رســد چنیــن تفکراتــی ریشــه در تاریــخ 
اندیشــه  مســیحیت دارد. تأکیــد بــر جدایــی »بدن« 
بــه عنــوان موجودیــت مــادی و »روح« کــه همــان 
موجودیــت معنــوی اســت، در واقــع پاســخی قاطــع 
بــه حقایقــی اســت کــه همچــون مــرگ ناشــناخته 
و غیرقابــل توضیــح انــد. ســنت پــل در ُقرنتیــان10  
ــه شــرح می  دهــد: ــن دو را این گون ــان ای ــز می تمای

ــرا  ــود، می ــپرده می  ش ــاک س ــه خ ــه ب ــی ک »بدن
ــد  ــدی خواه ــزد، اب ــا می  خی ــه پ ــون ب ــت؛ و چ اس
شــد. بدنــی کــه می   میــرد زشــت و ناتــوان اســت 
و چــون بــه پــا می خیــزد زیبــا و قدرتمنــد. 
ــادی  ــود م ــپرده می ش ــاک س ــه خ ــه ب ــی ک بدن
معنــوی«  می خیــزد  پــا  بــه  چــون  و  اســت 

.(1993  ,Synnott)

امــا آیــا می شــود در تحلیــل نســبت میــان »بــدن« 
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 مقدمه
به سوی بدن معاصر

پیــش از ورود بــه بحــث پیرامــون مفهــوم »بــدن« 
واژه   تعریــف  معاصــر،  هنــر  در  آن  اهمیــت  و 
ــیر و  ــت. در تفس ــبی  اس ــازگاه مناس ــدن«  آغ »ب
توصیــف ایــن واژه چنیــن آمــده اســت: »... اســم، 
مــاده، یــک ارگانیســم طبیعــی همــراه بــا پوســت و 
جوهــری مادی...متضــاد بــا روح و روان، یــک شــیء 
مــادی، گروهــی ســازمان  یافتــه از افــراد کــه بــرای 
ــد...«.4  ــات می کنن ــر را مالق ــاص یکدیگ ــی خ هدف
ــوان  ــه روشــنی می ت ــف ب ــن تعری ــه ای ــا ارجــاع ب ب
ــان  ــن می ــزی بنیادی ــواره تمای ــه هم ــت ک دریاف
ــگان- و »روان«  ــک اندام ــوان ی ــه عن ــدن« -ب »ب
-کــه موجودیــت روانشــناختی انســان را می ســازد- 
وجــود دارد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
ــدن«،  ــوم »ب ــی از واژه  و مفه ــر تعریف ــه  ه ــه ارائ ک
را روشــن  از آن  و متفاوتــی  زوایــای مشــخص 
می ســازد، کــه بــر اســاس هــر یــک از آن  تعاریــف، 
بــدون تردیــد رونــد مطالعــه، پژوهــش و نتایــج آن 
متفــاوت خواهــد بــود. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن 
ــدن  ــش، »ب ــن پژوه ــوری در ای ــوع مح ــه موض  ک
ــی  ــف آن و چگونگ ــذا تعری ــت، ل ــایبورگ«4 اس س
درک مــا از آن بــه مثابــه یــک »واقعیــت عینــی«، 
هم ســو بــا زمانــه ای اســت کــه بــه آن تعلــق 

ــا.  ــر ربات ه ــی عص ــم. یعن داری
البتــه بــرای درک چنیــن موقعیتــی، نگاهــی گــذرا 
بــه مفهــوم »بــدن« آن طــور کــه در گذشــته بــوده 
ــال  ــور مث ــد. به ط ــی  یاب ــرورت م ــز ض ــت نی اس
ــان کــه در  ــی آن چن ــده آل و باشــکوه یونان ــدن ای ب

ــه  ــتان ب ــان باس ــری یون ــار هن ــوع آث ــتره  متن گس
ــت  ــاوری اس ــی ب ــاب عین ــورد، بازت ــم می خ چش
کــه افالطــون ســنگ  بنــای آن را نهــاد. او معتقــد 
بــود کــه »زیبایــی جســمانی« اولیــن گام به ســوی 
»زیبایــی حقیقــی« یــا بــه عبارتــی دیگــر »زیبایــی 
خــدای  گونــه« اســت. او بــدن را همچــون معبــدی 
بــرای روح می پنداشــت و بــر تربیــت جســم بســیار 
ــت  ــف اس ــن تعاری ــاس همی ــرد. براس ــد می ک تأکی
ــق« و  ــبات دقی ــل از »تناس ــی« حاص ــه »زیبای ک
ــی« ناشــی از »شــور جســمانی«، مشــخصه   »پویای
بــارز فیگورهایــی اســت کــه در هنــر یونــان 
خودنمایــی می کننــد. حــال ایــن ســوال همیشــگی 
و البتــه مناقشــه  آمیــز مطــرح می شــود کــه: کــدام  
یــک بــر دیگــری اولویــت دارد. جســم و لذت هــای 
وابســته بــه آن، یــا روح و لذت هــای معنــوی. 
ــه  ــاً چ ــر، جســم و روح اساس ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ی
نســبتی بــا یکدیگــر دارنــد. در طــول تاریخ اندیشــه 
ــن  ــش بنیادی ــن پرس ــه ای ــی ب ــخ های متفاوت پاس
ــمانی  ــروی جس ــواردی نی ــت. در م ــده اس داده ش
ــوی  ــروی معن ــر نی ــه و ب ــتایش قرارگرفت ــورد س م
اولویــت یافتــه اســت. چنان کــه آریســتیپوس6 
»لــذت« حســی را غایــت »خیــر« می دانســت. 
امــا کــم نیســتند مــواردی کــه، جســم را به مثابــه 
زندانــی بــرای روح پنداشــته کــه تنهــا ســبب 
ــت  ــف حقیق ــرای کش ــی ب ــان و مانع ــراف انس انح
ــه  ــد رن ــی مانن ــان متفکران ــن می ــا در ای ــت. ام اس
دکارت7 و بالتاســار کاســتیلیونه8 تفاســیر متفــاوت و 
مبســوطی از »بــدن« و نســبت آن بــا »روان« ارائــه 
دادنــد. کاســتیلیونه بــا تأکیــد بــر همبســتگی میان 

ــده از  ــی جســمانی را برآم ــدن« و »روح«، زیبای »ب
ــی  ــرد. براســاس تعاریف ــی قلمــداد ک ــی درون زیبای
ــت  ــوان گف ــرد می ت ــرح ک ــه او ط ــا آن چ ــابه ب مش
تاکیــد اندیشــه  رنســانس بــر ایــن همبســتگی، بــه 
نوعــی آغــاز بــه چالــش کشــیدن اندیشــه  مقابلــی 
ــت.  ــمن »روح« می دانس ــدن« را دش ــه »ب ــود ک ب
ــه شــکلی  امــا دکارت در قــرن هفدهــم میــالدی ب
ــش  ــه بخ ــت ک ــی پرداخ ــرح  آرای ــه ط ــی ب انقالب
قابل توجهــی از آن بــه حــل مســئله  مناســبت 
ــرورت  ــود. ض ــط ب ــدن« و »روان« مرتب ــان »ب می
فــرض جدایــی »ذهــن و روان« از »بــدن« در زمانــه  
مــا نیــز احســاس می شــود و ایــن فــرض، حداقــل 
ــه  ــرگ مواج ــت م ــا حقیق ــر ب ــه بش ــی  ک ــا زمان ت
اســت، بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد. بخــش 
مهمــی از آرای دکارت نیــز مبتنــی بــر همیــن 
فــرض اســت. او در بحــث »تمایــز جوهــری«9 بقــای 
روح پــس از مــرگ بــدن را بــا دقتــی ریاضی گونــه 
ــدن«  ــد کــه »ب ــادآوری می  کن شــرح می  دهــد. و ی
شــامل ویژگی هــای پیچیــده  هندســی اســت و 
عملکــرد بخش  هــای آن بــر بنیانــی طبیعــی اســتوار 
اســت. از نظــر دکارت »ذهــن« آغــاز زندگی نیســت 
بلکــه آغــاز شــعور اســت(Clarke, 2005). بنابرایــن 
پــس از مــرِگ »بــدن«، ایــن شــعور همــواره باقــی 
ــده   ــه ای ــوت بخشــیدن ب ــرای ق ــد. او ب خواهــد مان
ــین،  ــک ماش ــه ی ــدن« ب ــتن »ب ــا فروکاس ــود، ب خ
ــن  ــه ای ــد. ب ــی می کن ــی ته ــوع آگاه آن را از هرن
ترتیــب »بــدن« در جایــگاه یــک دســتگاه خــودکار 
دارای پیچیدگــی  هــای مکانیکــی اســت و عملکــرد 
هریــک از بخش هــای آن نیــز براســاس اصــول 

ــل تبییــن اســت. مکانیکــی قاب
»ایــن را بایــد در نظــر بگیریــد ... کــه تمامــی 
ــذا،  ــم غ ــد: هض ــین مانن ــن ماش ــای ای عملکرد ه
ــه  ــی، تغذی ــروق خون ــب، شــریان  ها و ع ــان قل ضرب
ــاختار  ــک س ــاز  دم ... از ی ــا، دم و ب ــد اندام  ه و رش
ــا  ــت ب ــد. درس ــروی می کنن ــینی پی ــض ماش مح
ــر دســتگاه  ــا ه ــک ســاعت ی ــه ی ــی ک همــان دقت
ــروی  ــود پی ــی خ ــم مکانیک ــر از نظ ــودکار دیگ خ
ــزی  ــین را چی ــن ماش ــد ای ــن نبای ــد. بنابرای می کن
فــرض کــرد کــه دارای احســاس یــا شــور زندگــی 
اســت، حتــی گرمایــی کــه از آن احســاس می شــود 
ــود،  ــه خ ــت ک ــی اس ــداوم خون ــان م ــه  جری نتیج
ناشــی از عملکــرد دقیــق و منظــم قلــب اســت...« 

 (2006  ,Byers)

به نظــر می  رســد چنیــن تفکراتــی ریشــه در تاریــخ 
اندیشــه  مســیحیت دارد. تأکیــد بــر جدایــی »بدن« 
بــه عنــوان موجودیــت مــادی و »روح« کــه همــان 
موجودیــت معنــوی اســت، در واقــع پاســخی قاطــع 
بــه حقایقــی اســت کــه همچــون مــرگ ناشــناخته 
و غیرقابــل توضیــح انــد. ســنت پــل در ُقرنتیــان10  
ــه شــرح می  دهــد: ــن دو را این گون ــان ای ــز می تمای

ــرا  ــود، می ــپرده می  ش ــاک س ــه خ ــه ب ــی ک »بدن
ــد  ــدی خواه ــزد، اب ــا می  خی ــه پ ــون ب ــت؛ و چ اس
شــد. بدنــی کــه می   میــرد زشــت و ناتــوان اســت 
و چــون بــه پــا می خیــزد زیبــا و قدرتمنــد. 
ــادی  ــود م ــپرده می ش ــاک س ــه خ ــه ب ــی ک بدن
معنــوی«  می خیــزد  پــا  بــه  چــون  و  اســت 

.(1993  ,Synnott)
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و »ذهــن« امــکان دیگــری را نیــز در نظــر گرفــت. 
بــه ایــن معنــا  کــه »بــدن« و »ذهــن« همــواره در 
تعامــل بــا یکدیگــر هســتند بــه  طــوری  کــه یکــی 
ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج ــری نمی  توان ــدون دیگ ب
ــت  ــدن هوی ــی، ب ــن امکان ــن چنی ــا در نظــر گرفت ب
می یابــد و موضوعــی بــرای تأمــالت اجتماعــی 
می  شــود. ژوزف برویــر11 و زیگمونــد فرویــد از 
جملــه متفکرانــی هســتند کــه، بــر تعامــل بــدن و 
روان تأکیــد داشــته اند و وابســتگی مســتقیم میــان 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد ب ــد. فروی ــق کرده ان آن دو را تصدی
درمــان مشــکالت و ناهنجاری  هــای روانــی بــه 
منظــور رفــع مشــکالت فیزیکــی بــرای همیشــه بــر 
هم بســتگی میــان »بــدن« و »روان« صحــه گــذارد 
متفکــران  میــان  از   .(1957  ,Breuer, Freud)

حــوزه  هنــر، هربــرت ریــد12 مــورخ و منتقــد هنــر 
ــد  ــا بای ــر« تنه ــه واژه  »هن ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ب
ــه  ــود ک ــالق ش ــی اط ــته از فعالیت  های ــه آن دس ب
ــا زیست شناســی بــدن انســان  اساســاً در ارتبــاط ب
اســت. حــال بــا در نظــر گرفتــن چنیــن تعاریفــی، 
ــانی،  ــت انس ــر موقعی ــه اگ ــرد ک ــا ک ــوان ادع می  ت
ــام  ــه   تم ــر آین ــس هن ــت، پ ــی اس ــی بدن موقعیت
ــه  نمــای ایــن موقعیــت اســت و واقعیت  هایــی را ب
ــت  ــن موقعی ــتره  ای ــه در گس ــد ک ــر می کش تصوی
ــش  ــه بخ ــت ک ــی اس ــدد. بدیه ــوع می پیون ــه وق ب
بزرگــی از ایــن واقعیت  هــا در بســتر جوامــع شــکل 
ــا  ــی آن  ه ــد و در نتیجــه چگونگــی بازنمای می  گیرن
ــز  ــا و نی ــوع آن  ه ــه  وق ــه زمان ــر ب ــه  هن در عرص
ــتگی  ــا بس ــکل دهنده  آن  ه ــع ش ــای جوام ارزش  ه
ــود  ــت موج ــان واقعی ــبت می ــرای درک نس دارد. ب

ــه ای  ــای زمان ــر ارزش ه ــی ب ــی آن مبتن و بازنمای
کــه بــه آن تعلــق دارد، »مــرد ویترویوســی«13 
نمونــه  مناســبی اســت. لئونــاردو داوینچــی در ایــن 

ــان  ــدن انس ــده آل ب ــبت  های ای ــرح نس ــه ش ــر ب اث
پرداختــه اســت و تصویــری روشــن از انســاِن 
ــه دســت  ــم ب ــرن پانزده ــر ق ــه  خــود در اواخ زمان
داده اســت، زمانــه ای کــه انســاِن کامــل، بــر اریکــه  
ــز14  ــو ایم ــل دی ــت. در مقاب ــه زده اس ــدرت تکی ق
بــا رویکــردی زیباشــناختی، مفهــوم انســاِن کامــل 
ــا طرحــی از پیکــره  گــوردون  در قــرن بیســتم را ب
ــر1(  ــت. )تصوی ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــن15 ب فریم
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن 
ــاً  ــه ای عموم ــر زمان ــر در ه ــه هن ــه اگرچ اســت ک
ــر  ــی ب ــه مبتن ــود ک ــامل می ش ــی را ش ویژگی های
ارزش هــای آن زمانــه اســت، امــا گاهــی نیــز آن چــه 
بــه نمایــش می گــذارد بشــارت  دهنــده  آغــاز 
عصــر جدیــدی اســت. بــه ایــن ترتیــب نحــوه  درک 
ــان هنــری  ــز روش هــای بی ــم و نی ایده هــا و مفاهی
در جوامــع مختلــف براســاس نیازهــای جدیــد 
ــی  ــه  طــور پیوســته در حــال دگرگون آن جامعــه ب
ــال ها  ــی س ــک واژه در ط ــه ی ــور ک ــت. همانط اس

بــر اثــر اســتفاده  مــداوم مســتعمل می شــود و 
گاهــی معنــای اولیــه اش را از دســت می  دهــد، 
ــر  ــی در هن ــانه  اصل ــوان رس ــه عن ــز ب ــدن« نی »ب
ــد.  ــاوت می  یاب ــی متف ــی دوران ماهیت ــرا در ط اج
دگرگونی هایــی کــه در اندام  هــا و بــه  طــور کل 
ــِی  ــد، هســتِی روان ــی آن رخ می ده هســتی فیزیک
یــک جامعــه را نیــز بــه چالــش می کشــد. بدیهــی 
ــا  ــه و در مناســبت ب اســت آن چــه در بطــن جامع
امــر فرهنگــی و سیاســی در حــال شــکل گرفتــن 
اســت عرصــه ای شایســته تر از هنــر بــرای نمایــش 

خــود نمی  یابــد. 

 بدن سایبورگ
در جوامــع پیشــرفته ، هنرهــای اجرایــی در پیــروی 
ــای  ــر دیدگاه ه ــی ب ــدرن و مبتن ــای م از ارزش ه
معاصــر، بدن هــای جدیــدی را پیشــنهاد می دهنــد 
ــد هســتند. مارســل  ــای جدی ــه دنی ــق ب ــه متعل ک
ــروژه   ــز روکا16 ، هنرمنــد اســپانیایی در پ ــی آنتون ل

 تصویــر1: تصویــر پاییــن »مــرد ویتروویوســی« اثــر لئونــاردو
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و »ذهــن« امــکان دیگــری را نیــز در نظــر گرفــت. 
بــه ایــن معنــا  کــه »بــدن« و »ذهــن« همــواره در 
تعامــل بــا یکدیگــر هســتند بــه  طــوری  کــه یکــی 
ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج ــری نمی  توان ــدون دیگ ب
ــت  ــدن هوی ــی، ب ــن امکان ــن چنی ــا در نظــر گرفت ب
می یابــد و موضوعــی بــرای تأمــالت اجتماعــی 
می  شــود. ژوزف برویــر11 و زیگمونــد فرویــد از 
جملــه متفکرانــی هســتند کــه، بــر تعامــل بــدن و 
روان تأکیــد داشــته اند و وابســتگی مســتقیم میــان 
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد ب ــد. فروی ــق کرده ان آن دو را تصدی
درمــان مشــکالت و ناهنجاری  هــای روانــی بــه 
منظــور رفــع مشــکالت فیزیکــی بــرای همیشــه بــر 
هم بســتگی میــان »بــدن« و »روان« صحــه گــذارد 
متفکــران  میــان  از   .(1957  ,Breuer, Freud)

حــوزه  هنــر، هربــرت ریــد12 مــورخ و منتقــد هنــر 
ــد  ــا بای ــر« تنه ــه واژه  »هن ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ب
ــه  ــود ک ــالق ش ــی اط ــته از فعالیت  های ــه آن دس ب
ــا زیست شناســی بــدن انســان  اساســاً در ارتبــاط ب
اســت. حــال بــا در نظــر گرفتــن چنیــن تعاریفــی، 
ــانی،  ــت انس ــر موقعی ــه اگ ــرد ک ــا ک ــوان ادع می  ت
ــام  ــه   تم ــر آین ــس هن ــت، پ ــی اس ــی بدن موقعیت
ــه  نمــای ایــن موقعیــت اســت و واقعیت  هایــی را ب
ــت  ــن موقعی ــتره  ای ــه در گس ــد ک ــر می کش تصوی
ــش  ــه بخ ــت ک ــی اس ــدد. بدیه ــوع می پیون ــه وق ب
بزرگــی از ایــن واقعیت  هــا در بســتر جوامــع شــکل 
ــا  ــی آن  ه ــد و در نتیجــه چگونگــی بازنمای می  گیرن
ــز  ــا و نی ــوع آن  ه ــه  وق ــه زمان ــر ب ــه  هن در عرص
ــتگی  ــا بس ــکل دهنده  آن  ه ــع ش ــای جوام ارزش  ه
ــود  ــت موج ــان واقعی ــبت می ــرای درک نس دارد. ب

ــه ای  ــای زمان ــر ارزش ه ــی ب ــی آن مبتن و بازنمای
کــه بــه آن تعلــق دارد، »مــرد ویترویوســی«13 
نمونــه  مناســبی اســت. لئونــاردو داوینچــی در ایــن 

ــان  ــدن انس ــده آل ب ــبت  های ای ــرح نس ــه ش ــر ب اث
پرداختــه اســت و تصویــری روشــن از انســاِن 
ــه دســت  ــم ب ــرن پانزده ــر ق ــه  خــود در اواخ زمان
داده اســت، زمانــه ای کــه انســاِن کامــل، بــر اریکــه  
ــز14  ــو ایم ــل دی ــت. در مقاب ــه زده اس ــدرت تکی ق
بــا رویکــردی زیباشــناختی، مفهــوم انســاِن کامــل 
ــا طرحــی از پیکــره  گــوردون  در قــرن بیســتم را ب
ــر1(  ــت. )تصوی ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــن15 ب فریم
امــا نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن 
ــاً  ــه ای عموم ــر زمان ــر در ه ــه هن ــه اگرچ اســت ک
ــر  ــی ب ــه مبتن ــود ک ــامل می ش ــی را ش ویژگی های
ارزش هــای آن زمانــه اســت، امــا گاهــی نیــز آن چــه 
بــه نمایــش می گــذارد بشــارت  دهنــده  آغــاز 
عصــر جدیــدی اســت. بــه ایــن ترتیــب نحــوه  درک 
ــان هنــری  ــز روش هــای بی ــم و نی ایده هــا و مفاهی
در جوامــع مختلــف براســاس نیازهــای جدیــد 
ــی  ــه  طــور پیوســته در حــال دگرگون آن جامعــه ب
ــال ها  ــی س ــک واژه در ط ــه ی ــور ک ــت. همانط اس

بــر اثــر اســتفاده  مــداوم مســتعمل می شــود و 
گاهــی معنــای اولیــه اش را از دســت می  دهــد، 
ــر  ــی در هن ــانه  اصل ــوان رس ــه عن ــز ب ــدن« نی »ب
ــد.  ــاوت می  یاب ــی متف ــی دوران ماهیت ــرا در ط اج
دگرگونی هایــی کــه در اندام  هــا و بــه  طــور کل 
ــِی  ــد، هســتِی روان ــی آن رخ می ده هســتی فیزیک
یــک جامعــه را نیــز بــه چالــش می کشــد. بدیهــی 
ــا  ــه و در مناســبت ب اســت آن چــه در بطــن جامع
امــر فرهنگــی و سیاســی در حــال شــکل گرفتــن 
اســت عرصــه ای شایســته تر از هنــر بــرای نمایــش 

خــود نمی  یابــد. 

 بدن سایبورگ
در جوامــع پیشــرفته ، هنرهــای اجرایــی در پیــروی 
ــای  ــر دیدگاه ه ــی ب ــدرن و مبتن ــای م از ارزش ه
معاصــر، بدن هــای جدیــدی را پیشــنهاد می دهنــد 
ــد هســتند. مارســل  ــای جدی ــه دنی ــق ب ــه متعل ک
ــروژه   ــز روکا16 ، هنرمنــد اســپانیایی در پ ــی آنتون ل

 تصویــر1: تصویــر پاییــن »مــرد ویتروویوســی« اثــر لئونــاردو
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ــال  ــه در س ــوان JoAn ک ــود تحــت عن مشــهور خ
ــزاری  ــت، از اب ــده اس ــرا ش ــی و اج 1992م طراح
ــک  ــک Apple Macintosh کالســیک، ی ــد: ی مانن
ــداری پوســت  ــی اســتر و مق ــور الکتریکــی، پل موت
ــزور صــدا، یــک  ــزار Max، یــک آنالی خــوک، نرم اف
کارت دیجیتــال، یــک دی ُکــِدر MIDI و یک محفظه  
ــان نمای  ــوالی انس ــداری هی ــرای نگه ــه ای ب شیش
ــوالی  ــرJoAn )2، هی ــرد. )تصوی خــود، اســتفاده ک
ــه  ــان ک ــر از انس ــادی بزرگ ت ــا ابع ــز روکا، ب آنتون
بــا پوســت وصلــه شــده  خــوک پوشــانده شــده بــود 
بــه گولــم17 مــدرن شــباهت داشــت. ســر، دســت ها 
ــط حســاس  ــه صــدای محی ــش ب ــایر اندام های و س
بودنــد و بــه هــر عملــی از جانــب تماشــا گران 
ــده  ــرگ زاده ش ــه از م ــی ک ــد. بدن ــخ می دادن پاس
و جــان گرفتــه بــود، در مکانــی کــه محــل فــروش 
انــواع گوشــت ذبح شــده بــود، زندگــی خــود را بــه 
ــا طبیعــت  ــی کــه کامــاًل ب نمایــش گذاشــت. مکان

ــود. ــاط ب ــر او در ارتب ــک و فنا پذی ارگانی
 JoAn نکتــه  مهــم دیگــر در ایــن اجــرا تعامل میــان
ــاگران،  ــات تماش ــب اوق ــود. در اغل ــاگران ب و تماش
هماهنــگ بــا واکنش هــای او رفتــار می کردنــد. 
می خندیدنــد  اندام هایــش  حرکــت  دیــدن  بــا 
 JoAn ــای ــه اندام ه ــود ک ــن ب ــب ای ــه  جال و نکت
ــه  ــاگران ب ــده  تماش ــدای خن ــه ص ــش ب در واکن
حرکــت در می آمــد. بــه ایــن ترتیــب یــک هیــوالی 
ــه  ــد ک ــی را می آفری ــک موقعیت ــتاین رباتی فرانکش
مخاطــب بــرای لحظاتــی فرامــوش می کــرد دقیقــاً 
چــه کســی اســت؛ آیــا او یــک کنشــگر اســت یــا بــا 
واقــع شــدن در موضــع انفعــال تــن بــه کنشــگری

JoAn  ســپرده اســت، آیــا هنرمنــد بــا خلــق 

ــاگر  ــه تماش ــژه را ب ــی وی ــی موقعیت ــن اجرای چنی
ــا  ــا تماشــاگر اســت کــه ب تحمیــل کــرده اســت ی
ــار بخشــیده  ــن موقعیــت اعتب ــه ای حضــور خــود ب
اســت. آنتونــز روکا دو ســال پــس از اجــرای پــروژه  
JoAn در ســال 1994م بــه طراحــی و اجــرای 

ــز  ــد او نی ــروژه  جدی ــروژه ی Epizoo پرداخــت. پ پ
یــک اجــرای ســایبورگ بــود. بــا ایــن تفــاوت کــه 
این بــار خــوِد هنرمنــد در مقــام گولــم ظاهــر شــد. 
ــن آوری  ــوالً ف ــش معم ــق اجراها ی ــه در خل روکا ک
پــروژه   در  می آزمایــد  را  خــود  دوران  جدیــِد 
Epizoo بــا کابل هــای متعــددی بــه یــک سیســتم 

کامپیوتــری متصــل شــده بــود. او در طــول مــدت 
ــود و  ــده ایســتاده ب ــک ســکوی چرخن ــر ی اجــرا ب
ــک  ــی و ی ــک کاله ایمن ــزی، ی ــس فل ــه دو ماتری ب
کمربنــد مجهــز بــود. کمربنــد بــا اســتفاده از 
ــه اهرم هایــی منتقــل  ــادی، انــرژی را ب مکانیســم ب
می کــرد کــه دهــان، بینــی، گــوش، عضــالت ســینه 
ــه حرکــت وا  می داشــتند.  و باســن اجرا کننــده را ب
ــزات  ــن تجهی ــه  ای ــه شــد کلی همان طــور کــه گفت
بــه یــک سیســتم کامپیوتــر مرکــزی متصــل بــود و 
توســط یــک ســیم لولــه18 تقویــت می شــد. بخــش 
ــان  ــه هم زم ــود ک ــی ب ــازی ویدئوی ــرا، ب ــر اج دیگ
بــر پــرده  بزرگــی نمایــش داده می شــد. ایــن 
ــک  ــود کــه در هری ــه ب ــازده صحن ــو شــامل ی ویدئ
از هنرمنــد  از آن صحنه هــا تصاویــر متحرکــی 
ــن  ــب اینکــه ای ــده می شــد. جال ــی دی بطــور متوال
تصاویــر ویدئویــی بــا اســتفاده از حس گرهایــی کــه 
بــر نقــاط مختلــف »بــدن« هنرمند جاســازی شــده 

بــود بازتولیــد می شــدند. در واقــع ایــن حس گرهــا 
ــد  ــدن« هنرمن ــا »ب ــور ب ــک اُپرات ــل ی ــکان تعام ام
بــا  اُپراتــور  به طوری کــه  می کردنــد  فراهــم  را 
ــا  ــن حس گره ــت ای ــاوس می توانس ــتفاده از م اس
را تحریــک کــرده و در نتیجــه  واکنــش  اندام هــای 
ــدا و  ــا ص ــراه ب ــری از او را هم ــده تصاوی اجراکنن

ــر3( ــد. )تصوی ــد کن ــردازی بازتولی نورپ
ــه   ــن آوری ب ــتفاده از ف ــا اس ــاگر ب ــن تماش بنابرای
بــا  را  هنرمنــد  »بــدن«  می توانســت  راحتــی 
روشــی ویــژه مدیریــت کنــد. امــا مســئله  مهــم در 
ــن آوری  ــتفاده از ف ــی اس ــه  چگونگ ــا مطالع این ج
ــت. در  ــی نیس ــن موقعیت ــق چنی ــرفته در خل پیش
حقیقــت آن  چــه تأمل برانگیــز اســت، تبدیــل 
عرصــه  نمایــش بــه موقعیتــی اســت که دگردیســی 
ــن  ــی را ممک ــاًل مکانیک ــودی کام ــه موج ــان ب انس
ــود را  ــدن« خ ــد »ب ــو هنرمن ــک س ــد؛ از ی می کن
ــد  ــازه می ده ــذارد و اج ــری می گ ــار دیگ در اختی
ــاگر  ــر تماش ــوی دیگ ــد. و از س ــت کن او را مدیری
نیــز در مقــام یــک کاربــر، بــه روشــی کــه از قبــل 
ــد  ــدن« هنرمن ــر »ب ــت، ب ــده اس ــزی ش برنامه ری
اعمــال قــدرت می کنــد. در واقــع هــر دو نمایشــی 
ــته اند.  ــتراک گذاش ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــابه را ب مش
ســوال مهــم ایــن اســت کــه در ایــن نمایــش پــس 
ــه اســت.  ــم جــای گرفت ــام گول چــه کســی در مق
چــه کســی ایــن گولــم را بــه حرکــت وادار می کنــد 
به نظــر  این طــور  گاهــی   .(2013 ,Krukowski)

می آیــد کــه هنرمنــد ـ ایــن انســاِن عروســک 
نمــا ـ خالــق و هدایت کننــده  نمایــش اســت؛ 
ــن  ــر چنی ــش و مبتک ــان خوی ــدگار جه او خداون

ــه در  ــت ک ــاگر اس ــن تماش ــت. و ای ــه ای اس صحن
ــی  ــرای دقایق ــان نما، ب ــِک انس ــک عروس ــام ی مق
ــه  ــود ک ــی می ش ــذت و هیجان ــرق در ل ــد، غ چن
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــِق اس ــالت خال ــده  تخی زایی
ــا  ــازد ام ــاِن Epizoo را می س ــد جه ــل هنرمن تخی
از طرفــی آیــا بــدون حضــور تماشــاگر ایــن جهــان 
ــر از  ــا صرف نظ ــود. ب ــل می ش ــت تبدی ــه واقعی ب
اینکــه عروســک و عروســک گردان چــه کســی 
اســت، بایــد ایــن مســئله را در نظــر گرفــت کــه در 
چنیــن موقعیتــی آنچــه اهمیــت دارد درک هویتــی 
اســت کــه مســتلزم مواجهــه ای روانــی و اجتماعــی 
بــا دیگــری اســت. درســت ماننــد بــازی حکــم، کــه 
ــازی را تضمیــن  تعامــل میــان حکمرانــان تــداوم ب
می کنــد. در اینجــا نیــز بــازی بــدون حضــور یکــی 
ــه ایــن ترتیــب  ــر نیســت. ب از طرفیــن امــکان  پذی
بــازی حکــم تبدیــل بــه یــک اثــر هنــری می شــود 
ــر  ــی به طــور پیوســته از دســتان یکــی ب و حکمران
دســتان دیگــری در جریــان اســت. ایــن موقعیــت 
ــت  ــاگر اس ــرای تماش ــژه ب ــه ای وی ــط تجرب ــه فق ن
بلکــه بــه هنرمنــد نیــز ایــن امــکان را می دهــد تــا 
مــرگ خــود و ســپس رســتاخیز مکانیکــی خــود را 

ــد. ــه کن بارهــا تجرب
همان طــور کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد، هــر اثــر 
ــل  ــی اســت کــه بخــش قاب هنــری نتیجــه  تصورات
توجهــی از آن متأثــر از واقعیت هــای اجتماعــی 
ــر  ــورات ب ــن تص ــه ای ــت. زمانی ک ــی اس و فرهنگ
ــی  ــان واقع ــا جه ــد ب ــش می آین ــه  نمای روی صحن
ــه  ــل ب ــه تبدی ــد و در نتیج ــدا می  کنن ــی پی تالق
ــی  ــو گاه ــت ن ــن واقعی ــوند. ای ــو می ش ــی ن واقعیت
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ــال  ــه در س ــوان JoAn ک ــود تحــت عن مشــهور خ
ــزاری  ــت، از اب ــده اس ــرا ش ــی و اج 1992م طراح
ــک  ــک Apple Macintosh کالســیک، ی ــد: ی مانن
ــداری پوســت  ــی اســتر و مق ــور الکتریکــی، پل موت
ــزور صــدا، یــک  ــزار Max، یــک آنالی خــوک، نرم اف
کارت دیجیتــال، یــک دی ُکــِدر MIDI و یک محفظه  
ــان نمای  ــوالی انس ــداری هی ــرای نگه ــه ای ب شیش
ــوالی  ــرJoAn )2، هی ــرد. )تصوی خــود، اســتفاده ک
ــه  ــان ک ــر از انس ــادی بزرگ ت ــا ابع ــز روکا، ب آنتون
بــا پوســت وصلــه شــده  خــوک پوشــانده شــده بــود 
بــه گولــم17 مــدرن شــباهت داشــت. ســر، دســت ها 
ــط حســاس  ــه صــدای محی ــش ب ــایر اندام های و س
بودنــد و بــه هــر عملــی از جانــب تماشــا گران 
ــده  ــرگ زاده ش ــه از م ــی ک ــد. بدن ــخ می دادن پاس
و جــان گرفتــه بــود، در مکانــی کــه محــل فــروش 
انــواع گوشــت ذبح شــده بــود، زندگــی خــود را بــه 
ــا طبیعــت  ــی کــه کامــاًل ب نمایــش گذاشــت. مکان

ــود. ــاط ب ــر او در ارتب ــک و فنا پذی ارگانی
 JoAn نکتــه  مهــم دیگــر در ایــن اجــرا تعامل میــان
ــاگران،  ــات تماش ــب اوق ــود. در اغل ــاگران ب و تماش
هماهنــگ بــا واکنش هــای او رفتــار می کردنــد. 
می خندیدنــد  اندام هایــش  حرکــت  دیــدن  بــا 
 JoAn ــای ــه اندام ه ــود ک ــن ب ــب ای ــه  جال و نکت
ــه  ــاگران ب ــده  تماش ــدای خن ــه ص ــش ب در واکن
حرکــت در می آمــد. بــه ایــن ترتیــب یــک هیــوالی 
ــه  ــد ک ــی را می آفری ــک موقعیت ــتاین رباتی فرانکش
مخاطــب بــرای لحظاتــی فرامــوش می کــرد دقیقــاً 
چــه کســی اســت؛ آیــا او یــک کنشــگر اســت یــا بــا 
واقــع شــدن در موضــع انفعــال تــن بــه کنشــگری

JoAn  ســپرده اســت، آیــا هنرمنــد بــا خلــق 

ــاگر  ــه تماش ــژه را ب ــی وی ــی موقعیت ــن اجرای چنی
ــا  ــا تماشــاگر اســت کــه ب تحمیــل کــرده اســت ی
ــار بخشــیده  ــن موقعیــت اعتب ــه ای حضــور خــود ب
اســت. آنتونــز روکا دو ســال پــس از اجــرای پــروژه  
JoAn در ســال 1994م بــه طراحــی و اجــرای 

ــز  ــد او نی ــروژه  جدی ــروژه ی Epizoo پرداخــت. پ پ
یــک اجــرای ســایبورگ بــود. بــا ایــن تفــاوت کــه 
این بــار خــوِد هنرمنــد در مقــام گولــم ظاهــر شــد. 
ــن آوری  ــوالً ف ــش معم ــق اجراها ی ــه در خل روکا ک
پــروژه   در  می آزمایــد  را  خــود  دوران  جدیــِد 
Epizoo بــا کابل هــای متعــددی بــه یــک سیســتم 

کامپیوتــری متصــل شــده بــود. او در طــول مــدت 
ــود و  ــده ایســتاده ب ــک ســکوی چرخن ــر ی اجــرا ب
ــک  ــی و ی ــک کاله ایمن ــزی، ی ــس فل ــه دو ماتری ب
کمربنــد مجهــز بــود. کمربنــد بــا اســتفاده از 
ــه اهرم هایــی منتقــل  ــادی، انــرژی را ب مکانیســم ب
می کــرد کــه دهــان، بینــی، گــوش، عضــالت ســینه 
ــه حرکــت وا  می داشــتند.  و باســن اجرا کننــده را ب
ــزات  ــن تجهی ــه  ای ــه شــد کلی همان طــور کــه گفت
بــه یــک سیســتم کامپیوتــر مرکــزی متصــل بــود و 
توســط یــک ســیم لولــه18 تقویــت می شــد. بخــش 
ــان  ــه هم زم ــود ک ــی ب ــازی ویدئوی ــرا، ب ــر اج دیگ
بــر پــرده  بزرگــی نمایــش داده می شــد. ایــن 
ــک  ــود کــه در هری ــه ب ــازده صحن ــو شــامل ی ویدئ
از هنرمنــد  از آن صحنه هــا تصاویــر متحرکــی 
ــن  ــب اینکــه ای ــده می شــد. جال ــی دی بطــور متوال
تصاویــر ویدئویــی بــا اســتفاده از حس گرهایــی کــه 
بــر نقــاط مختلــف »بــدن« هنرمند جاســازی شــده 

بــود بازتولیــد می شــدند. در واقــع ایــن حس گرهــا 
ــد  ــدن« هنرمن ــا »ب ــور ب ــک اُپرات ــل ی ــکان تعام ام
بــا  اُپراتــور  به طوری کــه  می کردنــد  فراهــم  را 
ــا  ــن حس گره ــت ای ــاوس می توانس ــتفاده از م اس
را تحریــک کــرده و در نتیجــه  واکنــش  اندام هــای 
ــدا و  ــا ص ــراه ب ــری از او را هم ــده تصاوی اجراکنن

ــر3( ــد. )تصوی ــد کن ــردازی بازتولی نورپ
ــه   ــن آوری ب ــتفاده از ف ــا اس ــاگر ب ــن تماش بنابرای
بــا  را  هنرمنــد  »بــدن«  می توانســت  راحتــی 
روشــی ویــژه مدیریــت کنــد. امــا مســئله  مهــم در 
ــن آوری  ــتفاده از ف ــی اس ــه  چگونگ ــا مطالع این ج
ــت. در  ــی نیس ــن موقعیت ــق چنی ــرفته در خل پیش
حقیقــت آن  چــه تأمل برانگیــز اســت، تبدیــل 
عرصــه  نمایــش بــه موقعیتــی اســت که دگردیســی 
ــن  ــی را ممک ــاًل مکانیک ــودی کام ــه موج ــان ب انس
ــود را  ــدن« خ ــد »ب ــو هنرمن ــک س ــد؛ از ی می کن
ــد  ــازه می ده ــذارد و اج ــری می گ ــار دیگ در اختی
ــاگر  ــر تماش ــوی دیگ ــد. و از س ــت کن او را مدیری
نیــز در مقــام یــک کاربــر، بــه روشــی کــه از قبــل 
ــد  ــدن« هنرمن ــر »ب ــت، ب ــده اس ــزی ش برنامه ری
اعمــال قــدرت می کنــد. در واقــع هــر دو نمایشــی 
ــته اند.  ــتراک گذاش ــه اش ــر ب ــا یکدیگ ــابه را ب مش
ســوال مهــم ایــن اســت کــه در ایــن نمایــش پــس 
ــه اســت.  ــم جــای گرفت ــام گول چــه کســی در مق
چــه کســی ایــن گولــم را بــه حرکــت وادار می کنــد 
به نظــر  این طــور  گاهــی   .(2013 ,Krukowski)

می آیــد کــه هنرمنــد ـ ایــن انســاِن عروســک 
نمــا ـ خالــق و هدایت کننــده  نمایــش اســت؛ 
ــن  ــر چنی ــش و مبتک ــان خوی ــدگار جه او خداون

ــه در  ــت ک ــاگر اس ــن تماش ــت. و ای ــه ای اس صحن
ــی  ــرای دقایق ــان نما، ب ــِک انس ــک عروس ــام ی مق
ــه  ــود ک ــی می ش ــذت و هیجان ــرق در ل ــد، غ چن
ــب  ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــِق اس ــالت خال ــده  تخی زایی
ــا  ــازد ام ــاِن Epizoo را می س ــد جه ــل هنرمن تخی
از طرفــی آیــا بــدون حضــور تماشــاگر ایــن جهــان 
ــر از  ــا صرف نظ ــود. ب ــل می ش ــت تبدی ــه واقعی ب
اینکــه عروســک و عروســک گردان چــه کســی 
اســت، بایــد ایــن مســئله را در نظــر گرفــت کــه در 
چنیــن موقعیتــی آنچــه اهمیــت دارد درک هویتــی 
اســت کــه مســتلزم مواجهــه ای روانــی و اجتماعــی 
بــا دیگــری اســت. درســت ماننــد بــازی حکــم، کــه 
ــازی را تضمیــن  تعامــل میــان حکمرانــان تــداوم ب
می کنــد. در اینجــا نیــز بــازی بــدون حضــور یکــی 
ــه ایــن ترتیــب  ــر نیســت. ب از طرفیــن امــکان  پذی
بــازی حکــم تبدیــل بــه یــک اثــر هنــری می شــود 
ــر  ــی به طــور پیوســته از دســتان یکــی ب و حکمران
دســتان دیگــری در جریــان اســت. ایــن موقعیــت 
ــت  ــاگر اس ــرای تماش ــژه ب ــه ای وی ــط تجرب ــه فق ن
بلکــه بــه هنرمنــد نیــز ایــن امــکان را می دهــد تــا 
مــرگ خــود و ســپس رســتاخیز مکانیکــی خــود را 

ــد. ــه کن بارهــا تجرب
همان طــور کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد، هــر اثــر 
ــل  ــی اســت کــه بخــش قاب هنــری نتیجــه  تصورات
توجهــی از آن متأثــر از واقعیت هــای اجتماعــی 
ــر  ــورات ب ــن تص ــه ای ــت. زمانی ک ــی اس و فرهنگ
ــی  ــان واقع ــا جه ــد ب ــش می آین ــه  نمای روی صحن
ــه  ــل ب ــه تبدی ــد و در نتیج ــدا می  کنن ــی پی تالق
ــی  ــو گاه ــت ن ــن واقعی ــوند. ای ــو می ش ــی ن واقعیت
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ــد  ــی می مان ــش باق ــته  نمای ــالن های بس درون س
و گاهــی راه بــه بیــرون یافتــه و در ارتباطــی پویــا 
ــز  ــد. آنتون ــق می کن ــو خل ــی ن ــاگر، جهان ــا تماش ب
 JoAn  روکا دوازده ســال پــس از اجــرای پــروژه
ــدن« را  ــروژه ای مشــابه، شــکل دیگــری از »ب در پ
ــوک و  ــت خ ــیده از پوس ــه پوش ــرد ک ــی ک طراح
چــرم طبیعــی گاو بــود. او در زمــان اجــرا، هیــوالی 
ــا  ــه ب ــرار داد ک ــی ق ــود را درون تابوت ــد خ جدی
ــوالی روکا  ــود. هی ــده ب ــر ش ــک پ ــید متاکریلی اس
ــود  ــه ب ــال تجزی ــاگران در ح ــم تماش ــل چش مقاب
ــاگران  ــن آن تماش ــن رفت ــاد و از بی ــد فس و فراین
ــت  ــس از گذش ــود. پ ــرده ب ــب ک ــخت منقل را س
ــد  ســاعاتی در نهایــت چیــزی کــه از آن باقــی مان
ــی از  ــه در بخش های ــود ک ــزی ب ــکلت فل ــک اس ی
ــه  ــی ب ــاعر کاتالونیای ــس19 ش ــعار جی.فوئیک آن اش
چشــم می خــورد. پیامــی کــه هنرمنــد در ایــن اثــر 
و آثــار مشــابه دیگــری ماننــد Requiem ســعی در 
ــز  ــود کــه طبیعــت هرگ ــن ب ــال آن داشــت ای انتق
بــاز  نمی ایســتد و »بــدن« بــه عنــوان صورت بنــدی 
موقتــی از طبیعــت، بــه شــکلی ناامیــد کننــده زوال 
ــز  ــای آنتون ــع بســیاری از پروژه ه ــرد. درواق می پذی
روکا نوعــی ادای احتــرام اســت بــه سرنوشــت محتوم 
آدمــی، بــه مرگــی کــه همــواره کوشــیده اســت در 

.(2010 ,Antunez) ــود ــره ش ــر آن چی ــارش ب آث
در نمونه هــای متعــددی از اجراهــای هنــری، مــرگ 
ــاب  ــه حس ــوری ب ــات مح ــتاخیز، از موضوع و رس
می آینــد و صحنــه  نمایــش را بــه جوالنگاهــی 
ــدل  ــدن« مب ــطه  »ب ــه واس ــود ب ــور خ ــرای ظه ب
می کننــد. مــرگ فلســفی، کــه تنهــا در چنــد 

مترمربــع از صحنــه  نمایــش بــه وقــوع می پیونــدد، 
ــر از مــرگ واقعــی  ــر و تأمل برانگیزت بســیار عمیق ت
اســت. »بــدن ســایبورگ« آنتونــز روکا بــا گســترش 
ــت  ــی در موقعی ــه نوع ــن آوری ب ــط ف ــود توس خ
ــش  ــرحد زوال پی ــا س ــود و ت ــع می ش ــف واق ضع
ــا مــرِگ اراده و کنــش، رنــج  مــی رود. بدنــی کــه ب
اراده  »دیگــری« را متحمــل می شــود. از ســوی 
دیگــر تماشــاگر نیــز کــه تصــور می کنــد بــا قــدرت 
اراده  خــود، انســان رهــا شــده بــر صحنــه  نمایــش 
را بــه حرکــت وا  مــی دارد، خــود در موقعیتــی قــرار 
ــر او تحمیــل کــرده اســت. در  دارد کــه دیگــری ب
ــری  ــوع دیگ ــدن« ن ــارش، »ب ــری از آث ــه  دیگ نمون
از مــرگ را تجربــه می کنــد، در شــرایطی کــه 
»بــدن« چیــزی بیش تــر از یــک صورت بنــدی 
ــه  ــس ب ــد، پ ــاب نمی آی ــه حس ــاده ب ــت از م موق
ناچــار از قلمــرو روانشــناختی طبیعــی خــارج 
می شــود و خالــی از هــر نــوع تجربــه  روانــی، 
ــذال و  ــه ســمت ابت ــه ب ــاده ای ک ــام م ــا در مق تنه
ــازد.  ــان را می س ــت انس ــی رود هوی ــش م زوال پی
ــه عرصــه  شایســته ای  ــر یگان و شــگفت این کــه هن
اســت کــه تجربــه  چنیــن موقعیت هایــی را فراهــم 

ــت.  آورده اس
ــی  ــه تجل ــا ب ــایبورگ تنه ــش س ــه  نمای ــا عرص ام
نمی شــود.  محــدود  دســت  ایــن  از  مفاهیمــی 
ــِتالرک«  ــه »اِس ــروف ب ــو20 مع ــتلیوس آرکادی اس
ــاره   ــی درب ــدگاه متفاوت ــرس دی ــل قب ــد اه هنرمن
ــدن« در  ــای »ب ــا و محدودیت ه ــی قابلیت ه بازنمای
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــری دارد. او ب ــک اجــرای هن ی
کــه در واقــع بایــد از روش هــای روان درمانــی- 

تحلیلــی کــه غالبــاً ســوال  برانگیز و منســوخ اســت، 
فاصلــه گرفــت. آنچــه کــه موضــوع مــورد مطالعــه  
ایــن علــم اســت، از اســاس در ســاختار ســایبورگ 
تقلیــل می یابــد و از بیــن مــی رود. اختالالتــی 
چــون اضطــراب و افســردگی و احساســاتی ماننــد 
عشــق، وابســتگی، خشــم و تــرس در چنیــن 
ــرل  ــد، کنت ــد مشــاهده کن ــه می توان ــاختاری ک س
کنــد، طراحــی و تنظیــم کنــد به طــورکل از بیــن 
مــی رود. او معتقــد اســت کــه نقطــه  پایان پیشــرفت 
زمانــی اســت کــه فــن آوری »بــدن« انســان را بــه 
ــان  ــه انس ــی آورد. در حالی ک ــود در م ــره  خ محاص
بــا تعبیــه  میکــرو روبات هــا درون بــدن خــود، 
ــن  ــود. بنابرای ــن آوری می ش ــگی ف ــان همیش میزب
ــر  ــن راه دیگ ــدن« از ای ــت »ب ــا گســترش و تقوی ب
هیچ گونــه ضعــف و محدودیتــی باقــی نخواهــد 
مانــد. امــروزه بــا توجــه بــه امکانــی کــه فــن آوری 
ــرورش  ــی پ ــت، حت ــرار داده اس ــا ق ــار م در اختی
ــت.  ــر اس ــادر امکان پذی ــم م ــرون از رح ــن بی جنی
ــی  ــوم زندگ ــود و مفه ــد ب ــی نخواه ــر زایمان دیگ
ــر  ــس اگ ــد شــد. پ ــف نخواه ــد تعری ــا تول ــر ب دیگ
تولــدی نباشــد مــرگ نیــز وجــود نخواهــد داشــت. 
ــدن« را  ــف »ب ــاط ضع ــتیم نق ــادر هس ــا ق ــر م اگ
ــم  ــن کنی ــل و جایگزی ــر تعدی ــری قوی ت ــا عناص ب
پــس در این صــورت بــه اســتثنای وقــوع حادثــه ای 
ــی رخ  ــرگ طبیع ــام م ــه ن ــزی ب ــره، چی غیرمنتظ

ــد داد. نخواه
ترتیــب هنرمنــد شــکل و ســاختار  ایــن  بــه 
طبیعــی بــدن خــود را تغییــر می دهــد و عملکــرد 
می بخشــد.  ارتقــاء  را  آن  مختلــف  بخش هــای 

اِســِتالرک طــی یــک عمــل جراحــی گــوش 
ــد داده  ــود پیون ــپ خ ــت چ ــه دس ــی را ب روباتیک
ــط  ــه فق ــت دارد ن ــرای او اهمی ــه ب ــت. آن چ اس
خــوِد »بــدن« بلکــه قابلیــت آن در پیونــد بــا اجــزاء 
دیگــر اســت. گــوش ســوم اســتالرک هماننــد یــک 
ــوش از  ــن گ ــد. ای ــل می کن ــک عم ــو ارگانی عض
ــه در  ــی ک ــتنده  کوچک ــه فرس ــوث ب ــق بلوت طری
ــل  ــت متص ــده اس ــازی ش ــد جاس ــان هنرمن ده
ــا او تمــاس بگیــرد، پیــام از  اســت. و اگــر کســی ب
ــاز کــردن  ــا ب طریــق گــوش دریافــت می شــود و ب
ــه  ــد می  پیچــد و ب ــان، صــدا درون ســر هنرمن ده
ایــن ترتیــب می توانــد صــدای دیگــران را بصــورت 
ــی  ــر و از جای ــوی دیگ ــق عض ــتیک از طری آکوس

ــر4(. ــنود )تصوی ــر بش دیگ
اکنــون »بــدن« ورای تمــام محدودیت هــای طبیعــی 
خــود و نیــز ورای فضایــی کــه اشــغال می کنــد بــه 
ــا  ــردازد. )http://stelarc.org( و ب بیــان خــود می پ
اینکــه هنــوز وجــه انســانی خــود را حفــظ کــرده 
اســت بــه یــک اندامــگان پیچیــده  بی ســیم شــبیه 

تصویر4: استالرک ، جای دادن گوش سوم
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ــد  ــی می مان ــش باق ــته  نمای ــالن های بس درون س
و گاهــی راه بــه بیــرون یافتــه و در ارتباطــی پویــا 
ــز  ــد. آنتون ــق می کن ــو خل ــی ن ــاگر، جهان ــا تماش ب
 JoAn  روکا دوازده ســال پــس از اجــرای پــروژه
ــدن« را  ــروژه ای مشــابه، شــکل دیگــری از »ب در پ
ــوک و  ــت خ ــیده از پوس ــه پوش ــرد ک ــی ک طراح
چــرم طبیعــی گاو بــود. او در زمــان اجــرا، هیــوالی 
ــا  ــه ب ــرار داد ک ــی ق ــود را درون تابوت ــد خ جدی
ــوالی روکا  ــود. هی ــده ب ــر ش ــک پ ــید متاکریلی اس
ــود  ــه ب ــال تجزی ــاگران در ح ــم تماش ــل چش مقاب
ــاگران  ــن آن تماش ــن رفت ــاد و از بی ــد فس و فراین
ــت  ــس از گذش ــود. پ ــرده ب ــب ک ــخت منقل را س
ــد  ســاعاتی در نهایــت چیــزی کــه از آن باقــی مان
ــی از  ــه در بخش های ــود ک ــزی ب ــکلت فل ــک اس ی
ــه  ــی ب ــاعر کاتالونیای ــس19 ش ــعار جی.فوئیک آن اش
چشــم می خــورد. پیامــی کــه هنرمنــد در ایــن اثــر 
و آثــار مشــابه دیگــری ماننــد Requiem ســعی در 
ــز  ــود کــه طبیعــت هرگ ــن ب ــال آن داشــت ای انتق
بــاز  نمی ایســتد و »بــدن« بــه عنــوان صورت بنــدی 
موقتــی از طبیعــت، بــه شــکلی ناامیــد کننــده زوال 
ــز  ــای آنتون ــع بســیاری از پروژه ه ــرد. درواق می پذی
روکا نوعــی ادای احتــرام اســت بــه سرنوشــت محتوم 
آدمــی، بــه مرگــی کــه همــواره کوشــیده اســت در 

.(2010 ,Antunez) ــود ــره ش ــر آن چی ــارش ب آث
در نمونه هــای متعــددی از اجراهــای هنــری، مــرگ 
ــاب  ــه حس ــوری ب ــات مح ــتاخیز، از موضوع و رس
می آینــد و صحنــه  نمایــش را بــه جوالنگاهــی 
ــدل  ــدن« مب ــطه  »ب ــه واس ــود ب ــور خ ــرای ظه ب
می کننــد. مــرگ فلســفی، کــه تنهــا در چنــد 

مترمربــع از صحنــه  نمایــش بــه وقــوع می پیونــدد، 
ــر از مــرگ واقعــی  ــر و تأمل برانگیزت بســیار عمیق ت
اســت. »بــدن ســایبورگ« آنتونــز روکا بــا گســترش 
ــت  ــی در موقعی ــه نوع ــن آوری ب ــط ف ــود توس خ
ــش  ــرحد زوال پی ــا س ــود و ت ــع می ش ــف واق ضع
ــا مــرِگ اراده و کنــش، رنــج  مــی رود. بدنــی کــه ب
اراده  »دیگــری« را متحمــل می شــود. از ســوی 
دیگــر تماشــاگر نیــز کــه تصــور می کنــد بــا قــدرت 
اراده  خــود، انســان رهــا شــده بــر صحنــه  نمایــش 
را بــه حرکــت وا  مــی دارد، خــود در موقعیتــی قــرار 
ــر او تحمیــل کــرده اســت. در  دارد کــه دیگــری ب
ــری  ــوع دیگ ــدن« ن ــارش، »ب ــری از آث ــه  دیگ نمون
از مــرگ را تجربــه می کنــد، در شــرایطی کــه 
»بــدن« چیــزی بیش تــر از یــک صورت بنــدی 
ــه  ــس ب ــد، پ ــاب نمی آی ــه حس ــاده ب ــت از م موق
ناچــار از قلمــرو روانشــناختی طبیعــی خــارج 
می شــود و خالــی از هــر نــوع تجربــه  روانــی، 
ــذال و  ــه ســمت ابت ــه ب ــاده ای ک ــام م ــا در مق تنه
ــازد.  ــان را می س ــت انس ــی رود هوی ــش م زوال پی
ــه عرصــه  شایســته ای  ــر یگان و شــگفت این کــه هن
اســت کــه تجربــه  چنیــن موقعیت هایــی را فراهــم 

ــت.  آورده اس
ــی  ــه تجل ــا ب ــایبورگ تنه ــش س ــه  نمای ــا عرص ام
نمی شــود.  محــدود  دســت  ایــن  از  مفاهیمــی 
ــِتالرک«  ــه »اِس ــروف ب ــو20 مع ــتلیوس آرکادی اس
ــاره   ــی درب ــدگاه متفاوت ــرس دی ــل قب ــد اه هنرمن
ــدن« در  ــای »ب ــا و محدودیت ه ــی قابلیت ه بازنمای
ــاور اســت  ــن ب ــر ای ــری دارد. او ب ــک اجــرای هن ی
کــه در واقــع بایــد از روش هــای روان درمانــی- 

تحلیلــی کــه غالبــاً ســوال  برانگیز و منســوخ اســت، 
فاصلــه گرفــت. آنچــه کــه موضــوع مــورد مطالعــه  
ایــن علــم اســت، از اســاس در ســاختار ســایبورگ 
تقلیــل می یابــد و از بیــن مــی رود. اختالالتــی 
چــون اضطــراب و افســردگی و احساســاتی ماننــد 
عشــق، وابســتگی، خشــم و تــرس در چنیــن 
ــرل  ــد، کنت ــد مشــاهده کن ــه می توان ــاختاری ک س
کنــد، طراحــی و تنظیــم کنــد به طــورکل از بیــن 
مــی رود. او معتقــد اســت کــه نقطــه  پایان پیشــرفت 
زمانــی اســت کــه فــن آوری »بــدن« انســان را بــه 
ــان  ــه انس ــی آورد. در حالی ک ــود در م ــره  خ محاص
بــا تعبیــه  میکــرو روبات هــا درون بــدن خــود، 
ــن  ــود. بنابرای ــن آوری می ش ــگی ف ــان همیش میزب
ــر  ــن راه دیگ ــدن« از ای ــت »ب ــا گســترش و تقوی ب
هیچ گونــه ضعــف و محدودیتــی باقــی نخواهــد 
مانــد. امــروزه بــا توجــه بــه امکانــی کــه فــن آوری 
ــرورش  ــی پ ــت، حت ــرار داده اس ــا ق ــار م در اختی
ــت.  ــر اس ــادر امکان پذی ــم م ــرون از رح ــن بی جنی
ــی  ــوم زندگ ــود و مفه ــد ب ــی نخواه ــر زایمان دیگ
ــر  ــس اگ ــد شــد. پ ــف نخواه ــد تعری ــا تول ــر ب دیگ
تولــدی نباشــد مــرگ نیــز وجــود نخواهــد داشــت. 
ــدن« را  ــف »ب ــاط ضع ــتیم نق ــادر هس ــا ق ــر م اگ
ــم  ــن کنی ــل و جایگزی ــر تعدی ــری قوی ت ــا عناص ب
پــس در این صــورت بــه اســتثنای وقــوع حادثــه ای 
ــی رخ  ــرگ طبیع ــام م ــه ن ــزی ب ــره، چی غیرمنتظ

ــد داد. نخواه
ترتیــب هنرمنــد شــکل و ســاختار  ایــن  بــه 
طبیعــی بــدن خــود را تغییــر می دهــد و عملکــرد 
می بخشــد.  ارتقــاء  را  آن  مختلــف  بخش هــای 

اِســِتالرک طــی یــک عمــل جراحــی گــوش 
ــد داده  ــود پیون ــپ خ ــت چ ــه دس ــی را ب روباتیک
ــط  ــه فق ــت دارد ن ــرای او اهمی ــه ب ــت. آن چ اس
خــوِد »بــدن« بلکــه قابلیــت آن در پیونــد بــا اجــزاء 
دیگــر اســت. گــوش ســوم اســتالرک هماننــد یــک 
ــوش از  ــن گ ــد. ای ــل می کن ــک عم ــو ارگانی عض
ــه در  ــی ک ــتنده  کوچک ــه فرس ــوث ب ــق بلوت طری
ــل  ــت متص ــده اس ــازی ش ــد جاس ــان هنرمن ده
ــا او تمــاس بگیــرد، پیــام از  اســت. و اگــر کســی ب
ــاز کــردن  ــا ب طریــق گــوش دریافــت می شــود و ب
ــه  ــد می  پیچــد و ب ــان، صــدا درون ســر هنرمن ده
ایــن ترتیــب می توانــد صــدای دیگــران را بصــورت 
ــی  ــر و از جای ــوی دیگ ــق عض ــتیک از طری آکوس

ــر4(. ــنود )تصوی ــر بش دیگ
اکنــون »بــدن« ورای تمــام محدودیت هــای طبیعــی 
خــود و نیــز ورای فضایــی کــه اشــغال می کنــد بــه 
ــا  ــردازد. )http://stelarc.org( و ب بیــان خــود می پ
اینکــه هنــوز وجــه انســانی خــود را حفــظ کــرده 
اســت بــه یــک اندامــگان پیچیــده  بی ســیم شــبیه 

تصویر4: استالرک ، جای دادن گوش سوم
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اســت. چنیــن بدنــی بــرای اجــرای نمایــش، دیگــر 
ــش  ــک نمای ــه از ی ــه ک ــه  آنچ ــه و هم ــه صحن ب
انتظــار مــی رود نیــاز نــدارد. همــه چیــز بــرای ایــن 
ــدن« منســوخ شــده اســت. در چنیــن اجرایــی  »ب
ــده  ــرای زن ــت و ب ــده اس ــی ش ــی، قربان زیباشناس
ــا ســوال  ــه گوشــت و خــون دارد. ام ــاز ب شــدن نی
مهــم ایــن اســت کــه بــدن تــا چــه انــدازه امــکان 
گســترش بخش  هــای مختلــف خــود را دارد، تــا چه 
مــدت پــس از تعدیــل و گســترش خــود می توانــد 
زنــده بمانــد و میکــرو ربات هــای شبیه ســازی 
شــده کــه بــه بــدن پیونــد می خورنــد تــا چــه حــد 
بــا یکدیگــر هماهنــگ هســتند و از آن مهم تــر 
ــازگاری  ــدن س ــای ب ــایر اعض ــا س ــد ب ــه ح ــا چ ت
ــا چــه  ــا مغــز ت ــد. میــزان مشــارکت  آن هــا ب دارن
انــدازه اســت. بدیهــی اســت کــه مغــز تــا ابــد دوام 
ــخصی از  ــطح مش ــد س ــا می توان ــی آورد و تنه نم

اســترس و فشــار را تحمــل کنــد. مغــز ماننــد 
ــری فرســوده می شــود و از  ــک سیســتم کامپیوت ی
ــز در  ــز را نی ــه مغ ــت ک ــا الزم اس ــد. آی کار می افت
صــورت ایجــاد اختــالل در عملکــرد بــا یــک انــدام 
مصنوعــی جایگزیــن کــرد، اگــر پاســخ بلــه اســت 
ــد،  ــی می مان ــان باق ــز از انس ــه چی ــر چ ــس دیگ پ
آیــا ایــن یــک تهاجــم فن آورانــه بــه »بــدن« 
انســان محســوب نمی شــود. ممکــن اســت هرگونــه 
پیشــرفتی کــه مبتنــی بــر فناوری هــای دیجیتالــی 
ــن  ــد چنی ــا شکســت مواجــه شــود و تولی اســت ب
انســانی ناگزیــر بــه خلــق موقعیت  هــای اجتماعــی 
جدیــدی منجــر شــود کــه در آن امتــداد زندگــی و 

ــد.  ــان انســان را رقــم زن پرهیــز از مــرگ، پای
اروینــگ گافمــن21 در کتاب »نمود خــود در زندگی 
موقعیت هــای  کــه  می کنــد  بیــان  روزمــره«22 
ــی  ــی طبیع ــه  نمایش ــون صحن ــی ، همچ اجتماع

ــد  ــرا می پردازن ــه اج ــا در آن ب ــه بدن ه ــت ک اس
بــا یکدیگــر معنــا می ســازند و  و در مواجهــه 
تفســیر می شــوند. (Goffman,1956) براســاس 
آن چــه گافمــن معتقــد اســت، در نمایــش ســایبورگ 
ـ کــه نوعــی بازآفرینــی موقعیــت اجتماعــی اســت ـ 
دیگــر تولیــد معنــا و انتقــال آن در انحصــار گــروه 
بازیگــران نیســت. بلکــه بازیگــر و تماشــاگر در 
ــا یکدیگــر بــه تولیــد معنــا می پردازنــد.  مواجهــه  ب
در پروژه هــای Epizoo و Ping Body 23، تعامــل 
میــان اجراکننــده و تماشــاگر به واســطه  سیســتمی 
از پیــش برنامه ریــزی شــده شــکل می گیــرد، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــاگر ب ــت تماش ــن موقعی ــه در ای ک
ــرد  ــرار می  گی ــوژه ق ــام س ــی، در مق ــر اینترنت کارب
و اجراکننــده تــا حــد یــک اُبــژه تقلیــل می یابــد و 
ــروژه  Ping Body کــه ویژگی  هــای  ــا بالعکــس. پ ی
دارد، در ســال   Epizoo بــا  بســیاری  مشــترک 
ــد.  ــرا ش ــی و اج ــتالرک طراح ــط اس 1995م توس
در ایــن پــروژه بــار دیگــر ایــده  ســلطه  انســان بــر 

ــر 5(. ــد )تصوی ــت درآم ــه عینی ــری، ب دیگ
ــردازی  ــان نورپ ــک چیدم ــه ی ــتالرک ب ــدن اس ب
ــص اســتادانه  ــک رق ــل شــده اســت. ی شــده تبدی
ــه  ــز ب ــرا نی ــن اج ــادی. در ای ــی غیرع ــا حرکات ب
ــز روکا، تماشــاگر  ــا پــروژه ی آنتون روشــی مشــابه ب
بــا اتصــال بــه وب ســایت هنرمنــد و تحریــک 
ــک  ــق کلی ــدن او از طری ــف ب ــمت های مختل قس
ــدن او را از  ــری گرافیکــی، ب ــر روی تصوی ــردن ب ک
راه دور هدایــت می کــرد. از ســوی دیگــر هنرمنــد 
بــا اســتفاده از سیســتم ISDN و نیــز یــک عینــک 
ــد.  ــود را ببین ــده  خ ــود هدایت کنن ــادر ب ــی ق ایمن

در طــول مدتــی کــه تماشــاگر اندام هــای هنرمنــد 
ــدن«، به طــور  ــا حرکــت »ب را مدیریــت می کــرد، ب
ــاد  ــا ایج ــی در فض ــر نوران ــدا و تصاوی ــان ص هم زم
می شــد. »بــدن« هنرمنــد در محاصــره  الکترود  هــا، 
ــه دســت ها،  ــه ب ــود ک ــی ب ــا، و مبدل های حس گره
ــن  ــام ای ــد. تم ــده بودن ــل ش ــر او، متص ــا و س پاه
صدا هــا  و  عالئــم  ایجــاد  ســبب  تجهیــزات 
ــتگاه  ــه دس ــه مثاب ــدن« ب ــع »ب ــدند. در واق می ش
ترکیب کننــده ای بــود، کــه توســط یــک کامپیوتــر 
و از راه دور عمــل می کــرد. اســتالرک هماننــد 
آنتونــز روکا بــا ایجــاد موقعیتــی کــه در آن کاربــران 
ــد، او را  ــدن« هنرمن ــی »ب ــازی مکانیک ــا فعال س ب
ماننــد یــک عروســک هدایــت می کردنــد از ســویی 
طراحــی ویــژه  صحنــه  نمایــش، کــه آمیــزه ای 
ــط  ــه توس ــود ک ــی ب ــای متنوع ــا و نوره از صدا ه
»بــدن« کنتــرل شــده  هنرمنــد ایجــاد می شــد، در 
واقــع رابطــه  میــان انســان و کامپیوتــر را معکــوس 
ــی  ــایبورگ گوی ــدن س ــب ب ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ک
تمــام ویژگی هــای انســانی را از دســت داده اســت 
ــات انســان نمایی شــده اســت کــه  و تبدیــل بــه رب

ــش کشــیده اســت. ــه چال هــوش انســانی را ب

 بدن هــای برنامه ریــزی شــده/  تماشــاگران 
برنامه ریــزی شــده

گــوردون کریــگ24 ، بــر اهمیــت ســلطه جویی و 
ــرد و  ــد می  ک ــش تأکی ــه  نمای ــر صحن ســلطه پذیری ب
ــر تمــام بخش هــای یــک تولیــد  بــه کنتــرل کامــل ب
ـ از منابــع انســانی گرفته تا اشــیاء و ابــزارآالت  نمایشــی 

 .(2005 ,Innes, Craig) ـ اصــرار داشــت و ...
1995 Ping Body :5تصویر

124125

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ



اســت. چنیــن بدنــی بــرای اجــرای نمایــش، دیگــر 
ــش  ــک نمای ــه از ی ــه ک ــه  آنچ ــه و هم ــه صحن ب
انتظــار مــی رود نیــاز نــدارد. همــه چیــز بــرای ایــن 
ــدن« منســوخ شــده اســت. در چنیــن اجرایــی  »ب
ــده  ــرای زن ــت و ب ــده اس ــی ش ــی، قربان زیباشناس
ــا ســوال  ــه گوشــت و خــون دارد. ام ــاز ب شــدن نی
مهــم ایــن اســت کــه بــدن تــا چــه انــدازه امــکان 
گســترش بخش  هــای مختلــف خــود را دارد، تــا چه 
مــدت پــس از تعدیــل و گســترش خــود می توانــد 
زنــده بمانــد و میکــرو ربات هــای شبیه ســازی 
شــده کــه بــه بــدن پیونــد می خورنــد تــا چــه حــد 
بــا یکدیگــر هماهنــگ هســتند و از آن مهم تــر 
ــازگاری  ــدن س ــای ب ــایر اعض ــا س ــد ب ــه ح ــا چ ت
ــا چــه  ــا مغــز ت ــد. میــزان مشــارکت  آن هــا ب دارن
انــدازه اســت. بدیهــی اســت کــه مغــز تــا ابــد دوام 
ــخصی از  ــطح مش ــد س ــا می توان ــی آورد و تنه نم

اســترس و فشــار را تحمــل کنــد. مغــز ماننــد 
ــری فرســوده می شــود و از  ــک سیســتم کامپیوت ی
ــز در  ــز را نی ــه مغ ــت ک ــا الزم اس ــد. آی کار می افت
صــورت ایجــاد اختــالل در عملکــرد بــا یــک انــدام 
مصنوعــی جایگزیــن کــرد، اگــر پاســخ بلــه اســت 
ــد،  ــی می مان ــان باق ــز از انس ــه چی ــر چ ــس دیگ پ
آیــا ایــن یــک تهاجــم فن آورانــه بــه »بــدن« 
انســان محســوب نمی شــود. ممکــن اســت هرگونــه 
پیشــرفتی کــه مبتنــی بــر فناوری هــای دیجیتالــی 
ــن  ــد چنی ــا شکســت مواجــه شــود و تولی اســت ب
انســانی ناگزیــر بــه خلــق موقعیت  هــای اجتماعــی 
جدیــدی منجــر شــود کــه در آن امتــداد زندگــی و 

ــد.  ــان انســان را رقــم زن پرهیــز از مــرگ، پای
اروینــگ گافمــن21 در کتاب »نمود خــود در زندگی 
موقعیت هــای  کــه  می کنــد  بیــان  روزمــره«22 
ــی  ــی طبیع ــه  نمایش ــون صحن ــی ، همچ اجتماع

ــد  ــرا می پردازن ــه اج ــا در آن ب ــه بدن ه ــت ک اس
بــا یکدیگــر معنــا می ســازند و  و در مواجهــه 
تفســیر می شــوند. (Goffman,1956) براســاس 
آن چــه گافمــن معتقــد اســت، در نمایــش ســایبورگ 
ـ کــه نوعــی بازآفرینــی موقعیــت اجتماعــی اســت ـ 
دیگــر تولیــد معنــا و انتقــال آن در انحصــار گــروه 
بازیگــران نیســت. بلکــه بازیگــر و تماشــاگر در 
ــا یکدیگــر بــه تولیــد معنــا می پردازنــد.  مواجهــه  ب
در پروژه هــای Epizoo و Ping Body 23، تعامــل 
میــان اجراکننــده و تماشــاگر به واســطه  سیســتمی 
از پیــش برنامه ریــزی شــده شــکل می گیــرد، 
ــک  ــوان ی ــه عن ــاگر ب ــت تماش ــن موقعی ــه در ای ک
ــرد  ــرار می  گی ــوژه ق ــام س ــی، در مق ــر اینترنت کارب
و اجراکننــده تــا حــد یــک اُبــژه تقلیــل می یابــد و 
ــروژه  Ping Body کــه ویژگی  هــای  ــا بالعکــس. پ ی
دارد، در ســال   Epizoo بــا  بســیاری  مشــترک 
ــد.  ــرا ش ــی و اج ــتالرک طراح ــط اس 1995م توس
در ایــن پــروژه بــار دیگــر ایــده  ســلطه  انســان بــر 

ــر 5(. ــد )تصوی ــت درآم ــه عینی ــری، ب دیگ
ــردازی  ــان نورپ ــک چیدم ــه ی ــتالرک ب ــدن اس ب
ــص اســتادانه  ــک رق ــل شــده اســت. ی شــده تبدی
ــه  ــز ب ــرا نی ــن اج ــادی. در ای ــی غیرع ــا حرکات ب
ــز روکا، تماشــاگر  ــا پــروژه ی آنتون روشــی مشــابه ب
بــا اتصــال بــه وب ســایت هنرمنــد و تحریــک 
ــک  ــق کلی ــدن او از طری ــف ب ــمت های مختل قس
ــدن او را از  ــری گرافیکــی، ب ــر روی تصوی ــردن ب ک
راه دور هدایــت می کــرد. از ســوی دیگــر هنرمنــد 
بــا اســتفاده از سیســتم ISDN و نیــز یــک عینــک 
ــد.  ــود را ببین ــده  خ ــود هدایت کنن ــادر ب ــی ق ایمن

در طــول مدتــی کــه تماشــاگر اندام هــای هنرمنــد 
ــدن«، به طــور  ــا حرکــت »ب را مدیریــت می کــرد، ب
ــاد  ــا ایج ــی در فض ــر نوران ــدا و تصاوی ــان ص هم زم
می شــد. »بــدن« هنرمنــد در محاصــره  الکترود  هــا، 
ــه دســت ها،  ــه ب ــود ک ــی ب ــا، و مبدل های حس گره
ــن  ــام ای ــد. تم ــده بودن ــل ش ــر او، متص ــا و س پاه
صدا هــا  و  عالئــم  ایجــاد  ســبب  تجهیــزات 
ــتگاه  ــه دس ــه مثاب ــدن« ب ــع »ب ــدند. در واق می ش
ترکیب کننــده ای بــود، کــه توســط یــک کامپیوتــر 
و از راه دور عمــل می کــرد. اســتالرک هماننــد 
آنتونــز روکا بــا ایجــاد موقعیتــی کــه در آن کاربــران 
ــد، او را  ــدن« هنرمن ــی »ب ــازی مکانیک ــا فعال س ب
ماننــد یــک عروســک هدایــت می کردنــد از ســویی 
طراحــی ویــژه  صحنــه  نمایــش، کــه آمیــزه ای 
ــط  ــه توس ــود ک ــی ب ــای متنوع ــا و نوره از صدا ه
»بــدن« کنتــرل شــده  هنرمنــد ایجــاد می شــد، در 
واقــع رابطــه  میــان انســان و کامپیوتــر را معکــوس 
ــی  ــایبورگ گوی ــدن س ــب ب ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ک
تمــام ویژگی هــای انســانی را از دســت داده اســت 
ــات انســان نمایی شــده اســت کــه  و تبدیــل بــه رب

ــش کشــیده اســت. ــه چال هــوش انســانی را ب

 بدن هــای برنامه ریــزی شــده/  تماشــاگران 
برنامه ریــزی شــده

گــوردون کریــگ24 ، بــر اهمیــت ســلطه جویی و 
ــرد و  ــد می  ک ــش تأکی ــه  نمای ــر صحن ســلطه پذیری ب
ــر تمــام بخش هــای یــک تولیــد  بــه کنتــرل کامــل ب
ـ از منابــع انســانی گرفته تا اشــیاء و ابــزارآالت  نمایشــی 

 .(2005 ,Innes, Craig) ـ اصــرار داشــت و ...
1995 Ping Body :5تصویر
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ــک  ــد ی ــد همانن ــر بای ــه  او، بازیگ ــق نظری ــر طب ب
فیگــور بــی روح بــر روی صحنــه ظاهــر شــود 
 ,Graig) »چیــزی شــبیه یــک »اَبــر عروســک
ــرد  ــتایش می ک ــک  ها را س ــگ عروس 1911). کری

و معتقــد بــود آن  هــا نســبت بــه انســان موجــودات 
برتــری هســتند. خالــی از عواطــف، احســاس گنــاه 
ــی و  ــود کــه رهای ــد ب ــع او معتق و قضــاوت. در واق
رســتگاری از هریــک از ایــن احساســات، مــا را 
ــال  ــد. ح ــل می کن ــری تبدی ــان های بهت ــه انس ب
ــوان  ــا می ت ــاوری آی ــن ب ــن چنی ــر گرفت ــا در نظ ب
  Epizoo  ــروژه ــه ایــن در پ گفــت، چیــزی شــبیه ب
رخ داده اســت. بــه  نظــر می آیــد در ایــن نمایــش، 
هنرمنــد صحنــه را تــرک می کنــد و بدنــی بــی روح 
جــای او را می گیــرد. مهــم نیســت ایــن بــدن 
بــی روح را چــه بنامیــم، عروســک، آواتــار یــا گولــم. 
ــر  ــی اســت کــه تغیی چیــزی کــه مهــم اســت بدن
ماهیــت داده اســت. بدنــی برنامه ریــزی شــده. 
ــی،  ــا شــخصیت های دیجیتال ــازی ب ــا ب ــی از م خیل
ــزی  ــی برنامه ری ــی بدن های ــور کل ــا و به ط آواتاره
ــی در  ــا حکمران ــا ب ــم. م ــه کرده ای ــده را تجرب ش
ــک  ــم در ی ــر بگویی ــا بهت ــی ی ــازی ویدئوی ــک ب ی
ــه  ــی ک ــم. جهان ــان الکترونیکــی آشــنایی داری جه
ــه بازی هــا  ــا ب زندگــی دوم در آن جــاری اســت. م
و عروســک ها عالقه منــد هســتیم چــرا کــه از 
ــن  ــق خــود و احساســات خــود را فرافک ــن طری ای
می کنیــم و بــا ســفر بــه دنیــای خیالــی  آن هــا بــه 
شــناخت خــود می رســیم. بــه ایــن ترتیــب بــدون 
ــان را  ــیمانی آرزوهایم ــاه و پش ــاس گن ــچ احس هی
ــاگر  ــازی Epizoo، تماش ــیم. در ب ــق می  بخش تحق

بــا کنتــرل بــر زندگــی دیگــری بــه نوعــی احســاس 
رضایــت روانــی دســت می یابــد. او بــا داشــتن 
ــه درد و  ــد هــر گون ــکاِن لمــس دیگــری می توان ام
ــا  ــد. در این ج ــل کن ــدن« او تحمی ــر »ب ــذت را ب ل
او خالــق نمایــش اســت و همچــون خــدا بــر 
جهــان خــود و هــر آن چــه در آن اســت حکمرانــی 
را  ســایبورگ  بــدن  هــاراوی25  دانــا  می کنــد. 
موجــود قدرتمنــدی می دانــد کــه مــرز میــان 
واقعیــت و بازنمایــی واقعیــت را بــر  مــی  دارد. بــدن 
ــا  ــطوره را ب ــی و اس ــم اجتماع ــایبورگ رئالیس س
 .(2004 ,Giannachi) یکدیگــر پیونــد می  دهــد
ایــن بــدِن ترکیبــی نقطــه  التقــاط دو جهــان 
خیالــی اســت. جهــان خیالــی بدنــی کــه مجــازات 
ــه  ــد. البت ــازات می کن ــه مج ــی ک ــود و بدن می ش
در پــروژه  Epizoo  نکتــه  دیگــری کــه قابــل توجــه 
اســت، ایــن اســت کــه همــه  روابــط و محاســبات از 
ــزی  ــت بســیار پیشــرفته ای برنامه ری ــا دق قبــل و ب
شــده بــود. هنرمنــد تمــام تصاویــری کــه بــر روی 
ــراه  ــه هم ــی ک ــت و صداهای ــش می بس ــه نق صحن
بــا آن شــنیده می شــد را بــا دقــت طراحــی کــرده 
بــود. و هــر فرمــان الکترونیکــی کــه تماشــاگر بــه 
ــی  ــطه  طرح ــه واس ــرد را ب ــال می ک ــدن او ارس ب
کــه خــود از پیــش ریختــه بــود می شــناخت و بــه 
نوعــی تحــت کنتــرل داشــت. در این جــا هنرمنــد 
بــود کــه موقعیتــی هماننــد یک تلــه برای تماشــاگر 
فراهــم مــی  آورد، تماشــاگری کــه گمــان می  کــرد 
بــر تخــت حکمرانــی تکیــه زده و کنتــرل عروســک 
ــگاه  ــب جای ــن ترتی ــه ای خــود را در دســت دارد. ب
خدایــی میــان تماشــاگر و اجراکننــده به طــور 

ــک  ــازی ی ــن ب ــت. ای ــی اس ــته در جابه جای پیوس
موقعیــت جالــب بــرای تشــخیص هویــت میــان آن 
دو اســت. حــال بــا ارجــاع بــه نظریــه  گافمــن، اگــر 
عرصــه  نمایــش، بازآفرینــی موقعیت هــای اجتماعــی 
اســت، آیــا بــازی ای کــه در آن قربانــی، شــکنجه گر 
ــد و شــکنجه گر در چنیــن  ــت می  کن خــود را هدای
ــه  ــباهت ب ــه بی ش ــی _ک ــب و غریب ــت عجی موقعی
ــت  ــه درخواس ــن ب ــت_ ت ــوس نیس ــه  اِت نمایش نام
او می دهــد، یــادآور موقعیت هایــی نیســت کــه 
در بســیاری از جوامــع، فرودســت را در مقابــل 

ــد؟ ــرار می  ده ــس ق ــا بالعک ــت و ی فرادس

  نتیجه گیری
ــر ایــن فــرض اســت، کــه  ایــن پژوهــش مبتنــی ب
ــه  ــس در نتیج ــت، پ ــی اس ــزاری اجتماع ــر اب هن
ــد  ــر می کش ــه تصوی ــر را ب ــان معاص ــای جه نیاز ه
ــد،  ــل می پیمای ــه ســوی تکام ــه ب و در مســیری ک
فرهنگ هــای  خلــق  بــرای  جدیــدی  راه هــای 
جدیــد بــاز می کنــد. در واقــع ایــن پژوهــش 
ــا  ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــه ق ــورد مداق ــی را م روش
ــه عنــوان رســانه  اصلــی  ــدن« ب اســتفاده از آن، »ب
در یــک نمایــش پســت دراماتیــک می  کوشــد 
ــل  ــه تعام ــا ک ــد. از آنج ــال ده ــی را انتق پیام های
ــل توجــه در  ــه  قاب ــد و تماشــاگر نکت ــان هنرمن می
ایــن شــکل از نمایــش اســت بنابرایــن انتقــال پیــام 
بــه واســطه  »بــدن« دو ســویه اســت. موضــوع مورد 
بحــث در ایــن پژوهــش به طــور مشــخص »نمایــش 
ســایبورگ« و ویژگی هــای آن اســت. موقعیتــی 
دراماتیــک کــه در آن تعاملــی پویــا میــان »بــدن« 

و »فــن آوری« وجــود دارد. در ایــن شــکل از اجــرا، 
ــدن« را  ــواِس »ب ــتره  ح ــی گس ــن آوری از طرف ف
افزایــش می دهــد و بــا امتــداد آن ســعی در تکامــل 
آن دارد و از ســوی دیگــر بــه شــیوه ای غیــر انســانی 
ــش  ــرد. در نمای ــش می ب ــرحد زوال پی ــا س آن را ت
ســایبورگ، انســان بــه موجــودی دو وجهــی تبدیــل 
ــه ای از پوســت، گوشــت، خــون و  می شــود. آمیخت
اندام گانــی ُرباتیــک کــه هوشــمندی آن، تماشــاگر 
را بــر می انگیــزد امــا در عیــن حــال جوهــر تفکــر 
و اندیشــه  انســانی به طــور کل نادیــده گرفتــه 
می شــود. در نمونه هایــی از ایــن نــوع نمایــش 
انســاِن اندیشــنده بــا تمــام قــوای معنــوی و روانــی 
ــه  ــه چالــش کشــیده می  شــود. اگــر چــه ب خــود ب
نظــر می  آیــد کــه همــه چیــز در انحصــار »بــدن« 
ــوش و  ــره  ه ــدن« در محاص ــوِد »ب ــا خ ــت ام اس
شــعوری مصنوعــی اســت. البتــه بــا اتخــاذ رویکــرد 
دیگــری، می تــوان ایــن نمایــش را صرفــاً موقعیتــی 
در نظــر گرفــت، کــه امــکان آزمــودن ابــزاری جدید 
ــبی را  ــی نس ــه  هیجان ــی  آورد، و تجرب ــم م را فراه
بــه همــراه دارد. امــا در هــر صــورت تنهــا واقعیــت 
موجــود در چنیــن نمایشــی انهــدام انســان اســت. 
ــن  ــطه  ای ــه واس ــدن« ب ــترش »ب ــد و گس ــا پیون ب
ابــزار، انســان بودگی او بــه شــکلی دردنــاک در هــم 
ــر روی  ــد ب ــای جدی ــق موقعیت ه ــکند. خل می ش
صحنــه از دیربــاز تاکنــون بخش هایــی از جامعــه را 
متأثــر ســاخته اســت، چــه در زمانــی کــه جامعــه  
هــدف، در فضــای بســته  ســالن  های نمایــش گــرد 
ــه   ــن جامع ــه ای ــون ک ــه اکن ــد و چ ــم می آمدن ه
مخاطــب در مکانــی جدیــد و در موقعیتــی جدیــد 
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ــک  ــد ی ــد همانن ــر بای ــه  او، بازیگ ــق نظری ــر طب ب
فیگــور بــی روح بــر روی صحنــه ظاهــر شــود 
 ,Graig) »چیــزی شــبیه یــک »اَبــر عروســک
ــرد  ــتایش می ک ــک  ها را س ــگ عروس 1911). کری

و معتقــد بــود آن  هــا نســبت بــه انســان موجــودات 
برتــری هســتند. خالــی از عواطــف، احســاس گنــاه 
ــی و  ــود کــه رهای ــد ب ــع او معتق و قضــاوت. در واق
رســتگاری از هریــک از ایــن احساســات، مــا را 
ــال  ــد. ح ــل می کن ــری تبدی ــان های بهت ــه انس ب
ــوان  ــا می ت ــاوری آی ــن ب ــن چنی ــر گرفت ــا در نظ ب
  Epizoo  ــروژه ــه ایــن در پ گفــت، چیــزی شــبیه ب
رخ داده اســت. بــه  نظــر می آیــد در ایــن نمایــش، 
هنرمنــد صحنــه را تــرک می کنــد و بدنــی بــی روح 
جــای او را می گیــرد. مهــم نیســت ایــن بــدن 
بــی روح را چــه بنامیــم، عروســک، آواتــار یــا گولــم. 
ــر  ــی اســت کــه تغیی چیــزی کــه مهــم اســت بدن
ماهیــت داده اســت. بدنــی برنامه ریــزی شــده. 
ــی،  ــا شــخصیت های دیجیتال ــازی ب ــا ب ــی از م خیل
ــزی  ــی برنامه ری ــی بدن های ــور کل ــا و به ط آواتاره
ــی در  ــا حکمران ــا ب ــم. م ــه کرده ای ــده را تجرب ش
ــک  ــم در ی ــر بگویی ــا بهت ــی ی ــازی ویدئوی ــک ب ی
ــه  ــی ک ــم. جهان ــان الکترونیکــی آشــنایی داری جه
ــه بازی هــا  ــا ب زندگــی دوم در آن جــاری اســت. م
و عروســک ها عالقه منــد هســتیم چــرا کــه از 
ــن  ــق خــود و احساســات خــود را فرافک ــن طری ای
می کنیــم و بــا ســفر بــه دنیــای خیالــی  آن هــا بــه 
شــناخت خــود می رســیم. بــه ایــن ترتیــب بــدون 
ــان را  ــیمانی آرزوهایم ــاه و پش ــاس گن ــچ احس هی
ــاگر  ــازی Epizoo، تماش ــیم. در ب ــق می  بخش تحق

بــا کنتــرل بــر زندگــی دیگــری بــه نوعــی احســاس 
رضایــت روانــی دســت می یابــد. او بــا داشــتن 
ــه درد و  ــد هــر گون ــکاِن لمــس دیگــری می توان ام
ــا  ــد. در این ج ــل کن ــدن« او تحمی ــر »ب ــذت را ب ل
او خالــق نمایــش اســت و همچــون خــدا بــر 
جهــان خــود و هــر آن چــه در آن اســت حکمرانــی 
را  ســایبورگ  بــدن  هــاراوی25  دانــا  می کنــد. 
موجــود قدرتمنــدی می دانــد کــه مــرز میــان 
واقعیــت و بازنمایــی واقعیــت را بــر  مــی  دارد. بــدن 
ــا  ــطوره را ب ــی و اس ــم اجتماع ــایبورگ رئالیس س
 .(2004 ,Giannachi) یکدیگــر پیونــد می  دهــد
ایــن بــدِن ترکیبــی نقطــه  التقــاط دو جهــان 
خیالــی اســت. جهــان خیالــی بدنــی کــه مجــازات 
ــه  ــد. البت ــازات می کن ــه مج ــی ک ــود و بدن می ش
در پــروژه  Epizoo  نکتــه  دیگــری کــه قابــل توجــه 
اســت، ایــن اســت کــه همــه  روابــط و محاســبات از 
ــزی  ــت بســیار پیشــرفته ای برنامه ری ــا دق قبــل و ب
شــده بــود. هنرمنــد تمــام تصاویــری کــه بــر روی 
ــراه  ــه هم ــی ک ــت و صداهای ــش می بس ــه نق صحن
بــا آن شــنیده می شــد را بــا دقــت طراحــی کــرده 
بــود. و هــر فرمــان الکترونیکــی کــه تماشــاگر بــه 
ــی  ــطه  طرح ــه واس ــرد را ب ــال می ک ــدن او ارس ب
کــه خــود از پیــش ریختــه بــود می شــناخت و بــه 
نوعــی تحــت کنتــرل داشــت. در این جــا هنرمنــد 
بــود کــه موقعیتــی هماننــد یک تلــه برای تماشــاگر 
فراهــم مــی  آورد، تماشــاگری کــه گمــان می  کــرد 
بــر تخــت حکمرانــی تکیــه زده و کنتــرل عروســک 
ــگاه  ــب جای ــن ترتی ــه ای خــود را در دســت دارد. ب
خدایــی میــان تماشــاگر و اجراکننــده به طــور 

ــک  ــازی ی ــن ب ــت. ای ــی اس ــته در جابه جای پیوس
موقعیــت جالــب بــرای تشــخیص هویــت میــان آن 
دو اســت. حــال بــا ارجــاع بــه نظریــه  گافمــن، اگــر 
عرصــه  نمایــش، بازآفرینــی موقعیت هــای اجتماعــی 
اســت، آیــا بــازی ای کــه در آن قربانــی، شــکنجه گر 
ــد و شــکنجه گر در چنیــن  ــت می  کن خــود را هدای
ــه  ــباهت ب ــه بی ش ــی _ک ــب و غریب ــت عجی موقعی
ــت  ــه درخواس ــن ب ــت_ ت ــوس نیس ــه  اِت نمایش نام
او می دهــد، یــادآور موقعیت هایــی نیســت کــه 
در بســیاری از جوامــع، فرودســت را در مقابــل 

ــد؟ ــرار می  ده ــس ق ــا بالعک ــت و ی فرادس

  نتیجه گیری
ــر ایــن فــرض اســت، کــه  ایــن پژوهــش مبتنــی ب
ــه  ــس در نتیج ــت، پ ــی اس ــزاری اجتماع ــر اب هن
ــد  ــر می کش ــه تصوی ــر را ب ــان معاص ــای جه نیاز ه
ــد،  ــل می پیمای ــه ســوی تکام ــه ب و در مســیری ک
فرهنگ هــای  خلــق  بــرای  جدیــدی  راه هــای 
جدیــد بــاز می کنــد. در واقــع ایــن پژوهــش 
ــا  ــه ب ــت ک ــرار داده اس ــه ق ــورد مداق ــی را م روش
ــه عنــوان رســانه  اصلــی  ــدن« ب اســتفاده از آن، »ب
در یــک نمایــش پســت دراماتیــک می  کوشــد 
ــل  ــه تعام ــا ک ــد. از آنج ــال ده ــی را انتق پیام های
ــل توجــه در  ــه  قاب ــد و تماشــاگر نکت ــان هنرمن می
ایــن شــکل از نمایــش اســت بنابرایــن انتقــال پیــام 
بــه واســطه  »بــدن« دو ســویه اســت. موضــوع مورد 
بحــث در ایــن پژوهــش به طــور مشــخص »نمایــش 
ســایبورگ« و ویژگی هــای آن اســت. موقعیتــی 
دراماتیــک کــه در آن تعاملــی پویــا میــان »بــدن« 

و »فــن آوری« وجــود دارد. در ایــن شــکل از اجــرا، 
ــدن« را  ــواِس »ب ــتره  ح ــی گس ــن آوری از طرف ف
افزایــش می دهــد و بــا امتــداد آن ســعی در تکامــل 
آن دارد و از ســوی دیگــر بــه شــیوه ای غیــر انســانی 
ــش  ــرد. در نمای ــش می ب ــرحد زوال پی ــا س آن را ت
ســایبورگ، انســان بــه موجــودی دو وجهــی تبدیــل 
ــه ای از پوســت، گوشــت، خــون و  می شــود. آمیخت
اندام گانــی ُرباتیــک کــه هوشــمندی آن، تماشــاگر 
را بــر می انگیــزد امــا در عیــن حــال جوهــر تفکــر 
و اندیشــه  انســانی به طــور کل نادیــده گرفتــه 
می شــود. در نمونه هایــی از ایــن نــوع نمایــش 
انســاِن اندیشــنده بــا تمــام قــوای معنــوی و روانــی 
ــه  ــه چالــش کشــیده می  شــود. اگــر چــه ب خــود ب
نظــر می  آیــد کــه همــه چیــز در انحصــار »بــدن« 
ــوش و  ــره  ه ــدن« در محاص ــوِد »ب ــا خ ــت ام اس
شــعوری مصنوعــی اســت. البتــه بــا اتخــاذ رویکــرد 
دیگــری، می تــوان ایــن نمایــش را صرفــاً موقعیتــی 
در نظــر گرفــت، کــه امــکان آزمــودن ابــزاری جدید 
ــبی را  ــی نس ــه  هیجان ــی  آورد، و تجرب ــم م را فراه
بــه همــراه دارد. امــا در هــر صــورت تنهــا واقعیــت 
موجــود در چنیــن نمایشــی انهــدام انســان اســت. 
ــن  ــطه  ای ــه واس ــدن« ب ــترش »ب ــد و گس ــا پیون ب
ابــزار، انســان بودگی او بــه شــکلی دردنــاک در هــم 
ــر روی  ــد ب ــای جدی ــق موقعیت ه ــکند. خل می ش
صحنــه از دیربــاز تاکنــون بخش هایــی از جامعــه را 
متأثــر ســاخته اســت، چــه در زمانــی کــه جامعــه  
هــدف، در فضــای بســته  ســالن  های نمایــش گــرد 
ــه   ــن جامع ــه ای ــون ک ــه اکن ــد و چ ــم می آمدن ه
مخاطــب در مکانــی جدیــد و در موقعیتــی جدیــد 
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بــا جریــان نمایــش همــراه می  شــوند، و داوطلبانــه 
در اجــرا وتجربــه  ایــن موقعیــت  مشــارکت می کنــد. 
جامعــه  مخاطب جدیــد، بدِن »دیگــری« را همچون 
عرصــه ای بــرای اعمــال قــدرت، تنــش، درد و حتــی 
ــت  ــایبورگ« موقعی ــش س ــد. »نمای ــذت می یاب ل
ــت.  ــلطه جویانه اس ــی س ــرای تعامل ــاده ای ب فوق الع
از یــک ســو »بــدن« تحــت ســلطه  فــن آوری اســت 
و از ســوی دیگــر هنرمنــد و تماشــاگر تحــت ســلطه  
یکدیگــر. ایــن امکانــی اســت کــه هنــر و فــن آوری 
در اختیــار می گذارنــد تــا همــگان را بــه فکــر 
ــه ای  ــی نمون ــن نمایش ــه  چنی ــا عرص ــد. آی وادارن
ــام  ــا نظ ــت؟ آی ــزرگ نیس ــه ای ب ــک از جامع کوچ
مراقبــت، کنتــرل و نظارتــی کــه در سراســر نمایش 
شــاهد آن هســتیم بــه نظــام بزرگ تــری از قــدرت 
و مراقبــت در عرصــه  اجتماعــی بزرگتــر ارجــاع 
ــا و  ــوان امکان ه ــی  ت ــا م ــه  این ه ــا هم ــد؟ ب نمی ده
ــش در  ــوع نمای ــن ن ــز از ای ــری را نی ــاالت دیگ احتم
نظــر گرفــت. حتــی می تــوان تلفیــق هنــر و فــن آوری 
را در مــواردی مــورد تحســین قــرار داد. جبــران عیــوب 
ــزی  ــن آوری چی ــتفاده از ف ــا اس ــدن ب ــای ب و ناتوانی ه
شــبیه معجــزه اســت. مــا نیازمنــد هســتیم کــه تمــام 
ایــن امکانــات را بیازماییــم و بــا اســتفاده از فرصت  هــای 
آن جهانــی نــو در هنــر خلــق کنیــم؛ امــا چیــزی کــه 
اهمیــت دارد حفــظ »بــدن« با تمــام نیروهــای طبیعی 

و معنــوی آن اســت.       
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ــه  انگلیســی اســت. او نمایــش را  کارگــردان و طــراح صحن
ترکیبــی از پنــج عامــل حرکــت، کالم، خــط، رنــگ و ریتــم       

مــی  دانســت. او هیــچ یــک از ایــن عوامــل را برتــر از دیگری 
نمی دانســت و معتقــد بــه ترکیــب متعادلــی از آن هــا بــود. 
ایــده  »ابــر عروســک« یــا »عروســک ماریوننــت« متعلــق بــه 
اوســت. کریــگ اعتقــاد داشــت کــه همــواره خــوِد بازیگــر 
بــه دلیــل مانعــی اســت بــرای هدایــت نقــش. او در آرزوی 
نمایشــی بــود کــه در آن ابرعروســک جــدا از منیــت بازیگــر 

همــه  نیازهــای صحنــه  نمایــش را بــرآورده کنــد.  
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ــا و  ــه کتاب ه ــت ک ــم اس ــاوری و عل ــات فن ــوزه  مطالع ح
مقــاالت متعــددی بــا موضــوع علــم و فمنیســم بــه نــگارش 
درآورده اســت. مهمتریــن اثــر او »بیانیــه  ســایبورگ: علــم و 
فنــاوری و فمنیســم سوسیالیســتی در اواخــر قــرن بیســتم« 

اســت کــه در ســال 1985م منتشــر کــرد.
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بــا جریــان نمایــش همــراه می  شــوند، و داوطلبانــه 
در اجــرا وتجربــه  ایــن موقعیــت  مشــارکت می کنــد. 
جامعــه  مخاطب جدیــد، بدِن »دیگــری« را همچون 
عرصــه ای بــرای اعمــال قــدرت، تنــش، درد و حتــی 
ــت  ــایبورگ« موقعی ــش س ــد. »نمای ــذت می یاب ل
ــت.  ــلطه جویانه اس ــی س ــرای تعامل ــاده ای ب فوق الع
از یــک ســو »بــدن« تحــت ســلطه  فــن آوری اســت 
و از ســوی دیگــر هنرمنــد و تماشــاگر تحــت ســلطه  
یکدیگــر. ایــن امکانــی اســت کــه هنــر و فــن آوری 
در اختیــار می گذارنــد تــا همــگان را بــه فکــر 
ــه ای  ــی نمون ــن نمایش ــه  چنی ــا عرص ــد. آی وادارن
ــام  ــا نظ ــت؟ آی ــزرگ نیس ــه ای ب ــک از جامع کوچ
مراقبــت، کنتــرل و نظارتــی کــه در سراســر نمایش 
شــاهد آن هســتیم بــه نظــام بزرگ تــری از قــدرت 
و مراقبــت در عرصــه  اجتماعــی بزرگتــر ارجــاع 
ــا و  ــوان امکان ه ــی  ت ــا م ــه  این ه ــا هم ــد؟ ب نمی ده
ــش در  ــوع نمای ــن ن ــز از ای ــری را نی ــاالت دیگ احتم
نظــر گرفــت. حتــی می تــوان تلفیــق هنــر و فــن آوری 
را در مــواردی مــورد تحســین قــرار داد. جبــران عیــوب 
ــزی  ــن آوری چی ــتفاده از ف ــا اس ــدن ب ــای ب و ناتوانی ه
شــبیه معجــزه اســت. مــا نیازمنــد هســتیم کــه تمــام 
ایــن امکانــات را بیازماییــم و بــا اســتفاده از فرصت  هــای 
آن جهانــی نــو در هنــر خلــق کنیــم؛ امــا چیــزی کــه 
اهمیــت دارد حفــظ »بــدن« با تمــام نیروهــای طبیعی 

و معنــوی آن اســت.       
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و مکانیکــی اســت. ایــن واژه در ســال 1960 زمانی کــه 
ــه  ــک مقال ــن آن را در ی ــان اس. ِکلِی ــز و نات ــرد کالین مانف
ــم  ــود تنظی ــتم های خ ــتفاده از سیس ــای اس ــورد مزای در م
انســان و ماشــین در فضــای بیرونــی اســتفاده کردنــد ابــداع 
ــه  ــد ک ــاز ش ــی آغ ــایبورگ زمان ــت س ــروع خلق ــد. ش ش

ــد. ــد آم ــه )HCI( پدی ــان و رایان ــل انس تعام
Aristippus از شــاگردان ســقراط و بنیانگــذار مکتــب . 7

کورنایــی کــه در )435 تــا 356 ق.م( می زیســت
8 .Rene Descartes )1650-1596(
نویســنده، . 9  )1529-1478(  Baldassare Castiglione

دیپلمــات و دولت مــرد ایتالیایــی در ســده  16 میــالدی بــود 
ــاری«  ــاب درب ــگارش »کت ــر ن ــهرتش به خاط ــتر ش و بیش
اســت کــه در آن، نحــوه  زندگــی و آداب معاشــرت صحیــح 

ــه رشــته  تحریــر درآورده اســت. ــاری را ب درب
10 .Mind-Body Distinction 
 Corinthians دو رســاله کــه توســط پولــوس قدیــس بــه . 11

مســیحیان کورنــت، شــهری در یونــان، نوشــته شــده اســت 
و در عهــد جدیــد آمــده اســت. 

 Josef Breuer )1842-1925( روان شــناس اهــل اتریــش . 12
کــه نقشــی کلیــدی در کشــف فیزیولــوژی اعصــاب داشــت. 
او بــه همــراه زیگمونــد فرویــد شــیوه ی روان کاوی را توســعه 

داد. 
هنــر، . 13 تاریــخ  مــورخ   )1968-1893(  Herbert Read

شــاعر، منتقــد ادبــی و فیلســوف انگلیســی بــود. او از 
بــود. معاصــر  هنرهــای  موسســه ی  بنیان گــذاران 

14 .Vitruvian Man 
15 .Dave Eames  
 Gordon Freeman یــک شــخصیت ســاختگی و قهرمــان . 16

از   Half-Lifeویدئویــی بازی هــای  مجموعــه  در  اصلــی 
ــک نظــری  ــک دانشــمند فیزی شــرکت VALVE اســت. او ی
ــل  ــر در مقاب ــل بش ــت از نس ــه حمای ــور ب ــه مجب ــت ک اس
بیگانــگان و نیرو هــای انســانی دیگــری کــه محصــول 
اســت.  آزمایشــگاهی هســتند،  تحقیقــات  شکســت در 

ــت. ــال اس ــای دیجیت ــان« دنی ــر انس ــن »اَب فریم
17 .Marcel.li Antunez Roca  )…-1959( 
 Golem در افســانه های یهــودی نوعــی موجــود شــبه . 18

ــا اســتفاده از ســحر از اشــیاء بی جــان  انســان اســت کــه ب
ســاخته می شــود. معروف تریــن داســتان گولــم مربــوط بــه 
ــتان های  ــت. داس ــل اس ــن بزال ــودا لو ب ــراگ، یه ــام پ خاخ
زیــادی در مــورد آفرینــش گولــم توســط خاخــام پــراگ و 

ــرل آن توســط وی وجــود دارد. کنت
  Solenoid یــک ســیم پیــچ بــه شــکل اســتوانه اســت کــه . 19

ــه  ــول آن بیشــتر از قطــرش اســت و هنگامی ک ــوالً ط معم
میــدان  آن  در  می گــذرد،  آن  آز  الکتریکــی  جریــان 
مغناطیســی تولیــد می شــود. از ســیم لولــه بــرای مدیریــت 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــان در مداره ــی جری ــر ناگهان تغیی
20 .Josep Vicenc Foix )1987-1893( 
21 . Stelios Arcadiou )…-1946( 
جامعه شــناس . 22  )1982-1922(  Erving Goffman
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ــر  ــاور اســت، »خــود« )self( ه ــن ب ــر ای ــه ب ــی ک آمریکای
ــرد.  ــکل می گی ــی ش ــای اجتماع ــه  کنش ه ــه در عرص لحظ
گافمــن »خــود« را یــک هویــت مســتقل نمی دانــد )خــودی 
ــی از  ــه آن را محصول ــد( بلک ــگر باش ــک کنش ــه در تمل ک
ــل نمایشــی  ــه از کنــش متقاب ــد ک کنــش مشــترک می دان

ــزد. ــر می خی ــارش ب ــگر و حض ــن کنش بی
The Presentation of self in Everyday Life ایــن . 23

ــن  ــط انجم ــد و توس ــر ش ــال 1959م منتش ــاب در س کت
ــرن  ــم ق ــاب مه ــن کت ــی، دهمی ــی جامعه شناس بین الملل

ــت. ــه اس ــام گرفت ــی ن ــه  جامعه شناس ــتم در زمین بیس
پــروژه  ای کــه در ســال 1995م توســط اســتالرک بــه اجــرا . 24

در آمــد.
بازیگــر، . 25  )1966-1872(  Edvard Gordon Craig

ــه  انگلیســی اســت. او نمایــش را  کارگــردان و طــراح صحن
ترکیبــی از پنــج عامــل حرکــت، کالم، خــط، رنــگ و ریتــم       

مــی  دانســت. او هیــچ یــک از ایــن عوامــل را برتــر از دیگری 
نمی دانســت و معتقــد بــه ترکیــب متعادلــی از آن هــا بــود. 
ایــده  »ابــر عروســک« یــا »عروســک ماریوننــت« متعلــق بــه 
اوســت. کریــگ اعتقــاد داشــت کــه همــواره خــوِد بازیگــر 
بــه دلیــل مانعــی اســت بــرای هدایــت نقــش. او در آرزوی 
نمایشــی بــود کــه در آن ابرعروســک جــدا از منیــت بازیگــر 

همــه  نیازهــای صحنــه  نمایــش را بــرآورده کنــد.  
Donna J. Haraway )1944-…(: دانشــمند و محقــق . 26

ــا و  ــه کتاب ه ــت ک ــم اس ــاوری و عل ــات فن ــوزه  مطالع ح
مقــاالت متعــددی بــا موضــوع علــم و فمنیســم بــه نــگارش 
درآورده اســت. مهمتریــن اثــر او »بیانیــه  ســایبورگ: علــم و 
فنــاوری و فمنیســم سوسیالیســتی در اواخــر قــرن بیســتم« 

اســت کــه در ســال 1985م منتشــر کــرد.
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