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 ای  موف  خودِ االصِل هندیهای با توجه به ریشه ،کهآمده  فرخیرت هارون اینجا و آنجا بعضًا ناِم کارگردان مورد بحث، هارون فاروکی، به صو  1
 .    شده و تلفظ مرسومش آورده شده استرجیحًا از ای  رویکرد احتراز ت ،در اینجا مشتلفِظ ناو نیز 
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 یتو اشتایرل| ه 4111-1411| آغازها: هارون فاروکی،  1
 

سازنده برای یک دنیاست تا در بین دهد. این عنصری صحنه سامان میبه چطور آغاز کنیم؟ اولین جمله 
 گویی. و تصاویر سربرآورد. آغاِز یک متن ُمدلی از کل است ــ یک پیش ،کلمات، اصوات

 ندرترسد، اما بهنظر میگیرد. راحت بهش به دست میصورتترین ایای را در پایهیک آغاِز خوب مساله
 های ساختِن سادگی بگوید. مثِل پیشهچیزها را به راحت است. یک آغاِز خوب نیازمنِد دقت و مهارت است تا

 های روی هارد، نوعی هنِر آفرینِش آغازها وجود دارد.آجر، اسلحه، یا فایل

 :فاروکی یکی از آغازهای هارون

 (1)توانیم درست وسِط رخدادها فروبیفتیم.می

کندهفیلمساز، نویسنده و سازمان عنوانــ به فاروکیآثاِر مشهوِر هارون  اند از آغازها یا دهنده ــ آ
ا ش و ورای آنها. از فیکشِن تعلیمی تا سینمهایمقالهپراپ تا فیلمِه آجیتزدنی. از آثار کوتاهای مثالافتتاحیه

های . از فیلم1پآ، از مائو تا َمشaviنمایِش چندتکه. از ُکداک تا کاناله تا صفحهنمایِش تکوریته. از صفحه
کالم. از خوانِش دقیق تا تفسیِر بافاصله. از مصاحبه تا مداخله، از همکاری تا پشتیبانی. ُپرهای صامت تا ناطق

 درگذشت.  4312جوالی  03در  فاروکیهارون 

 ،های که چیزها، موقعیتآوری تولید کرد، که برای کسآثار شگفتطی بیش از چهار دهه مجموعه فاروکی
ر و نظینما بیمتناقضنحویبه کردیسه میی دیگر مقاهاویرو تص ،هاا چیزها، موقعیتمدام برا  هایروو تص
سطِح ساده و صریح و دقیق باقی ماند. به زباِن سینمایی: هم آثاری که ساخت تمامدر کارش ناپذیر است. قیاس

اندازها در کارش از ها و چشمگیرد. و فراوانِی ایدهها، ژانرها، و جغرافیاها را دربرمیچشم. میراِث او نسل
 شود.دهد، منتشر میچکد، استقامت به خرج میکشند. این میراث میبخشیدن دست نمیالهام

رساندِن هنِر ابداع و کمالی بهرساندِن یک حرفه نیست ــ در عوض دربارهکمالی بهبارهدر فاروکیعمِل 
اش شد در جا نزد. دائمًا به پیش رفت. یک آغازگِر ابدی شد. های نوست. حتی وقتی استاِد حرفهافزودِن ابداع

                                                            

Mashup 1  ..)اشاره اشتایرل به حرکت از همگونگی به دیگرگونگی است: از افِق ثابِت ایدئوفوژی به فیوژن )اختالط و امتزاج 
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رکز های خالی، با تم، با دست1نیهای ترمیکرد به ساختِن فیلمسال دیگر زندگی کرده بود شاید شروع می 42اگر 
یقین در بهقریباحتمالهای جدید که بهتکنولوژی 2ها یا گیرهای کوچِک اش به اختاللتوجه وقفش، با بر ذهن

 اند. توسعه یافته محوردهکننمصرف جنگ یکجور یراستای فرِم مسحورکننده

 چطور از نو شروع کنیم؟

( این بیانیه 4)«واقعیت باید آغاز شود.»رقم زد: ای نادر رابیانیه فاروکیهای ، عنواِن یکی از متن1994در 
ای معماوار است؛ خصوصًا از جانِب کسی که کند که واقعیت حتی آغاز هم نشده. در واقع، گزارهایجاب می

 سته دباشاره دارد که واقعیت شاید  فاروکیپیشاپیش یک فیلمساِز مستنِد تاثیرگذار انگاشته شده است. 
کند که قول آشکارا تصریح میایجاد شده باشد. اما این نقل آن ابزاِر بینش و دانشو  بازدارندهزیربنای نظامِی 

که درخوِر نامش باشد. و بیایید با آن رویارو شویم:  صورتیهیچ  بهکم نه واقعیت هنوز وجود هم ندارد؛ دست
کوشند در مقاِم واقعیت جریان یابند؟ واقعیت ین روزها میآوری رویارو نیستیم که اهای تأسفآیا هنوز با تحمیل

رسوب  Snapchat4ریزد و در مرورگرهای ِسّرِی دارد سخت عرق می Foxconn3همین حاال هم در شرکت 
گذارد. به نمایش می نوپاجنِگ دلوزِی ماشینیک که داعش را در قامِت  Netflix5کند: ویدئوی آبکِی شرکِت می

 غربی(، داعشکم نه در آلماننامیده شود )دست Springer6توانست انتشاراِت های نخست میفیسبوک در دهه
[ISIS] نشانونامبییا شرکِت ناشناس یک  هم [SA]و ، USAF  ]هم ُخب همان ]نیروی هوایی ایاالت متحده

USAFماند.که خوِد جنگ. غیاِب واقعیت بر جا می طورکنند درست همانهای جنگ تغییر می. نام 

 : آینددرمییک گزاره  به شکلاین آغازها 

شود. قهرمان هیچ پدرومادر و هیچ معلمی ندارد. خودش باید یاد بگیرد که پرتاب می شقهرمان به جهان
 اند.هایی درستچه نقش

پراِپ کوتاِه یک آجیت [Die Worte des Vorsitzenden] کلماِت رئیس، فاروکیهای یکی از اولین فیلم
وی سشوند که بهصورِت یک موشک کاغذی تا میش بهشود، صفحاتانجیل مائو پاره میمشهور است. یک 

های مراجِع اقتدار دست برده شود کند که باید در گزاره... استدالل میکلماتشود. یک آدمِک شاه پرتاب می
                                                            

1 Theremin نمای سبک کاِر فاروکی با ساخت؛ سرشتدان که بدون تماس فیزیکی با ابزار موسیقی، موسیقی میاشاره به فئون ترمیِ  موسیقی
 آرشیوها. 
2 glitch 

ا و سونی های اطالعات که به مشتریانی چون َاپل، نوکییک شرکت معروف تایوانی در صنایع افکترونیک و سومی  شرکت بزرِگ تکنوفوژی  3
مورد منجر به  41ریزی مورد نظِر اشتایرل به شرایِط دشواِر کاری اشاره دارد که به هجده مورد خودکشی )دهد؛ ای  کاِر شاق یا عرقدمات میخ

 انجامیده است.  7042تا  7002مرگ( طی سافهای 
ای بی  تواند با تنظیِم محدودههای متنی. فرستنده میپیامها، ویدئوها و های همراه، برای ارسال و دریافت عکسای برای تلف دهندهسرویس  4

 شدن پیام از طرِف گیرنده را تعیی  کند.ی زمانی برای دیدهیک تا ده ثانیه بازه
 ری. ـبلو دی و دیسکویبه صورِت دی HDها با فرمِت -صورِت پخِش باکیفیِت ویدئوها و کلیپی خدماِت اینترنتی بهدهندهشرکِت ارائه  5
هایی با موضوعاِت پرستاری روانشناسی، مشاوره، بهداشت عمومی و افخ های دانشگاهی، و هم کتابژورنالهم شرکِت انتشاراتِی معروفی که   6

کتاب  222222ژورنال و  2022انتشاراِت اسپرینگر با انتشاِر بیش از »چیز است: ای از تبلیغاِت ای  بنگاِه نشر گویای همهکند. نمونهمنتشر می
 «آورد.های بسیاری برای موففان، مشتریان و شرکا فراهم میفرصت
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پرتاب شوند ــ  دروِن جهان ناپذیر به کار روند، بهبینیصورِت پیشییر باید بهفتند. متون و تصاوبه جریان او بعد 
شده باید با دقت زیاد انگاشتههای مسلمها، زوایای دید، و نگرشپردازیشده و هم رهاشده. صحنههم مصادره

ِر مادری نیست که راه را نشان دهد. در سرتاسوپیکربندی شوند. هیچ معلم یا پدرپاره، و بازکالبدشکافی، تکه
ی ( در این مورد، یک ورقه2های روزمره بروز کند.)ها و موقعیتیابد تا در ابژهکشمکش ادامه می فاروکیکاِر 

.. در .کلماتهمچنین بخشی از تولیِد صحنه است.  کهی کاغذ. کشمکش نه فقط بخشی از محتوا بلساده
، که در مقاِم عضوی از 2ـــ که بعدا وزیر کشوِر آلمان شد ـــ و هولگر ماینس 1شیلیهمکاری با هر دوی ُاتو 

عنوان هبشود، دیگری دل میی دولتی بدر یک اعتصاِب غذا در زندان درگذشت، ساخته شد. یکی به چهره 3راف
 ترین فرِم تولید است.ایکند. کشمکش پایهکشمکش را حفظ می °میرد. تولیدش میدشمن

 ای دیگر:ز یا افتتاحیهآغا

 (2)ش نباشم؟جود دارد، اگر من در حال تماشایآیا جهان و

ت اس پارالل یک تا چهاری درخشاِن این آغاز در بین واپسین آثارش قرار دارد: این آغاز، بخشی از مجموعه
، 4هاگونبازی، بر ُپلیهای ها بر عناصِر جهانپردازد. این مجموعهی کامپیوتر میساختهکه به تصویرسازِی بازِی 

کنند. باشد، من یک فیزیِک سویه تمرکز میسطوح تک و 6ماتحتبیتی، بر فیزیِک 8های گرافیک NPC5 بر
را طرح  ساختاز یک تاریِخ تصاویِر کامپیوتر نویس، اولین پیشپارالل یک تا چهارساختم، معذرت.  ماتحت

های مجازی است. این تاریخ سطوِح جهان ظهورکنیم هم در حال کند که همین حاال که داریم صحبت میمی
، بسیار پارالل یک تا چهارکند. را ِاسکن می 7هاگلیچ خواند و با خونسردیی میطور سطحی/سرسررا به

شوم. ش ها مشغولتوانم ساعتکه مییطورانگیز است فروتن، بسیار موجز، بسیار فریبنده، و شدیدًا شگفت
 نینجامید.   تماتحام، که این فیلم به یک فیزیِک شانسصورت بسیار خوشغیرایناید، یا  درشانسبسیار خوش

 از امر مشابه ایکا مشترکًا کارگردانی شد، لحظهویا ه، که با آندرهای یک انقالبویدئوِگَرم، 1994در  
در  1989های ساعت پخش تلویزیونی و نماهای آرشیوی خیزش 142غیرمنتظره را ضبط کرده است. بیش از 

از ضبِط واقعیت دست  دهد تلویزیون چطورآورد. این فیلم نشان میگرد میرا اثر مهم  این خاِم ماده رومانی
سد: چرا شورشیان نه به کاِخ پرمی هاویدئوگرمکند. عوض شروع به آفریدِن آن میکشد و درمی

 1911ای که انقالِب اجتماعی برند؟ در آن لحظهبه ایستگاه تلویزیونی یورش می کهجمهوری، بلریاست
اد. اندازه دوسویه ]مبهم[ رخ دهمانناپذیر به پایان رسید، یک انقالِب تکنولوژیک جدید و بهبرگشتنحویبه

اقعیت اند. ورسند. استودیوهای تلویزیون میزباِن شورشیانویدئویی میهای خواهند: و به دوربینمردم نان می
                                                            

1 Otto Schily 
2 Holger Meins 
3 Red Army Faction 

 .های جنِگ افکترونیکای از تاکتیکمعنای کثیراالضالع؛ نیز اشاره دارد به گسترهبه 4
5 Non-player character  
6 Arse physics;  بودنی سرسختدرباره یکجور اغراق ،انداخت  ساخته شدهدست برای احتماالً ای  واژه  
7 glitch; ها، گیرهااختالل  
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، فلوِسر،  و دیگران از اولین کسانی هستند که این تغییر شرایط ]سبک فاروکی (6).شودبازنمایی آفریده می با
شوند. میشوند، واقعی هم پذیر میکنند. همانطور که امور رویتدهد گزارش میزندگی[ را همانطور که رخ می

مایش نکه سطِح صفحه؛ چراشوندها سرازیر میو به خیابان پرندها بیرون مینمایشمعترضان از توی صفحه
تواند دارای چیزی باشد، وقتی اعتراض، حیواناِت کمیاب، غالِت صبحانه، شکند: محتوا دیگر نمیمیدرهم

( معترضان در 1).گریزندنمایِی دو ُبعدی میدِن بازبوتحلیِل اخباِر اصلی، و شوهای تلویزیونِی آزمایشی از تخت
یجاد کرد. را ا[ www]گستر لی ِوِب جهانـ، تیم برنرز1989های تلویزیونی یورش بردند. در به ایستگاه 1989

شان را ش مرورگرهای وبجایگر مردم نان ندارند، چرا بهها پرسیدند: الیگارشبیست و پنج سال بعد، ا
 خورند؟نمی

 فاروکیبه ساختن. اما دقیقًا چه چیزی؟ کرد توان همین حاال شروع اند. میهای ساختماناین آثار بلوک
ش برای مونیتوِر راست. مونتاژ ، نمای مقابلها[ کرد. نمایی در مونیتوِر چپها ]پاراللشروع به ساختِن توازی

های گریفیث از ی ساخِت فیلمدربارهی آجرهای محکِم روایِت فضامندشده ترتیب یافت. فیلِم منزلهبه
ی بندی معماری بازفرمولمنزلهبرد. اکنون سینما بهخاِم ساخت بهره میی مادهمنزلههای هانتاِرکس بهمکعب

 (8شود.)می

های های بسیاری وجود دارند. سیستمازای هر آپارتمان یک تلویزیون وجود داشت. حاال تلویزیونآنجا به
شود: از میچند بار آغ کنندکارگران کارخانه را ترک میاند. ها تکثیر شدهنمایشاند؛ صفحهتهسیاسی تحلیل رف

نمایش است. دومین صفحهی این اثر تک( اولین نسخه9)اِن کامل از پیچِش فضایِی سینما.یک دستورزب
 یِخ های متفاوِت تارانه در دورهکند که توأمان کارگران را در حاِل ترِک کارخی به دوازده مونیتور تغییر مینسخه

ها را تکثیر خروجی فاروکیشود. منفجر می 1( دیالکتیک به ُدِدکالکتیک13)دهند.فیلِم قرِن بیستم نشان می
دل کنند تا به بازیگران بشوند. کارگران کارخانه را ترک میخود تکثیر میینوبههای کار هم بهکند و جهانمی

به  1981شوند. از بدل می 2]عملیات[های نبرد ها به صحنهن را بازی کنند. کارخانهشوند ــ و ]نقِش[ خودشا
اندازد. بیش به راه می 3دادن، یک شوگذاشتن یا نشاننمایشبه بانیز به تصویر کشید که چگونه کار  فاروکیبعد، 

به  ها، و مردمانی رامیتینگ ها[،]چادرزدنکردن، استقرارها های سینماوریته، تمریناز یک دوجین از فیلم
( مردم چنان 11).تا خطر نکنی... ،مصاحبه، نمودهایی چون اند: فیلماجرا/عمل گذارند که در تقالینمایش می

به ی نسبتر شیفتگآوردِن کار بصحنهباشد. به بند آنهاشان کنند انگارکه زندگیها را برقرار میها و پروژهکمپین
 که دهدنشان می حالی ر آلماِن شرقی را درهای روِز کارگر د( طراحِی رژه1992) 4اصلی نقِش . تقدم دارد کاال

مِی فانتزی های نظاشده فکر کنید که یک تیِپ ورزشای تلویزیونیفروریخته بود. به باله قبالً دیواِر برلین 
 است.دهکر یشاجرا

                                                            

1 Dodecalectic; شدِن دیافکتیک مورد نظر موف  استتاییدوازده  
2 theater of operation 
3 show 
4 Die Führende Rolle 
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و  ها[العمل]عکس هاها، رفلکسها چطور بدنکه ساختمان اندآن یجستجو درگروِه دیگری از آثارش 
چطور مشتریان را به  :کردن حبس کنیم؛ یک مرکِز خرید. یک زندان: چطور با نگاهدهندپرورش میها را ادراک
 یُبعداز طریِق چاِپ سه طور یدی، با ماشین، وهای آجرپزی در سرتاسِر دنیا: چطور بهدرآوریم؛ کارخانهرقص

را به فیلم درنیاوردند بعدی اینی سهشدهحال، آجرهای چاپاش همین بود. با این( الاقل نقشه14ر بسازیم.)آج
 ُکند بود.  خیلیهنوز  فاروکیــ این تکنولوژی برای همراهی با تندِی آتشیِن 

ید در سرتاسِر شود ــ فرمی صنعتی از تولها ظاهر میی نوار نقالهش، مونتاژِ موازی در کنارهدر شروع  
رسد: های عمده میاند. پیِچ فضامندش به استحالههای متفاوتی که یکی پس از دیگری ترتیب یافتهمکان

ها در چین پیاده و از نو نصب ها بدل شدند. نوار نقالهها به موزه. کارخانه1ی نمایشمنزلهزدایی. کار بهصنعتی
های شفاف های جداشده با آینهآورند. تولید بر جهانم سربرمیها به موازاِت هموزهد، آنجاکه کالنانشده

از  توجهیو کم ،قیمتبه کاال، پرواِز ارزان درخشند، فضاها میاِن اعتیادمی ورزد. سطوحاصرار میطرفه[ ]یک
ای به کند. در نقطهدهد، میزان میشنود، نشان میبیند، میمی فاروکیشوند: امر نرماِل جدید. هم جدا می
های آرشیوی صامِت ویدئو، فیلمدر ُفرمِت  فاروکیای ندارد. ( هیچ بانِد صوتی10)فُرجهرسد. سکوت می

 2العاتِی سازِی اطدهد که برای سرگرمیشدگاِن اردوگاِه تبعیِد ِوستربروک را نشان میگرفته از بازداشتغنیمت
وست الیه پبهکند، الیهکشی را پنهان میپردازِی وضعیِت نرمالی را که نسلها تهیه شده بودند. او صحنهنازی

 د.جای واقعیت ]اشتباه[ گرفتنها را بهسازی نازیکند که صحنهفیلم سکوِت مخاطبانی را ضبط میکَند؛ می

 واقعیت باید آغاز شود.

 :فاروکییکی دیگر از آغازهای 

 (12.)گیری داشته فقطنظر شاید به

آورِی نامتقارِن ایاالت متحده در راند. بعد از جنگای مجازی، یک سرباز تانکی را میاز طریِق منظره
رده بود. جنگ عوض شده راه ب« ترور»ی هشتاد به جنِگ نامتقارِن دائمی علیِه ویتنام، جنِگ سرِد مداوِم دهه

که  ظامیشناسایِی ناین است که در برابر آن  فاروکیقرِن بیستم، پیشنهاِد بود. حاال هم وضعیت همان است. در 
کند هایی را رصد میارتش فاروکیویکم، . در قرِن بیستمقاومت شود برداز عکسبردارِی هوایِی آنالوگ بهره می

ر راه را ای دها آیندهسازیکند. شبیهها اتکا دارند. عکاسی یک موقعیِت حاضر را ضبط میسازیکه بر شبیه
ها دهند و جهانها را بیرون میها، پیکسل به پیکسل، بیت به بیت، بازنماییسازیکنند. شبیهتمرین و مرور می

 کنکنند. ِاسهگیری و هدایت هم میکنند، رها فقط ضبط نمیام و انتزاع. دوربینسازند ــ ساختن با انهدرا می
با  انده: همدستیکنند. جنگ تغییر کرده بود. همانطور هم باقی مکنند. جستجو و تخریب میمیپروجکت و 

 طرفه امروزه از ای کترین جزئیاِت واقعیِت هر روزه تجاوز کرد ــ  رخنهعمیقًا دروِن روزمره منافِع بازرگانی
 تصاویر صورت گرفته است.

                                                            

1 spectacle 
2 infotainment 
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جنگ تغییر کرده بود. همچون جنگ، کاِر او هم همانطور باقی ماند. واپسین آثاِر  مانندهم  فاروکیکاِر 
ان نوستالژِی تورانند. نمیی تحلیل و بینش را به جلو میلبه خواهند بود شآثارترین که برای همیشه مترقیهارون 

سازی. همچون در بندی، مدلمخابره، بازفرمول کار داریم:کاری سرو ی با ابزاِر دائمی رفاهِ چیزی را داشت وقت
ای از شده به مجموعهی چاپتا به سالح بدل شود. صفحه شودی کاغذ تا می، وقتی یک صفحهکلماِت رئیس

های فرودگاهی، یا دستیکیفهای جنگنده، تتواند به جی چاپی می. این ورقهها بدل شده بودگونُپلی
های نظامی باشند. ها، یا عملیاتتوانند بخشی از آموزش، بازیلند تا شود. آنها میموجوداِت خزپوِش دیزنی

 اتفاقًا درست مثِل هواپیمای کاغذی.

 گوید:میکلماِت رئیس ی ش دربارهپس از مرگ منتشرای در مصاحبه فاروکی

توان آنرا در جهاِن خارج اتوپیایی بود که ناگهان در جهان فرافکنده شد. نمیای ی لحظهاین فیلم درباره»
م کنم ــ قادر بودتوان آنرا با دوربینی ضبط کرد. و در این مورد ــ و هنوز هم اینطور حس میکم نمیدید؛ دست

 (12«).ُبعدییک جهاِن تمامًا مصنوعی بسازم، چیزی مثِل انیمیشِن سه

ا هبر سِر خلِق جهان اند؛ اما مسالههای مختلف بازنمایی کردهال تنها جهان را به شیوهحسازان تابهفیلم
 های متفاوت است.شیوهبه

گویی چیز را پیشست که باید آفریده شود، زیرا باید همهاینما، اغلب آخرین پارهمتناقضنحویآغاِز اثر، به
. دنبه لبخندزکردند از آغازهای قدیمی نبودند. آنها شروع  های جدیدیفقط نسخه فاروکیکند. اما آخرین آثاِر 

 یهاازیبشان: از ژرفا یا جدیت خاطرِ به دقیقاً  کهبل رغِم به کردند نهبازیگوشی از خود ساطع میش واپسین آثار
کردن. این آثار از همان دقیقه اول هرچه بیشتر متناسب و تا مناسب بازی بازی عمیقها. از تا ِصرِف بازی جدی

 تر شد. روز به روز به روِح آغازکننده نزدیک فاروکیانگیز شدند. هیجان

ی 1اند زیرا شبکهبازی کنند. آنها سردرگم شده MGSاند تا در پارکینگ امروز، کارگران در حال ترِک کارخانه
هفتگِی ُمِد داعش را پخش َهک شده و تبلیغاِت  حاال کار دایر شده بود های دفتردیوانگیدیسکو که برای 

 و پناهندگان ،2هاها، چادرزنندگان، سربازان، رقصندگان، فرستندگاِن ِاسَپم، بات، پروکسی( بازیگران16)کند.می
ا های تلویزیونی بته است. برنامهیاف ِارتقاء ماتحتفیزیِک ستیک با علِم . علِم بالندکارگراِن امروزهمان 
تر از همیشه کاِر هارون ضروری. شوداقعیت عماًل هنوز دارد گم میو شوند.ساخته می 3کاریمعدن هایبلوک

 که دیگر اینجا نیست. ماست و دلخور و دمغ

از برلین تا بیروت تا کلکته، مکزیک، گوانژو، و هرجاکه خطوِط کاِر هارون تنها نیستم.  از این بابتدانم می
های اشتراب و بر عواطف اثر گذاشته و مردم را دورهم جمع کرده: از آشیانه ،کنندسفر میفای ـهوایی و وای

                                                            

1 grid 
2 Bots های مجازی ی بازیشیوهکنش کند، خصوصا بهها و کاربرها برهمای خودآئی  در یک شبکه که بتواند با سیستمی برنامهمحاسبه 
 چندنفره. 
3 Minecraft blocks کند. گر/بازیگر بلوک به بلوک ُپر یا خافی میهای معدنکاری و نیز به یک بازِی کامپیوتری که عملاشاره به شیوه   
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توی  هایبانک. از بلشویکزن، و مخالفاِن وزوزو. از برلین غربی تا ِوستهای معلقهولیه تا امپرسیونیست
های ساز. از کلوبپرداز و کروکیبازهای طرحدسترس، و گالریـدرـهای هموارهفروشی تا اکتیویستمشروب

د. شناسم که مبهوِت کارش شکم یک چریِک میلیشا را میفیلِم دستی تا مرورگرهای تلفِن همراه. شخصًا دست
ِی های فرعسازمان ملل، فوتبال، و کمیته هارون در راهروی خیالینی که با دفاتِر تکنولوژی، شورای امنیِت 

ناپذیر سیگاِر سازمان ملِل خودش بود. آثارش شکستـوـتصاویِر متحرک قسمت شده بودند، سالِن استراحت
روند هر بار که کاِر او به برد. مردم از حال میاش همچنان دارد آثارش را از بین میخواهند زیست؛ تغییرپذیری

 زند.  س میمارکی کارلکوچه

 یم که:بربه سر می به این سوال گوییا در وضعیِت پاسخی ماکنون همه

 (18)کردن به آن نباشم؟آیا جهان وجود دارد اگر من در حال نگاه 

 سرانجام بتواند باعِث چیزی شود. اشدوبارهواید با آغاِز دوبارهواقعیت ابتدا باید آغاز شود. و ش

 
 

 هایادداشت
حدوِد  فقطاثِر تصویر متحرک فاروکی، من  143ی )بیش از( نثِر یک عالقمند نوشته شده. از بیِن همه بااین متن 

الف مولر، اوبرمن، اوـگارتل، نورا آلتر، ژرژ دیدیلینگر، تیلمن بومام. توماس الساِئسر، کریستا بلومشان را دیدهسومدو
 .  اندی کاِر او نوشتهبینی و بینش دربارهتخصص، روشن با بورگ، تام کینان، و بسیاری دیگرُولِکر َپنتن

(1) Parallel II, 2014. One-channel video installation, color, sound, 9 minutes. 
(2) Harun Farocki, “Reality Would Have to Begin,” Imprint: Writings / Nachdruck: 

Texte, ed. Susanne Gaensheimer and Nicolaus Schafhausen (New York: Lukas & 
Sternberg; Berlin: Vorwerk 8, 2001), 186–213 

(3) Parallel IV, 2014. One-channel video installation, color, sound, 11 minutes. 
(4) There is a strong parallel to Martha Rosler’s work Bringing The War Home, 

made in the same year, which also insists on the domesticity and ubiquity of warfare. 
(5) From Parallel I, 2012. Two-channel video installation, color, sound, 16 

minutes. 
(6) This work is preceded by “Ein Bild,” a conversation with Vilem Flusser about a 

cover of Bild Zeitung. Also, obviously reality has always been created by representations 
to an extent, but this period marks the emergence of reality being created by digital 
imagery. 

(7) At some point during the stampede cinema becomes a casualty too. It ceases to 
be a place where production condenses social conflict. 
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(8) On the Construction of Griffith’s Films (Zur Bauweise des Films bei Griffith), 
2006. Two-channel video installation, black and white, 8 minutes. 

(9) Workers Leaving the Factory (Arbeiter verlassen die Fabrik), 1995. Digital video, 
sound, 36 minutes. Workers Leaving the Factory in Eleven Decades (Arbeiter verlassen die 
Fabrik in elf Jahrzehnten), 2006. Twelve-channel video installation, 36 minutes. 

(10) Another version is installed in Essen right now, showing actual workers 
leaving factories in fifteen different countries, as part of the work Labour in a Single Shot 
codirected with Antje Ehmann. I haven’t seen it yet. 

(11) The Appearance (Der Auftritt), 1996. Video, sound, 40 minutes; The Interview 
(Die Bewerbung), 1997. Video, sound, 58 minutes; Nothing Ventured (Nicht ohne Risiko), 
2004. Video, sound, 50 minutes 

(12) I Thought I was Seeing Convicts (Ich glaubte Gefangene zu sehen), 2000. Video, 
sound, 60 minutes; The Creators of Shopping Worlds (Die Schöpfer der Einkaufswelten), 
2001. Video, sound, 72 minutes; In Comparison (Im Vergleich), 2009. Video, sound, 60 
minutes. 

(13) Respite (Der Aufschub), 2007. Video, sound, 38 minutes. 
(14) From Serious Games I: Watson is Down. 2010. Two-channel video installation, 

color, sound, 8 minutes. 
(15) Philipp Goll, “Harun Farocki: Ein posthum erscheinendes Interview über 

Fußball, Mao und das Filmemachen,” Jungle World no. 32 (August 2014) 
(16) A reference to recent conversations with Brian Kuan Wood and Andrew 

Norman Wilson’s work, Sone 
(17) Harun’s Volvo cabrio might have singlehandedly saved the GDR if 

strategically deployed at May Day parades. 
(18) From Parallel I, 2012. Two-channel video installation, color, sound, 16 

minutes 

 

 

Source: www.e-flux.com/announcements/beginnings-harun-farocki-1944–2014/ 
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 کیهارون فارو  ی کنترلگر |مشاهده|  4

 

 Gefängnisbilderدر آمریکا تحقیق برای ساخِت فیلمی با عنواِن کارِی  1999ی کتی کرین و من در ژانویه

ای هخامها، مادهشده در ندامتگاههای امنیتِی نصبهایی از دوربینفیلم( را آغاز کردیم. بریدهتصاویِر زندان)
ها را هم در خود کردیم که تصاویِر زندانهای بلند را جستجو میمأموراِن زندان، مستندها و فیلمآموزشی برای 

گاِه خصوصی آشنا شویم که به های زندانیاِن برای خانواده وق بشرعنواِن یک فعاِل حقداشتند. قرار بود با یک کارآ
گاِه های کالیفرنیا مبارزه میشده در زندانکشته  هانس داشت وقت آزاد زمانهر خصوصی که کند: یک کارآ

 ُاِرگان در ایالِت « تجاوزگراِن جنسی»هایی برای یک بازداشتگاِه جدید برای خواند. یک معمار طرحبلومبرگ می
شده ــ که برای خدماِت درمانی در نظر گرفته شده بودند ــ از های طراحیسوِم ساختمانمان داد؛ یکرا نشان

ر باز زده بود. در کامدن، نیوجرسی، نزدیِک هزینه به آنها َس بودند زیرا مجلس از دادِن کمک ها خط خوردهطرح
هداری شیر ی نگای که شبیِه شیشهاز پشِت شیشه یک نگهبان اطراِف زندان را نشانم دادم؛ مرداِن آنجافیالدلفیا، 

کردند. زنان را دیدم که مثل زنان در فیلمی از پازولینی م میآمیز نگاهبود، زیرچشمی و اهانتدر یک باغ وحش 
های روز وجود داشتند که از های اتاقنگهبان گفت که منافذی در سقفزدند. ُبرس میموهای همدیگر را 

شدند این زمان خراب می ی گذرطتوانست داخل شود، اما از آنجاکه مواد شیمیایی آور میشان گاِز اشکطریق
 .گز انجام نشدکار هر

ی از یک حیاِط شکلامنیتی در ُکرُکران در کالیفرنیا: یک دوربیِن نظارتی بخِش کلوچهتصاویری از زنداِن فوق
آنجا  در روز را ساعتلباس، اجازه داشتند نیمدهد که زندانیان، ملبس به شورت و اغلب بیسیمانی را نشان می

ای هتزندانیانی که درگیِر دعوا نیستند با دس اشکند که در نتیجهحمله میدیگر  بگذرانند. یک زندانی به زندانِی 
عد دهد ُو بگیرد، نگهبان یک هشدار میدانند وقتی نزاعی ناگهان درمیآنها می کشند.روی سر بر زمین دراز می

ی واقعی استفاده از گلولهکند. اگر زندانیان به نزاع ادامه دهند، نگهبان پالستیکی شلیک می یبا استفاده از گلوله
دهد. دوربین و نمایش نشان میو نما تنها رِد دوِد اسلحه را در سرتاسِر صفحه اند،کند. این تصاویر صامتمی

های ر بخششوند. معلوم است چرا حیاط دآتش ممزوج میاسلحه درست کناِر همدیگرند؛ میداِن دید و میداِن 
م مهاج والً مها وجود ندارد. یکی از زندانیان ــ معرصد یا گلولهشدن از مقایجایی برای : ای ساخته شدهکلوچه

دان های زنمیرد. زندانیان به دارودستهشود یا میافتد. در بسیاری موارد، او یا شدیدًا مجروح میــ به زمین می
ند و در ابلندمدت گرفتههای آنها حکم«. مافیاِی مکزیکی»یا « برادرِی آریایی»هایی مثِل دارند، با اسمتعلق 
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شان اند. آنها هیچ ندارند مگر خویشاوندیکشیده شدهزندانی با حداکثِر تمهیداِت امنیتی دور از باقِی دنیا به بند 
تعهدشان بسیار مهمتر از  آنها برایکنند. ش کار میمًا روی عضالتکه دائ هایشانبا یک سازمان، و بدن

د. در شوخاطرش بهشان شلیک میدانند بهخوب میافتند که خیلی شان است؛ آنها در حالی دعوا مییهازندگی
د که کننشلیک شده است. برخی نگهبانان ادعا میُکرُکران بیش از دویست بار به زندانیاِن پرجاروجنجال 

فرستند و بر سِر وقوِع با هم به حیاط میعمدًا های معارض و در جنگ را شان اغلب اعضای گروههمکاران
تری های نظارتی با سرعِت کمانگار زندانیان گالدیاتور باشند. دوربینطوری که کنند بندی میدرگیری شرط

ها طوالنی شده مان، فاصلههای آرشیوِی در دسترسجویی شود. در فیلمها صرفهشوند تا در هزینهپخش می
و روان. در نتیجه، دعواهای توی حیاط چیزی شبیه به یک بازِی  اند و نه سیالکه حرکات تشنجیبودند طوری
ن.ک. به ) تری از مرگ را تصور کرد.دشوار بتوان بازنمایی غیردراماتیکاند. قدیمیپایین و کیفیتکامپیوترِی 
  (.تصویِر زیر

 

 تکنولوژِی نظارت
ه وکالِت خویشاونداِن رسید کمان ها از یک خانِم وکیل به دستهای آرشیوِی دعواها و تیراندازیفیلم

اجم که زندانیاِن مه اندنگران بودهاز این  که کنندها دائمًا ادعا میشده را بر عهده داشت. نگهبانکشته هایزندانی
نیِز قاشقی پالستیکی. زندانیان در ُکرُکران در انقیاِد این ی نوکی مثِل دستهحسالند، باش داشتهی حسال

اند، ها خالیاند و کدامها اشغال شده. اینکه کدام سلولحتی اگر تصورش هم سخت باشدهای شدیدند، کنترل
توان یافت، از یک اتاِق کنترِل مرکزی قابل مونیتورینگ و بازبینی می راهروکدام درها بازند و هر کس را در کدام 

زندانی، یک عالمِت شناسایِی ی یک حرکِت ممنوع از سوی یک توانند برای هشدار دربارهها میاست. نگهبان
 الکترونیک ارسال کنند. 

ر رم، تعداِد زندانیان چهار برابر بیشترغِم کاهِش نرِخ جه ــ اینکه بهِی کنونی در ایاالِت متحدیدر بحراِن قضا
 هایی توسِط متصدیاِن شوند، از جمله زندانهای جدیِد بسیاری ساخته میاز بیست ساِل گذشته شده ــ  زندان

د کمترین انها بر آنها را کم کنند. نگهباناند تا هزینهاند و تکمیل شدههای جدید رشد کردهصوصی. تکنولوژیخ
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ها اشینتولیِد جنگ را به م که تولید هالِی بخِش ادرست مثِل شته باشند، و ممکن با زندانیان را داتماِس مستقیِم 
سترس . اکنون ماشینی در دجدا نگه داشته شوندزندانیان هم باید از هرگونه تماِس انسانِی مستقیم  انددهکر واگذار

کند. در و ردگیری های زندانی بررسی ُسنبهی سوراخها را در همهمخدرجات و سالحوجود تواند است که می
گیرد، عکس می مردمکست که از ایوسیله مردمِک چشمهای فلزی وجود دارند. ِاسکِنر هر دری ردیاب

تواند بر کند. این ابزار میها قیاس میای از دادهکند، و آن خصایص را با مجموعهخصایِص مهم را منفک می
 را ظرِف دو ثانیه شناسایی کند. در همین حین، یک صندلی شود و هر فرد، زندانی یا نگهبان درها نصب

مثل  ،بنددمیش را و با نیروی مالیمی دهان دریگمیراش دربای فوالدی، زندانِی خشمناک را در بازوهاتوماتیک
یان غرضانه را هم بسرکوِب بی ه قصدِ دستگاه میِل عام به عینیت، و بوی از یک فیلِم فانتزی. این دماصحنه

 کند. می

 

 روابِط عمومی
ست؛ اش حذف کرده ارا از قانون یا اساسنامه «ی حیثیِت مجرم[]اعادهبخشی توان»ی ایالِت کالیفرنیا کلمه

ویی را یدئاند، آنها صریحًا و منحصرًا برای تنبیه وجود دارند. بخِش قضائی وها اصالح یا تأدیب را وانهادهزندان
در ناز و نعمت زندگی  یزندان اِن محکوم نشان دهدقصد دارد  ی نخستوهلهدر که  قرار دادهها رسانه در اختیار

هایی سبِک این ویدئو به در«(. در کالیفرنیا ترین ُمشتمحکم»مثل دارند )آنجا ند و واقعًا اوقاِت سختی کننمی
م و هایی محکها با قدمداد، نگهبانشوند معنای خاصی میمی کوبند و قفلمی هم که با صدای بسیار بلند به

 آوردند چنانکه گویی قرار است اعدامی اتفاق بیفتد. صدادرمیرفتند و کلیدها را بهشوم پیش می

انونِی زیاد و کبا استفاده از فاصلهکرد تا و تالش می دادمیصورِت تصویرآهسته نمایش بهرا  هافیلم نگهبان
یلِم توان با ف. این ویدئو را میدتشبیه کنها وسترن هایقهرمان بهآنها را  ،زمینهپس یکنندههمراهی موسیقِی 

در زنداِن براندنبرگ تولید کردند. آنها هم پیاِم یکسانی داشتند:  1920ها در پروپاگاندایی قیاس کرد که نازی
ها ن فیلمدوی ای هر«. حرف بزنیمسختِی تنبیه  از کهبل از اصالحدیگر گیری گذشت. بیایید نه ی آساندوره»

د. هر ها بگریزکه باید از دام ماندرا میسیرک  بازِ شعبدهپابسته آن ودهند که چطور یک زندانی دستنشان می
ها دهند. فیلِم کالیفرنیا، با این کار، حتی بیش از فیلِم نازیدو فیلم امر کیفری را به یک نمایش استحاله می

حال یقینًا بسیار بیشتر از کالیفرنیای امروز است، اما با این 1920کننده است. میزاِن سوءاستفاده در آلماِن تهییج
کم ظاهری از مشروعیت را حفظ کنند. از آن به بعد تقاضای انداختند تا دستا به زحمت میها خود رنازی

کننده ها قصد داشتند سرگرمی زندانهای انتقادی دربارهحدوحصری رشد کرد. حتی فیلمطور بیسرگرمی به
 خته شده باشد. آوِر یک اعدام سادشواری فیلمی انتقادی وجود دارد که بدوِن هیجاِن هراسباشند. به
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 ی یک نمایشمنزلهزندان به
و اعداِم عمومی فسخ شدند، تنبیه هم دستخوِش تغییری بنیادی شد. آنها  با آغاِز عصِر مدرن، وقتی شکنجه

ر ناپذیرویت یا نشسته از نگاِه خیرهند، َپسوشمیدیوارها منزوی  کنند پشِت که امروزه قانون را نقض می
ی دایره بینیم کهی نظاِم عدالِت کیفری است. فیلمی میاز زندان یادآوِر تاریِخ وحشیانهند. هر تصویری وشمی

ی دارد یک زنداندهد که فیلم نشان میاست.  کرده تهیهبرای آموزِش بیشتِر پرسنِل زندان  نگتندر واشها زندان
دهد که او هم دوباره میش خبر ش کند؛ به مافوقاکوشد آرامعبث مینگهبان به و یک شودخشمگین می

طور کامل مستند کند. یک واحد آورد تا این روال را بهدوربینی می کوشد زندانی را آرام کند. بعد، نگهبانمی
رسند؛ با یورش به سلول و ازپاانداختِن زندانی، او را به تخت همراه یک پزشک به سر صحنه میمبارزه به

عضوی  شان وظیفه دارنداند، و هر کدامپوشیده ی ضدگلولهجلیقهو  ِه ایمنینج عضِو واحد مبارزه کالبندند. )پمی
مستند زی را جداسا نوعیشوند تا اینها بر دوربین ضبط می تمامکنند یا ببندند.(  متوقفاز بدِن مرِد خشمگین را 

 این توصیف. دقیقًا چون دشو تحمیلزندانیان  بردستگاِه عدالت قرار است از سوی که ای کند؛ جداسازی
تصویر  نیکند. ای یکجور انکار عمل میمنزلهرو بههست، و از همینتصویری بسیار ظریف است، نامحتمل نیز 

خصًا شسازِی زندانی از مطیع وکردند، بدون هیجان عمل می و طور متفاوتبه زندان که پرسنِل  اردداکیدًا اصرار 
 .نکنیمباور  خالِف آنراشود تا اوقات با صدای بلند جار زده می بردند. این پیام اغلِب لذت نمی

 

 گرانهکنترِل مشاهده
گِر گیرد اما نگاِه کنترلقرار نمی تحت نظرست، زندانیبخشِی توان شانکه هدف های مدرندر زندانزندانی 

ی جامعه است، و ِجِرمی ِبنتام، فیلسوِف تنبیه، با همین نکته در ماند. نگهبان نمایندهمی ر جابکماکان نگهبان 
ر دیک خِط دیدزدن هر سلول برای بانِی مرکزی را ترسیم کرد که برای یک زندان با برِج دیدههایی ذهن، طرح

که بالقوه  دانندمیسادگی شده است یا نه؛ آنها به آیا برج واقعًا اشغال که بگویند توانندمینزندانیان د. گیرمی نظر
 ی نظارت را انجام دهد. تواند وارِد برج شود و وظیفهکرد که هر کس میفکر می . ِبنتاماندزیر مشاهده

 نکته جای دیوار میله داشته باشند. اینها باید باز باشند و بهکنترِل سراسربینانه، سلول اندازِی راهبه منظوِر 
ها در ایاالت متحده دیگر بار زندان .طوِر معمول در طی ده ساِل گذشته در ایاالِت متحده مورِد نظر بوده استبه

ا برای توانند هر جایی استفاده شوند امهای ویدئویی میبنا بر اصوِل سراسربینانه ساخته شدند. در واقع، دوربین
 ی انسانی احساس کند. ر معرِض مشاهدهمتصدیاِن زندان مهم این است که زندانی خود را د

مستقیمی با  دیدارِی کارند، آنجاکه زندانیان دیگر هیچ تماِس بیشتری درهای هرچهوأمان، زندانت
ها خواه از پشِت شیشه. آنها فقط اجازه دارند با تلفِن ویدئویی د. خواه از پشِت میلهنشان ندارکنندگانمالقات

 بسترهای بشردوستانه توجیه شده است: خویشاوندان دیگر نیازی ندارند مبنای بر فاقاتارتباط برقرار کنند. این 
آورد و نظارت فواصِل زیادی را سفر کنند، آنها فقط باید به دفتری مراجعه کنند که تماِس ویدئوتلفنی را فراهم می

در  شهای زندان مبنایفیلم ِی مرکزِی سازی به این معناست که یکی از فیگورهای روایکند. این تکه از مدرنمی
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کننده و زندانی در حال صحبِت های فیلمی را که مالقاتایم صحنهواقعیت را از دست داده است. چقدر زیاد دیده
زمانی همدیگر را طوِرنمادین جداشده که بهشود؟ یا زوجی ازهمشان میبا همدیگرند و نگهباِن مراقب نزدیک

 کنند؟ )ن.ک. تصویِر زیر(کند لمس میای که جدایشان میشیشه یطوالنی از پشِت قاب

 

 نمایِش استودیویی  
خود و  ندربط داشتتیاتر عالِم ها به گذشتند: این فیلمها میهای صامت پیش از د.و.گریفیث در زندانفیلم

های ِه حائلشبی ها در سلول، مثِل اجاق در یک اتاق نشیمن، . میلهشبیه بودمعمواًل به یک اتاِق نشیمن سلول 
ک سلول با ی را از هم جدا کنند. بادا آنهامبهتر است از ترس ِخرِخر نکند تا زندانی نقِش  اند که بازیگرِ صحنه

 کردنیجای بازنه بهشود؛ خصوصًا اگر بازیگراِن صحای در یک شهر فرنگ بدل میدیواِر چهارم به صحنه
 درآورند.« کردنادای بازی»

دراماتیک دشوار است. به همین دلیل است که  سازِی زمینهند، بسِط ااکه تنها چند مالقاتی در زنداناز آنج
ا اعدام یا عفوش ر °کنند. مرِد محکومها تبدیل میای برای دیدنهای صامت اغلب سلول زندان را به صحنهفیلم
را به یاد  شانی ساعِت انتقامجویانهتصویِر انتقام یا شانرفتهدستهای از خوشی °برگشتگانکند، بختر میتصو
شیده به تصویر کسینمایی  رفندهایتهای مضاعف، و دیگر ها، نوردهینماییآورند. تخّیل با استفاده از برهممی
یابیم که درمی غنی. ت از حیِث معنویسسلول زندانی که به این شیوه دیده شده باشد مکانی .شودمی

د؛ او شوش به حال خود وانهاده میزندانی تنها در سلول»شود. ط میهای سلول به انزوای رهبانی مرتبخاستگاه
کشد، و دروِن بیدارِی آن احساِس اخالقی که آنرا به پرسش می ،کندش هبوط میشورها به وجدان اموشِی خدر 

 که، بلعنواِن یک گورپس سلول نه فقط به« رسد.می یکجور درک یا شهودمیرد به نمی در قلِب بشر هرگز کامالً 
 شود.ی رستخیز طراحی میی صحنهمنزلههمچنین به
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 برداشتِن دیوارها
ها دیگر ناچار نیستند دارد. )شرکت 1قلمروزدایندهتکنولوژِی کنترِل الکترونیک، بیش از هر چیِز دیگر، اثری 

تواند سریعًا تعویض شود تا محصوالِت متفاوتی بسازد.( ها میدر یک مکان تمرکز کنند؛ و تولید در این مکان
ای دارد، مدرسه شود، مرکز خرید مدرسهشوند. یک فرودگاه مرکِز خریدی را شامل میها کمتر ویژه میمکان

ه خودشان ک ها چیستدهد، و به همین ترتیب. پیامدهای این پیشرفت برای زندانه میکننده ارائتسهیالِت سرگرم
 اش هستند؟تصویر و سطِح فرافکنیاندازه پادهمانهای جامعه و بهآینه

که شخص را حتی وقتی بیروِن زندان است  کنداین امکان را ایجاد می، تکنولوژِی الکترونیک طرفاز یک 
ا زدِن برچسِب تواند بتواند شخص را تحت نظارت بگیرد و تنبیه کند، و میتکنولوژی میمقید/محبوس کرد، این 

ار برود دهد سر ککه به وی اجازه میحالیرا در حصر خانگی نگه دارد در او یشبه پا]قفل یا پابند[ الکترونیک 
ماِر ش را ویران کرد ای شهربعد از آنکه اروپا دیواره ، حدود دویست سالطرف دیگریا در مدرسه حاضر شود. از 

کنند. ساکناِن این اجتماعات می نزویم 2«اجتماعاِت محصور» اصطالحبهها خودشان را در از آدم حتی بیشتری
به  کنندهنظیمت اکیداً به دسترسِی  وجههیچبهوجه منحصرًا از طبقاِت باالتر نیستند. تکنولوژی امنیتی هیچبه

؛ امروزه این تکنولوژی برای کنترِل دسترسی به دفاتر و منحصر نیست «حساس»ای یا نظامِی تسهیالِت هسته
ای عمومی ضها همواره فرود. در سرتاسِر هزار سال تاریِخ شهر، خیابانهای معمولی نیز به کار میکارخانه

های بلند با شهری بین ساختمانولین سیستِم مسیرهای درونآپولیس ااند؛ بیست و پنج سال پیش در مینهبوده
وجه کاهِش کنترل را هیچبه 3زداییها را کنار بزند. مقرراتهای امنیتی خصوصی بنا شد تا نامطلوبیتشرکت

ه به ی کنترلی ترسیم کرد کی جامعهدربارهرا بینشی  هایشدر یکی از آخرین نوشته کند. ژیل دلوزایجاب نمی
 نشیند.ی انضباطی میی او به جای جامعههگفت

 

 ها و ژانرهاپایاِن مضمون
ِل نخواهد بود. وروِد پومتناظر در واقعیت با هیچ چیز  زودیبه ی بازدیِد زندانر گفتیم که صحنهپیشت

یِث از حها ی سالحزنی را ناممکن خواهد کرد، و اگر اینطور پیش برود که در آینده همهالکترونیک عماًل  بانک
در سینما  اهبزنوقت پایاِن بزنالکترونیک ایمن باشند و تنها توسِط مالِک مجازشان بتوانند شلیک کنند، آن

کنند، ُکمدِی خطاها را شناسایی می در حال عبورکه فرِد مردمک خیلی دِم دست خواهد بود. با وروِد ِاسکنرهای 
 رود یاخاطِر جرمی که مرتکب نشده به زندان میشود. تعریِف داستاِن مردی که بهنابودی بدل میبه ژانری رو به

کند تا به او مجال در رفتن بدهد، تقریبًا ناممکن ش را با یک زندانی عوض میهایای که لباسماجرای مالقاتی

                                                            

1 deterritorialising 
2 gated communities 
3 Deregulation ; کنند ــ حذف می نفِع عملیاِت کارآمدتِر بازارهاوکار را ــ بهها بر سر کسبها محدودیتفرایندی که طی آن، دوفت   
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زه دشوار روزندگِی هر پردازِی تصویرکشیدن و درامترونیکی، بهایِش ساختارهای کنترِل الکبا افز خواهد بود.
 خواهد شد، همانقدر که کاِر روزانه پیشاپیش سخت است.

 

 زندان ــ نوانخانه
شوند. در هلنِد قرِن هفدهم، های کار معمواًل بیش از دیگر ژانرها نشان داده میهای زندان، صحنهدر فیلم

ش ناگزیر بودند خودشان را متعادل نگه دارند آمد و ساکنانآب دائمًا باال میهایی وجود داشتند که در آنها سلول
تا غرق نشوند؛ این ثابت کرده که بشر باید زحمت بکشد تا زنده بماند. در انگلستاِن قرِن نوزدهم، خیلی از 

توان خیلی از ــ امروزه باز هم می آوردند[درمی ]چرِخ عصارخانه را به حرکت کردندزندانیان باید کاِر شاق می
گه نجور وجفتیافت، که از حیِث فیزیکی خودشان را  با چرخ  های پایی[]آسیابها زندانیان را بر این چرخ

حالت نوعی ارزِش آموزشی داشته است. زندان اقتصادی مهم بوده و در بهترین منظردارند. کاِر زندان ندرتًا از می
ردن، یابند: تمرکزکها بر اصوِل مشابهی سامان میدهد تا کاِر صنعتی کنند، زیرا کارخانهبه زندانیان آموزش می

تر از سرجمِع تاثیرش بزرگزمان که ـموقع، ساخِت نیرویی تولیدی دروِن ُبعِد فضایابی بهشدن در فضا، نظمتوزیع
  اش خواهد بود. نیروهای سازنده

قیاس کنیم: با بازشدِن درهای سلول،  یپژوهش های کارا با تصاویِر آزمایشگاهارزد که تصاویِر زندان رمی
ند، حوِل حیاِط زندان دور رومی راه، در حیاط آیدمی سوِت کارصدای کنند، هایشان را ترک میزندانیان سلول

ی اینکه چطور یک های فوردیستی به اجرا درآمد دربارههایی برای ساماندهِی کارخانهزنند، و الخ. آزمایشیم
 کاری کند، یا بهتر این است که کارگریدیوار باید ساخته شود. آیا یک کارگر باید سنگ حمل کند و سیمان

هند دکار انتزاعی ارائه مییک ا تصویری از هری را؟ این محککاکردن را انجام دهد و کارگر دیگری سیمانحمل
 دهند.های نظارتی تصویری از وجوِد انتزاعی به دست میکه تصاویِر دوربینحالیدر

 

 

Source: Farocki, Harun; in ‘Harun Farocki: Working on the Sightlines’, Edited by Thomas 
Elsaesser, Amsterdam University Press, 2004, Pp.289-297. 
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 ی دربارههای: یادداشت1سیاسِت ردبوطیقا و |  3
 
 عماِل نظارتیی ا

 ُرزامیریام دی|  فاروکیاز خالِل کاِر هارون 

 

شرِح نشاندِن  نمایش،، یا تکثیِر تصویر بر صفحهدو یا چندپارهنمایِش شده، صفحهتصاویِر آرشیوی و یافت
یض های بلند/صامت را تعوای که سکانسشدهبه جای بانِد صوتِی اصلی، صدای خارِج تصویِر منفصل صحنه

اِر هارون های کصهمشخ     این عناصری. و ردیاب، گرافیکهای اینفوتوضیحی از تکنولوژی یکند، استفادهمی
تصویری  گسترده است و یدئواینستالیشنهای مستند تا ودهند ــ که از فیلمی نظارت را نشان میدرباره فاروکی

سازد که در سرتاسِر فضاهای خصوصی و شدن، کنترل و نگاِه خیره میپیچیده را بر اساِس َاعماِل دیدن و دیده
 . است انداخته شده به راهعمومی 

ش اِز بزرگپردمستلزِم ذکِر نظریههمچون هر تالِش دیگری برای تحلیِل َاعماِل نظارتی، چنین سناریویی نیز 
 به آنی انضباطی اشارهتوان گفت که می [1]بپردازیم 2سراسربینی مدِل آنکه تمامًا به ارائهمیشل فوکو است. بی

سازی، تالش برای بیشینه در نتیجهپیونِد بیِن بینایی و قدرت، و خود چشِم قدرتمندی که ما را زیر نظر دارد، 
ماِل نظارتی عتصویرکشیدِن اَ عناصِر مهمی در به °های پیچیدهی تکنولوژیوسیلهسازی و تسهیِل بینش بهبهینه
 نیرومند،لیشکبه رود. اوهایی میکنند. کارگردان به دو شیوه به سراِغ چنین مکانیزممی نمایندگیرا  فاروکینزد 

مضمون  به یک اندهای دیگر هم منتقل شدهش را که اکنون به زمینههایرم و تکنیکپیشگیری از ج ایدئولوژِی 
ست که پیامدش بسِط اِد تکنولوژِی نظارتی در عصر ماازدی . کانوِن توجه در اینجاکندمحوری بدل می

ًا یبو تقر شدهی بخشی پذیرفتهمنزلهصری بهی نظارت در هر دو فضای اجتماعی و بی پدیدهجانبههمه
ظارتی را گیرد که تصاویِر ناشباعی نیز بهره میاز گرایِش فرا فاروکیی معاصر است. آثار از تجربه شدهطبیعی

ویی یا[ ]سپهر ویدئتواند می آنچهبه  °شانکه تعلقطوریبافد، و آنها را به بافِت بصرِی تجربه می شودشامل می
کنم این دو نقطه پیشنهاد می [4].ددهمشروعیت می تعریف شودیکمی وی قرِن بیستهیافتبسط« ویدئوسپهرِ »
ی ی واقعیت شروع و به تأملِسیر در نظر گرفته شود که از مشاهدههای متوالی در راستای یک َخطی گاممنزلهبه

(، کارگردان را به آزمایِش 1ش)سطح ها و کاربردهایردِن نظارت، عملشود: تصویرکشناختی ختم میزبان

                                                            

1 trace ،زند ماندن یک نشانه حرف میهای مختل  از باقی. از آنجا که نویسنده به شیوهنگاشتـنشان، جای پا، و َردردپا، ی رد، اثر، به معنا
، و «ی مسیریابی دورب»، «نظارت»فحوایش را در نسبت با « ردپا»یا خصوصًا « اثر»انتخاب شده است وفی در برخی موارد « رد»معادل مرسوم 

 .    دهدبهتر انتقال می« مدرک جرم»
2 panopticon 
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ی قواعد و عناصِر تر درباره( و به فهمی گسترده4آفریِن آن )سطِح ی نیروهای پویششخص دربارهاول
یِن راستایی بنگری یا همسرانجام به یک توازی فاروکیرساند. از اینرو، پژوهِش هنرِی ( می0اش )سطِح اساسی
مجال  [2]پاراتوِس سینماتوگرافیکساختاِر آو  [0]ی کنترلِی )متعاقب(ی انضباطی و جامعهی جامعهشاکله

 بینم.سیِر ذکرشده میعنواِن فرجاِم ایدئاِل خِط دهد ــ که من آنرا بهمی
ن شود بر این تمرکز کند که چطور توازن بیسادگی باعث نمیی نظارت بهتأمل درباره هب فاروکی یتمشغول

ی در عوض، مالحظه ،این مشغولیت ؛دکنمیل میتغییر  به سمِت شود یا شدن سازماندهی میدیدن و دیده
هد و درا مورد مالحظه قرار می آورد که تولیِد قابلیت ردیابیی سیاسِت تصویر به وجود میتری دربارهجامع
کشد. این موضوعات وی را به می پذیری/حکومت ]از طریِق اعمال نظارت[ را به پرسشی بین رویترابطه

 ت.تافته اسدرهمعمیقًا رو با تولیدش که از همین، دارد شدیدی به مفهوِم ردکند که عالقه فیلمسازی بدل می
عنواِن توانند بهای که طرح کردم( میمرحلهسیِر سهخطکردِن ی تأمِل وی )منعکسویژه، سه مرحلهبه

رخی ب ترین سطح،ترین و واضحایپایه مبنایربشود. میدر آن اختیار درجاِت بعدی در نظر آیند که مبحِث رد 
. دهندخبر می ی رداز ایده ،زندکاو در فرهنِگ نظارتِی معاصر را رقم میونظری که کنداز نقطه ،آثاِر متأخِر وی

صاویِر تتولیِد  عبارت است از های تکنولوژیکبسته و سیستممدار های بصری چون تلویزیوِن رسانه ِل اعماَ 
ا در ، آنجاکه فضیردیابآفریِن قابلهای پویشی نیروپیچیدهی مجموعهمتحرک برای اهداِف کنترلی و آزمودِن 

برخی آثاِر  تر،بر یک سطِح تحلیلِی ژرف گیرد.اثرها شکل میـوـپذیرِی ردپذیری و استفادهپِی معیاِر سنجش
 سبک برای همتاسازی یا بازسازِی نیز از و  نمارایِج سنخهاِی وی چطور از رمزگانکه دهند نشان می فاروکیدیگِر 

ه پیونِد بین ک رویکردیکنند، می توصیفتالِش نظارتی در عصر ما را  ماهیِت برد که هایی بهره میعینِی مکانیزم
کند. بر یک سطح سوم، اثرها افشا میوسازِی ردیهای سینمایی را بر حسِب تولید و کارکردنظارت و عمل

، ن معنا، رداشاره دارند؛ بدی ی فیلمرسانهو  ی ردی بیِن انگارهبه رابطه واهای لیشناینستاویدئو ها وبعضی فیلم
ستند که ه ]فراگفتار[ گفتمانفرا جورهاِی یکماندگاری کلیدواژهیا گذرایی، و  دوامینمایه، حضور، غیاب، بی

مِت ر تغییر مسیرش به س، خصوصًا دیو پیوندش با قلمرِو عکاس ،اش با واقعیتمتحرک را در رابطه تصویر
  دهند.مالحظه قرار میمورد ،شدندیجیتالی
 پی خواهم گرفت.ها را این گام فاروکیدر کاِر هارون  رد ِن اشاره به نظارت و مفهوِم پیونِد بیبررسِی  برای

دهای در فراین ی ماهای زندگِی روزمرهتواند راهنمایی برای درِک این نکته باشد که چه نوع از تجربهتولیِد او می
یباشناختِی ما مداخله مینظارت ریشه دارند، آنجاکه منشوِر تصویرسازِی نظارت در عمل کند، های بازنمایانه و ز

 ت دارد.ش، مشارکهایکردِن سیالنیین و کانالیزهی ما، در تعو این منشور به چه نحو در ساخِت بسترهای تجربه

 

 نظارت گفتماِن مراکِز خرید، شهر، و زندان: طراحِی 
 1(4331) خرید مراکزِ آفرینندگاِن های نظارت در به عمل فاروکیی ی نخستین و بسیار آشکاِر عالقهنمونه
ی یک بستِر بسیار آشنا نگریسته شده: منزلهدهد که عمومًا بهچیزی را نشان میشود. این مستند آنیافت می

                                                            

1 Die Schöpfer der Einkaufswelten 
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 ریزِی مهی روزمره و فراینِد برنای یک تجربهمنزلهخریدکردن بهمرکِز خرید. کارگردان بر ناهمخوانِی بیِن 
راحِی مراکِز گران طتحلیل و ریزان، مدیران، مشاورانکند. ارتشی از برنامهنهفته تمرکز می شای که در َپسپیچیده

یِر نظر دارند. دوربین  دهد که د و نشان مینکنکاود که کارشناسان را هدایت میرا می مناطقیخرید را ز
اِه خیره و حرکت در سرتاسِر ای بسیار پیچیده بیِن نگها به چه نحوی ملهم از رابطهسازماندهی این ساختمان

: چگونه توجه به آرایِش فضا با عنصِر مواردند مؤلف این از سویشده های مرکزِی بررسیست. پرسشفضا
سادگی بر سِر له بهشود؟ آیا مسامی عیانشود، و دومی به چه نحوی تاگشایی و جور میونظارت جفت

 اند؟ هایی استراتژیک قرار گرفتهست که در مکانهاییدوربین

حِس کنترِل  اند، یکمرتبط امنیتِی کالسیک مقاصدِ بسته که به های تلویزیونِی مدارجدای از حضوِر سیستم 
ـ ـتر اینکه، تصاویِر معمارانه . دقیقکندمرکِز خرید را در شرایِط ساختاری مشخص می وجود دارد که ترعمیق

ی دهدهند چطور خوِد اینشان می ــ انددهکر شانهای نظارت تولیدسیستمشوند که که با آن تصاویری جفت می
کند. به عمل می شدهبینیپیش( ریزی و طراحِی مراحِل این بسترهبخش در برنامی اصلی الهاممنزلهبه)کنترل 

ت را نه ی نظارتواند َرویهکنند که میهمین دلیل است که وقتی منتشر شدند، ساختمان مکانی را بازنمایی می
ی مثِل ِاعمال کند. موضوعات هاهمچنین با دستکارِی نگاِه خیره و قابلیِت تحرِک سوژه کهفقط با تماشاکردن بل

اند تومی« خودانگیخته»شود و چطور یک خریِد ا از راه به در میی یک مشتری در کجنگاِه خیرهاینکه ، این
 ی کارگردان قرار دارد.مشغولِی طراحان و نیز کنِش افشاگرانهتلقین شده باشد، در کانوِن دل

 

 
 خرید مراکزآفرینندگاِن تصویر یک: بازنمایِی نظارت در 
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شود، و آشکارا از یک مدِل انضباطی )فوکو( به یک ی نظارت در پیوند با مصرف ارائه میدر اینجا، مساله
ه داری به جای تنبیه نشستهای سرمایهرسد منطقآنجاکه به نظر میدهد، مدِل کنترلی )دلوز( تغییر مسیر می

ای ماِن نظارت مشارکت دارد که از طریِق َرویهیازیدن به یک گفتانداز، ِاعماِل کنترل در دستاست. در این چشم
نند کها نگاه میدهد که مدیران مرکز خرید چطور به این مکاننشان می فاروکیتر به بیان درآمده است. ظریف

ان چگونه در کنندگد، مصرفنشوکنندگان به چه نحو به این فضا مرتبط میخواهند پی ببرند که مصرفوقتی می
یل، گیرند. به همین دلسیری را پی میکنند، و برای رسیدن به یک کاالی مشخص چه خطیاین فضا حرکت م

خوانی مسیرشماری و چشافزاِر مهای ردیابی مانند نرمی وسیعی از سیستمریزِی آنها بر گسترهاستراتژِی برنامه
ضا اطالع حاصل کنند، فضا را شده از فی بازبینیی دادهواسطهد بهنسازاستوار است که معماران را قادر می

 سازماندهی کنند.بندی یا بازرایش دهند، و مفصلآ

ساخِت فضاها و به تصاویِر نظارتی گذارد که چگونه تاکیدش را بر این می چونست ی مهمیاین نقطه
ی یک تجربه °ای مثِل خریدکردنند. از این حیث، کنِش فرهنگِی روزمرهدهساختار میهای زیستمند تجربه

ی نسخه، شودیافته شبیه میاز محیطی شدیدًا انضباطای نسخهآید؛ مرکز خرید به شده از کار در میشدیدًا کنترل
 .ی فراغِت معاصرکنندهمصرف

 

 بازنمایِی نظارت
اش گزارش های روزمرهعمل هایها و آلودگیی مکانیزمربارهد کند ورا توصیف میفرهنِگ نظارت  فاروکی

 ارگرفتنقرتعقیبتحت رگردان در انتقاِل حِس عمیِق های فرهنِگ نظارت با توانایِی کاتصویرکردِن محل دهد.می
، و ها، حرکات، گرایشی سوژهها و اطالعات دربارهای از دادهمجموعه با َرویه منظرشود که از مشخص می

ی وسیلهکه به شودبه ما نشان داده می نظارت بازنمایی ازهایشان میسر شده است. به عبارت دیگر، یک ترجیح
کند و بر صفحهی این بازنمایی عمل میصحنهی پشِت منزلهیک فعالیِت آرشیوِی موشکافانه پشتیبانی شده که به

بیِن عمِل  د، پیونفاروکیشده توسِط های فیلمافزار و تکنیک، نرممعنادار یشود. به نحونمایش هم تصویر می
اللفظِی تی تحارجاعی کالسیک به شیوه ،کند: گفتماِن نظارتمی به یک مضمون بدلرا  /اثرمفهوِم رد ردیابی و

ی مدرک نگریسته شده ــ اما توأمان و با منزلهبه کشفقابلکند، آنجاکه گواِه اندیشیدن به کنترل را طرح می
هایی هستند که در رد]ردپاها، اثرها، یا[ د که گواه ما همان دارشده بر این تاکید ی گردآوریچنین کاری ماده

 فاز طرکنند که هایی آشکار میی نشانمنزلهکه خود را به ،هااند. این ردهایشان به دام افتادهماهیِت سمپتوم
ال تولید ح اند، به حضوری اشاره دارند که به گذشته تعلق دارد، و غیابی ذاتی در زمانچیزی یا کسی به جا مانده

 ربطی یک نشانه ی یک رد را به ایدهاش ایدهکند که بارداریکند؛ این حضور عالمی نمادین ایجاد میمی
 [2]د. دهمی

 ی ردنگارهنسبت به نظارت و پیوندش با ا فاروکیرسد رویکرِد به نظر می پیشاپیش در اولین سطِح توصیفی
ی این مقوله اشاره دارد. بررسی این موضوعات چالشی ارهشناختِی متراکمی درببه بینِش فلسفی و زبان
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د تر و شایمسحورکننده خواهد بود اما با هدِف متِن من همخوان نیست. هرچند این وظیفه را به بستری مناسب
ان کنم: کارگردرا شناسایی می ردی نظارت/بستهدر همتوأمان حال، دو فهِم نهم، با اینتر وامیای مجربنوشته

منظوِر ی مسیرهای مردم بهمراکِز خرید برای مطالعه آفرینندگاِن که توسِط  کشدرا پیش می هاپارادایِم سرنخ یک
که به  کشدمی را پیش پارادایِم نوشتنسازِی سود پیشنهاد شد؛ او همچنین یک برداری از آنها و بیشینهبهره

اند، که بر ارزِش زیباشناختِی یک ژست ــ خواه هگذاشتها بر فضا باقی سوژهیابد که ایدئالی ارجاع می ردهای
 خواند.ی تصاویر را فرامیورزد و سرانجام حیطهــ تاکید می« جا ایستاده باشدهمان»سادگی راه برود خواه به

دهد و آنرا با مدِل سراسربیِن سنتی در یک ردیف تبعیِت کاماًل مستقیم از عالِم تحقیق را لو می °اولین مدل
یِر نگاِه کنترلدهد که در آن جنبهرار میق اکنون با  گر باشد یا نه.ی انضباطی تصمیم گرفته که آیا سوژه باید ز

شوند ها به یک موقعیِت دسترسِی آزاد، و مهمتر از همه، به بستری مرتبط میکنارگذاشتِن عنصِر تنبیهی، سرنخ
فری بند به اتمسوسختی و قید رسدم برویم. به نظر میکه بخواهیکه ما در آن سرانجام آزاد هستیم تا هر وقت 

مشخص  ما را به محصولی« طور طبیعیبه»شده برد، آنجاکه برعکس یک ِاکوسیستِم کنترلتر راه می«مثبت»
ود خکه از  ستمندیرضایت ضامن یکجور شود، که احتماالً می کند و به قدرِت اقتصادِی ما متوسلهدایت می

نیم شود احساس کگیرد. در چنین چارچوبی، حضوِر تلویزیوِن مدار بسته باعث نمیعمِل خریدکردن نشأت می
خواه مخفیانه و محتاطانه، و ، فرایندهای ایمافتادهاش آغازشده و فرایندهای نظارتی برادربیگکه به داِم یک 
نترلی های کشوند: تکنولوژیناپذیر میرویت نمامتناقضیطرزپرده که بهای آنقدر صریح و بیخواه به شیوه

دهای ردر سرتاسِر محیط مشهود نیستند.  یابند اماهای ردیابی در ورودِی مراکز خرید بروز میهمچون سیستم
یک ای استراتژکنند تا مداخلهشان می، خود را به زور وارِد زندگیکنندمی بصریها را شده رفتاِر سوژهگردآوری

ز فضا در عنوان بخشی اشویم باز هم بهگاه میآآید ـــ و حتی وقتی از آن درنمیند که تقریبًا به ادراک را تولید کن
کنندگان اهمیت پنداشته شده است. وقتی خطوطی که مسیِر مصرفآید، یعنی عنصری کاماًل نرمال که بینظر می

ه آیا این شود، اهمیتی ندارد کبودن کم میرلکنتشوند، حِس تحتنمایش ناپدید میکنند بر صفحهرا برجسته می
عنواِن تبلوِر متحرِک یک تصویِر این نشان که به [6].یا نه شوندردها برای اهداِف بررسی بازار ضبط و ذخیره می

ی . رِد سوژه، رِد حرکت و نگاِه خیره[1]کندجا میرا بر دومین مدل جابهحضوِر موقتی بر جای مانده، فوکوس 
به همین  شکلی تدارک ببیند. تواندمید، به فرمی از نوشتار که شوکننده، به یک نشانه بدل میرفآن مصاین یا 

 یز هست.ن رد بازنمایِی از نظارت نوعی  فاروکیبازنمایِی  در اولین سطِح تحلیلیم این است که دلیل استدالل

 ند که استفاده از ابزارِ اهای بصریاز برگردان ایگسترده یی عزیمِت دامنههایی نقطهرگریچنین تصوی
زند. در این سای دیگر آثاِر هنرِی ویدئویِی ساخِت کارگردان را میاند که خصیصهی بعدی را تولید کردهپیچیده
و از آن  ستکه شاهِد تالِش نظارتیــگر هکند که از موضِع مشاهدای بازی میهای ویژهبا تکنیک فاروکیرویه، 

د که وی شوجا میبینیم، به نقِش مبهمی جابهمیآفرینندگان مراکز خرید ــ یعنی از آنچه در فیلِم  داردرده برمیپ
کند و کاو میایی درافتد که کندوهپویاییحال به همانکشد مگر اینکه درنظارت دست نمی در آن از طرحِ 

 که ،ها یا اطالعات گرافیکیگرافیکِر سنگیِن اینفوگیرد. حضوت میشان را به دسمندها و قواعِد رویهرمزگان



23 
 

( 4331) بازِی ژرف( و 4332) [Gegen-Musik / Countermusic] پادموسیقی هایی مثِل خصوصا در چیدمان
 توجه است.قابل ،افتند، به همین معناروی تصویر می

 

 آزمونگری با نظارت: تولیِد یک رد 
، آنرا دهدتاثیر قرار میدهند که نظارت را تحتی ادامه میابه رونِد توسعه بازِی ژرفو  موسیقیپادـهای فیلم

 انداز، فضای شهری و بسترهایکند. در این چشممنتشر میمان برد و قلمروش را دروِن تجربهیبه بیروِن زندان م
یابد. یم هارا در آن های جدیدی از بسطکنند که گفتماِن نظارت شیوهمی نمایندگیهای جالبی را فراغت، محیط

دهد، یعنی نشان می شدهی محِل گردش و سنجِش عقالنیمنزلهشهر معاصر را به موسیقیـپاد در فاروکی
ان هایشسکانش ی بیست )که بعضیشهرِی دههآوانگارد های نگارِی شهری حاال از سمفونیکه شمایلجایی

د که عماًل یک شوتغذیه می «عملیاتی یتصاویر»فاصله دارد و با ( بسیار در تدویِن این اثر به کار گرفته شدند
 ند: کقیاس است. خوِد کارگردان آنها را چنین تعریف میکند که با آن آثار قابلمی نمایندگیرا  ملودیـپاد

رشده به های منتشاند؛ بازنماییسواری، قطار یا مترو تنظیِم ترافیک را هدف گرفته باهایی که بازنمایی
ها در ه حفرهکشوند، و جاییی تلفِن همراه تثبیت میهای شبکهقصِد تعییِن ارتفاعی که در آن فرستنده

بِط [ برای ضهادوربینـهای حرارتی ]یا ترموشوند. ]و باِر دیگر[ تصاویر از دوربینمی ها واقعشبکه
 [8]اند.کار رفتهر نقاِط مالقات بهها و مردِم گرِد هم آمده دپراکندگِی گرما از ساختمان

 

نمایش که بر صفحهکند توصیف میرا  یتکه واقعی داردبر آن ُبعِد کّمی تاکید  فاروکیی این موارد، در همه
ی و یت. این پروردِن نماهای آرشیوِی امنشودمینمایی ی نمودارِی تصویر بر آن برهمو نسخهشود مینشان داده 

شد یا دید را عمیقًا به پرسش بکبینش  تا است هدِف هنرمندبیانگر  از بازنمایی رویگر با فراویدئوهای نظارت
 روکیفا. برای این منظور، ی کندشان، را شناسایمندسازی و درِک کاملنیز نظامو  ش،هایمکانیزمو در نتیجه 

ر کند. او بشده در چیدمان تلفیق مینماهایی را که خودش فیلمبرداری کرده با مصالِح دیگرگوِن گردآوری
صاویر ند؛ در خصوص این تای تجارِی لیل مربوطآمد در ناحیهوی پررفتکند که به دو منطقهتصاویری تمرکز می

ننده کعوامِل کنترل شود که از سوی صاحباِن اقتدار، نهادها، ونی متوسل میاو به گرافیِک اطالعاتِی یکسا
درآمده نمایشبصری به همانطور که در واسازی چارچوِب  [9]سازد.عی نظرگاِه چندصدایی را میو نو استفاده شده

حمیل تهای متمایزی برخورد شده که یکی بر دیگری ی الیهمنزلهبینیم، با مرجوع و تصویر بهنمایش میبر صفحه
کند که چگونه معنای نهایی قرار است بعد از فرایند ها معلوم میکارگردان در پیوندزدِن این الیه شده است؛

اهداف  سازی که عمومًا برایهای بصریسطوِح بصری متفاوت به دست آید. استفاده از تکنیکبیِن کنِش برهم
ِق مشاهده نه فقط از طری ، اماشونداند به یک استراتژی برای بررسِی فرهنِگ نظارت بدل میکنترلی به کار رفته

 تر با ابزاِر خوِد این فرهنگ. ی یک آزمونگرِی مستقیموسیلههمچنین به کهبل
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 موسیقیـپاد : بازتولیِد نظارت در فیلِم 0و  4تصویرهای 
 

آمیزد. یسازی و بازنمایِی متفاوتی را با هم مگیرد که منابِع بصریای نشأت میشناسِی ویژهاز زیبایی نکتهاین 
 تنظار]وارسی،  مونیتوریگ هاپاتوق درشده جمع ، و مردمشانمحل بازیتوی خیابان، کودکان در  هایسواری

یِط محیطی که آنها را در به شرا مربوط یهاارجاعات و داده ای ازمجموعهاش در نتیجه تاشوند [ میو بازبینی
، ضربان و )دما شانهای فیزیکی و فیزیولوژیکشان دارند، و گاهی ارزش، نسبتی که با مردِم پیرامونبرگرفته

آورد و از نظِر دهم میاثرها را گرـوـکه رد شودای این اطالعات پرورانده میبر مبن ای. شبکهبه فهم درآیند الخ(
ی سازِی تجربهی عقالنیدهد. این نه تنها درجهکارکردی آنها را برای اهداِف آماری یا کنترلی مورد توجه قرار می

ها، و ها، حرکتها(، نمایهها )ترانزیتکلکسیونی از نمودارهای مربوط به مسیرها و گذرگاههمچنین  معاصر بل
ارکردی ک« بندِی نظارتیسرهم»که به نظر برای یک  کندمی بیانش را م، و مانندهایتراکِم مرد گرهای نشانالگو
در  ئلهمسکاِر عمِل نظارت هستند. همین بهعناصِر دیگرگونی که مشترکًا دست کثرِت معنای بهــ آن هم  [13]باشد

 صادق است. هممورد فضاهای دیگِر زندگی روزمره همچون محل مسابقات ورزشی 

قات ساخته از جریاِن بازی تصاویِر مسابـهای انتزاعی ِکامپیوترای از بازنماییی پیچیدهشبکه ژرفبازی در 
ها نیز مشارکت دارد، زیرا ها و پیچیدگی. فرایند تدوین در انتقاِل همین ظرافتدهدپوشش میفوتبال را 

هانِی ی ایتالیا/فرانسه در جریاِن جام جقهگیرد: فیلِم رسمِی مسابرا در برمی زیراینستالیشن مواد خاِم دیگرگون 
های های نظارتِی ورزشگاه، سکانسشده توسط خوِد کارگردان از بازی، تصاویِر دوربین، تصاویِر برداشت4336

و نمودارهای مربوط به آماِر تاکتیکی و  بعدی،دوبعدی و سه هایواقعی( در فرمتـوقفه )زمانبی انیمیشِن 
ا در نظر که اغلب تماشاچیاِن فوتبال ر« اثِر موویوال ]دستگاِه بازبینی و تدوین فیلم[»داری از بربازیکنان. بهره

ود: اعماِل شی پیچیدگی نشان داده میدر اینجا در باالترین درجه موسیقی،پادـ با کارکرد مشابه درالی دارد، در رو
شان آیند اما افزون بر اینها مسیربه نمایش در می تصویرآهستهطور کردن، و دریافِت توپ گاهًا بهدادن، شوتپاس

ای هماند. کارگردان حتی ژستشود، و با این کار، نشاِن یک هزارتو بر زمیِن بازی بر جا میپی گرفته می
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شوند، هایی بر فراِز مناظِر ورزشگاه کپی میی رونوشتمنزلهها بهکند و این ژستی مربیان را مجزا میزدههیجان
 رسد.         نگاری و نقاشی به نظر میای از رقصآورند که تقریبًا مثِل آمیزهای به وجود میی ویژهشهو نق

 

 

 
 بازی ژرف: بازتولیِد نظارِت در 2و  2تصاویِر 

 

دهد بر سطِح تصویر های نمایش رخ میی بازی بر صفحهدقیقه 93ی آن چیزهایی که در طوِل اساسًا همه
کند که همدیگر را قطع اثرهای فسفری طرح میـوـای پرجزئیات از ردگیرد، که زمینهاشاره قرار مینیز مورد 

زمینه و آنجاکه تصاویِر پسکه کند تولید میدر جایی نمایی برهم جورگذاری یکـهمـکنند. نوعی مکانیزِم کنارِ می
 نظیِم دوبارهو تیدن برای فهمر نظر گرفته شوند که هایی دی الیهمنزلهکیفیات بصرِی گرافیکی قرار است به

د؛ آن هم به لطِف همان ابزاِر مونیتورینگ که کنکارگردان پخش می راسازی وارهشوند. این قطعهمی قطعهقطعه
 اروکیفها به کار رفته بود؛ ها و سیالنپیشاپیش در مراکز خرید و در شهر به قصد ردگیرِی مسیر مردم، مکان

کارگیری )و ها را با بهگیرد، او این نمونهش را هدف میی مورد کنکاشتِر این پدیدهژرفتر و کامل معنای
 کند.  دنبال می ردیابیــبازبینیـهای کنترلتولیِد( همان تکنیکترتیب بازبدین
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شود که آنرا جا میبه سطِح دومی جابه محورهای کنترلد از بازنمایِی سیستمبع فاروکیپژوهِش هنرِی 
مولف را قادر به بازپیکربندِی  المثنیی کنم. این نسخهمی تعریف نظارت سازیالمثنی ای ازی شیوهمنزلهبه

با فاز  کند. این فرایند در قیاسشان را تنظیم میروابِط بین ه با بررسِی عناصر و بردارهای آنکند کای میصحنه
 کند زیرا نوعی تخصیِص دینامیک و منطِق نظارت را ایجابتِر تصویر را بازنمایی میکارِی ژرفرهتوصیفی، دوبا

شود تا ارد میهای نظارت وبه مکانیزم فاروکیروند. بندِی اینستالیشن به کار میکند که متعاقبًا برای ترکیبمی
وِد شود ــ زیرا خمواجه می دی ریمًا با انگارهبا آنها مستق کشی و سوءاستفاده کند، و طی کارکردناز آنها بهره

 دهد. نحوی اثرگذار یکجور فعالیت مسیریابی را انجام میاو هم به

 است. نمودارها و اطالعات گرافیکی گر نظارتبندیسرهم 1پردازِی الیه نوعی فرماین عملیاِت دوتا یا دو
ی یک منزلهبه ی ردایدهشوند. سطح تصاویِر متحرک منتشر می شان برها بنا بر تغّیرهایدادهـی الیهمنزلهبه
دهد به امکاِن دیدِن آن اشاره دارد، اما گذارِی متعاقب مجال میبندی از رسوبنشین یا رسوب که به یک چینهته

های نویسیازا و بهتبلوریابِی نوشتن بای مرکب که عنواِن یک نشانهبه کهی صورتی از نوشتن بلمنزلهنه فقط به
یک طراحی یلمنمایِی ردهای بصری و فنوعی برهم فاروکیشوند. بندی میتولید شده که نهایتًا بسته کثیری

د. کنی کنترلِی معاصر ایفا میبر جامعه مسلط هایروال مجموعهشخص را در بازتولیِد کند که نقِش اولمی
گاِه های سنخدر اقتباس از عمل فاروکی ا شود که اصوِل آنربدل می شکلی از مونیتورینگنمای آن به شارِح آ

 اندازد. انتقادی دست مینحویکند و بهاجرا می

شناسِی ییزیبا»سازِی ردهاست. در مندزنمایی، تولیِد موثق و استراتژیک و کارکردی بعدی پس از بامرحله
برداری و نمایِش گفتماِن ]ردیابی[ با هدِف کاوش، دستکاری، بهره عمِل مسیریابی [11]منتج از آن« بندیالیه

پذیرِی سوژه شرایطی را برای کمّیِت عظیِم ی باالی ردیابیمعنا، درجهشود. بدیننظارت به راه انداخته می
طِف ها به لداده بانک ند. آفرینِش کنمندی را میسر میهای حکومتکند که عملپذیر وضع میاطالعاِت دسترس

های این عمِل گردآوری ریشه [14]انجامد.می هادادهـبرـنظارتسازِی تصویر و اطالعات به های ذخیرهروال
اند، و طوِر تصاعدی افزایش یافتهش در عصِر اطالعات و دیجیتال آشکارا بههایدارد، اما پیشرفت کهن

ی انبوِه اطالعاتی که در یکپارچه [networks] هایبه شبکهکنند بدل میرا  شدههای مجزای ضبطمجموعه
به پیونِد  ریک بار دیگنظارت  نمایبینِش سنخ/از طریِق چشمبرای آنکه  فاروکیاند. ها به کار رفتهاستخراِج داده
پیامِد  ی اولینمنزلهورزد. بهتاکید می سازالمثنیی بر ضرورِت ردها در این شاکله جان بدهد،انش بیِن قدرت و د

ها، و ها، عادتها که گزارشی از حرکتانداختِن شماری از دادهجریانکردن، ردها با بهبصرِی فعالیِت کنترل
تر، اساسیشوند ــ اما این گزارش به نحویبه همزاِد سوژه بدل می دندهزندگی افراد به دست می هایسبک
 شان است.غیاِب اشخاص، ماندگاری یا گذرایی، کیفیِت واقعی یا مجازی ی حضور یادرباره

 

 
                                                            

1 mise en forme 
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یبایی  شناسِی گوشِت دیجیتال    واالیش، یا ز
III -Auge/Machine Iهای اینستالیشن ، منتقِد هنری، با توجه به ابزارهایی که در مجموعه1هال فاستر

/ Eye/Machine I-III (4331-4330ظاهر می )جایی در توازِن عناصری شوند، این وسایل را حاکی از جابه
ی وی، این گذار در کانوِن توجِه گفتهبه [10]اند. های دیدن، و متعاقبًا در عمِل نظارت دخیلدید که ابتدًا در عمل

به اینکه هر بازپخِش جدید  اشاره دارد 2همچون میشل فوکو و جاناتان کراری فاروکی»کارگردان قرار دارد: 
یِم  [12]« شامِل یک رژیم سوژگانِی جدید نیز هست. من این ایده را به اهمیِت داده و از اینرو به مرکزیِت یک رژ

رینِش تر به آفاساسی طرزیاما به من ،ربط داردشناسی دهم. این به زیباییی مبتنی بر اطالعات ربط میسوژه
توانیم هم سادگی میآن ردهایی که به [12]اشاره دارم. « هادادهی مجموعهعالیِت زایندهف»و به  3«خودهاـداده»

ی یک سوژه شده دربارهی گردآورید که دادهانهمجموعتشخیص دهیم یک  بازی ژرفو هم در  موسیقی-ـپاددر 
کنند؛ آنها نقوش یا اثرهای فراگیری هستند که میزان عظیمی از اطالعات را دربردارند. این را در هم ترکیب می

را ( he/she)را تهی کند و در عوض، رِد وی « اصلی»ی چیزی منزلهِاسناِد عظیِم ارزش گرایش دارد سوژه به
ی واقعِی سوژهنمایانه بیِن رد و خودها با پروراندِن یک جدایِی پیشرفته و متناقضـهواقع، دادتعالی بخشد. به

این  [11]. است« دیجیتال پرسونای»تولیِد  طرفدارِ که  [16] داستوارنبر فرایندی انتزاعی  اشوجودآورندهبه
 ی موجودیتی خودآئینمنزلهنده بهی مستقل را بسط دهند و از منظِر بین«خودهاـزندگی»توانند خودها میـداده

با سوژه اشتباه گرفته  رد که آورداین مخاطره را پیش میی رد درک شوند. این زندگِی مجازی/نهفته زیو خود
زید و در ُبعدی میاِن طور همزمان بر حضور و غیاب میبهد: اولی گردشان َخلط شناختیشود و ماهیِت هستی

تعریف  4«جبران یا اعاده»هوبرمن ــ آنرا ُبعِد ـدیاز فرموِل ژرژ دی وامنشیند که من ــ با گذشته و حال می
ی تبا اینکه زیستن در ژرفای سپهِر ویدئویی ــ یعنی، دروِن اتمسفِر فرهنگی ــ با تصویرهای نظار [18]کنم.می

جربه ی تبه ُبعد زنده یا ساخته نشده و به زمان حالها اما دومی از سلولوئید یا بیت اشباع شدهبیش از اندازه 
 تعلق دارد.

تواند وری کند. او میآو فر بپرورانداساِس حضوِر ابزارهای کنترلی را برش تواند حضوری تحِت نظر میسوژه
العمل نشان دهد، نه صرفًا با احتراز از آن، یا به چشم مکانیکی عکس [19]کردن در چارچوِب یک مدِل نمایشی

در را های ممکِن این مخاطرات نمونه فاروکیدر عوض با اجراگری در پیشگاه آن.  کهشدن از آن، بلمخفی
 Ich glaubte Gefangene] مدیدان را میزندانیم اشتد انگارکند. آثاری مثِل بازسازی می« ی زندانچرخه»

zu sehen] (4333 ،) تعقیب و شناسایی(، و 4331)تصاویِر زندان [Erkennen und Verfolgen] (4330 ،) آن
معاصر  دیابیه با رک هاسکانسآن دهند، یا مستقِر کنترل را نشان می های تاریخاً ه ارتکاِب مکانیزمک جفت صاویرِ ت

ارویی با های نویِن روی]مونیتورینگ[ که شیوه و بازبینی بانی[،]دیده تجسسهای تکنیکخود  کار دارند،سرو
از ه آنطور ک)این آثار  ــ دهندی معاصر را نشان میشده از جانِب تجربهپذیرِی )اجباری( تحمیلوضعیِت رویت

                                                            

1 Hal Foster 
2 Jonathan Crary 
3 data-selves [ شده با آن.کنترفی و همانندسازیـهای اطالعاتیها. خود درمقام تراکم دادهدادهـخود ] 
4 restitution 
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« ادهدشناسِی باییزی»ی ای دربارهتأمِل انتقادِی پرمایه (ایمها دریافتهاخیرترین مطالعات در مورد داده خالل
های های آرشیوِی دوربینخامای از زندان را همراه با مادهشدهنگارِی گزینششمایل فاروکی. [43]کنندارائه می

کند که می هم های نظارتی سری عملتأملی ُپرمایه درباره آمیزد، وهای آثار سینمایی میمداربسته و سکانس
که  دکنتمرکز میو گروِه ناظر و تحت نظِر ماشیِن کنترل های هر دالعملشود و بر عکسبسیار آشکارتر می

 بافد. حاالِت انضباطِی کالسیک را با نظارِت معاصر در هم می

ران رکرِل محکومان در بازداشتگاِه کُ کند که برای کنتکارگردان ابزاری به ما معرفی می تصاویر زندان در فیلِم 
تی ضبط سیستِم نظار باتِک حرکات دهد که تکتصویر توضیح می خارجرفت. صدای در کالیفرنیا به کار می

ار ی دائمی قرشود در معرض دیِد یک نگاِه خیرهی زندان میکه اساسًا هر کسی وارد محوطهشود طوریمی
ها کردن، پیگرد، تجسس، و فیلمبردارِی سوژهآورِی اطالعات از طریِق رصد، جمعگیرد. هدِف این نگاِه خیرهمی
 ابزار ا آنمان بست که ما پیشاپیش از خالِل بسترهای تجاری، شهری، و فراغتا ی ابزار تکنولوژیکوسیلهبه

 های حسیداده ی مهمی برای گردآورِی ی لحظهمنزلهمشی، زماِن استراحت نیز بهآشنا هستیم. بنا بر این خط
ان شهایهای مشکوک، و تماسان، تبادلاستراحِت میاِن محبوس تحت نظر نگهبانان است. ی زندانیاندرباره

د. این شونثبت می مانند اینهاها و دستهوهای دارها و رقابتیِن وابستگیمنظوِر تعیدقت تحت نظرند و بهبه
ش برای اهدافی پوچ مورد سوءاستفاده قرار جاید، اما گاهی بهرووقعیت به کار میم حفظ امنیتاطالعات برای 

 گیرد.می

وجود  شود(بازبینی میدر آن ها نماهایی از تابلوی حامِل عکِس زندانی در هر دفتر کار )که تصاویِر دوربین
 دادِن ها با حرکتد. نگهبانندهدارد. این نماها انتقاالِت دروِن بندها و وابستگِی گروهِی زندانی را نشان می

انتخاِب اینکه چه کسانی با همدیگر به محوطه بروند، بر سطِح  با ان، وشمحبوسان حول محوطه در واحدهای
( را emeتوانند عضِو مشخصی از مافیای مکزیکی )ی زندان نیز نفوذ دارند. نگهبانان میخشونِت محوطه

ژه ویتبار بههای مکزیکی)یک عضو خانواده مافیایی آمریکایی nostra familiaیا   nfبرگزینند تا همراه با یک 
توانند آیند. آیا میهای رقیب به حساب میگروه 63ی شان از دههکه هر دویشیکاگو( به حیاط برود، در حالی در

رکیباتی ت ؟مکزیکی اهل جنوب را انتخاب کنند تا با یک مکزیکی شمالِی رقیب به محوطه وارد شودیا  smیک 
ا دادِن یک زندانی بمالیرسنل زندان، گوشدارد: زورآزمایی با بوکسوِر محبوِب پ تبعاتیاز این دست چنین 

 .[41]بندِی پرسنلهای رقابتی برای شرطش در کناِر یک رقیِب نیرومندتر در حیاط، یا یارگیرینشاندن

کند که ها تولید میداده بانک جورها یکو بسِط داده ها بر اساِس رصدداده کردندادن یا تنظیمفعالیِت ترتیب
آوری شده: برای اعضای تیِم پشِت ی خوِد آنها جمعسازد؛ اطالعاتی که دربارهاطالعات بدل میها را به سوژه

شوند ــ آنها جزئی از اطالعات هستند؛ شناخته می nm، یا eme ،nf ،smعنواِن  مونیتور، محبوسان صرفًا تحت
سته بهای مدارتلویزیون هاییشنماشدن به تابلو یا صفحها خیرهش بنبودننقیضویا ضد صحتشکه اطالعاتی 

 دریافت است. قابل
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  تصاویر زندان : واالیِش نظارت در1و  6تصاویر 

 

ی نشانه توسِط ابزاِر ردیابی نه فقط سمپتوِم منزلهشده بهی داده یا مشخصمنزلهشده بههای گردآوریرد
نِی ی انساسازند. حضوِر تنانه و تودههای خودشان را هم میجانشینبرعکس،  کهها هستند ــ بلسوژه بقایای

 بر کاغذ یا یک سطِر نگاشته بر مکتوباند، به صورت یک اعالِن محکومانی که تحت این ضوابط دیده شده
 13ی شوند. با فراخواندِن رواِل تجربی دههشود، مسطح یا تخت میتصویر که موقتًا در قاِب تصویر ظاهر می

 شناسِی دادهدر این سنت و زیبایی فاروکی، مشارکِت [44]1هایی چون دان گراهام یا بروس نامنزد ویدئوآرتیستن
ژه خودش سو که در آن برندکه یکجور جداسازی را پیش مینظر دارد تصاویِر نظارتی  دست تولیِد آنبه پرورِش 

 افتد. ناگزیر از تصویرش جدا میکند و بهرا حذف می

ای برای آشکارکردِن ی لحظهمنزلهران بهزمان استراحت نزد محکوماِن ُکرک اندازی متضاد،توأمان و در چشم
ای ت برسیاوهله رغِم اقداماِت نظارتیاستراحت بهشود؛ زمان شان در مقاِم افراد در نظر گرفته میتماِم هستی
 اِل شان در قبشان در بین رفقا و شجاعت و قدرتمرتبهدادِن شان، برای نشاندستهوهای داربستگینمایِش هم

ان ششان، و عضویتایهچیزی ندارند جز بدن»شود، محبوسان یادآور می فاروکینهاد. همانطور که اظهار نظر 
 هم درد، آنگردبرای تاییِد شخص بدل می ایرو، نوردهی به چشِم دوربین به شیوه. از همین[40]«در یک دسته

 خودش را به مدرِک  شود. همچنین در این مورد، ردی اصلِی رفتاِر سوژه میرِد اجراگرانه که خصیصهنوعی برخو

                                                            

1 Dan Graham or Bruce Nauman 
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ـ نشانهسوژه بدل می بیاِن خصایِص سرشِت کند و به نشاِن ل مییوجودداشتن تبد ِن شخص. امی ضمنزلهبه شود ـ
ی از نزاعی با فردریکو، عضو یک دسته رندال بعدد: افتست که برای ویلیام رندال میاین عماًل همان اتفاقی

گیرد؛ آشکارا، فقط واحِد فتد. هشدارهای شفاهی نگهبان جلویش را نمیارمیُمعارض، در محوطه هم با او د
گهبانان عمل ای که نبه همان شیوه فاروکیای بود که کند. نتیجْه مرِگ زندانی شتوانست متوقفپشِت مونیتور می

ایستد؛ کند و پس از مدتی مینمایش در فضای درون قاب حرکت میشخصی بر صفحه دهد:ش میکنند نشانمی
قرار  یابد. این تصمیم کهشخصی که کشته شده بود نیز ادامه می ماند و در این فاصله، ردِ تصویر همینطور می

 بِل شخصتوسِط چشِم نظارت گرفته شود و اساسًا بناست که در مقاــ حتی به قیمِت جاِن شخص ــ است 
ی تولیِد دهر پیوند با ایکند و احتمااًل یکبار دیگکننده را فاش میعمل کند، رویکردی جالب در قباِل ابزار کنترل

ه راه است بجالب، آفرینش نه توسِط ناظر، بل از جانِب آنکه تحت نظر نحویبه ،بارکند. اینرا آشکار می رد
تصویِر  دهد. همانطور که صدای خارجبه یک مبنای تاکتیکی پاسخ میرسد که  به نظر می ترتیبافتد و بدینمی

کند کند که انگار یک گالدیاتور است، او نقِش جنگجو را بازی میگوید، ویلیام طوری رفتار میبه ما می فاروکی
اِر او بی نمایشی برای اجرای مرگشدِن واقعیت را در نظر دارد. حیاط زندان به صحنهو با چنین کاری نمایشی

  ند. کبندی یا ادا میگزیند مفصلای که وی در آن منزل میای که فضا را بر اساِس شیوهشود، صحنهبدل می

های مداربسته[ مستقیمًا آن چیزی را به خاطر دوربین های مداربسته ]یااین رویکرد در قباِل تلویزیون
گذارد: اند به بحث میدهکر شانها میّسرکمکه وب کنترلی یهایی عملآورد که هیل کاسکال دربارهمی

ان شپذیریای ناخوشایند باشد، دیگران مشتاِق افزایِش رویتشدن ممکن است برای عدهکه دیدهحالیدر»
ض در عو کهی تهدید بلمنزلهطرزی مشابه، حتی در بازداشتگاه، ابزار نظارت ضرورتًا نه بهبه [42]« هستند.

ن دوربی یخیرهرویِت  تحِت دهد تا خود را این شانس را به شخص می»شود که عنواِن یک میانجی درک میبه
مندِی شود که نیروعنواِن کسی دیده نمیَرندال تنها به این دلیل که تحت نظِر نگهبانان است به [42]«.نشان دهد

بود؛ برعکس، ظاهرًا ارزِش وی به این واقعیت مرتبط باشد نیز اینگونه  1سراسربینکمتری دارد، همانطور که در 
تصاویِر  سرشِت  ، موضوِع میل همان است که در اینجا عمدتاً مپذیر کرد. به باورخودش را رویتکه عمدًا 

نشدن، ای وسیع، فراموشیافتن در زمینهشدن، شمولکند ــ میل به دیدهمی توصیفهای مداربسته را دوربین
دِی بنرهمدادن به سنشانالعملگذاشتِن خود، یا حتی عکسنمایشترسی، بهشدن، اثباِت بیگرفتهجدی

ین شود، اما او با ارندال با سپردن ردش به گفتماِن نظارت، با شلیک گلوله کشته می [46]بان.گر یا دیدهنظارت
 .سازداش میکند که تا حدی نامیرا و جاودانهدادن تصویری تولید میهزینه

زداشِت ز بادر مراک شدهکارگرفتههای کنترلی بهه سیستمالعمل ممکن بدر تالش برای افشای عکس فاروکی
ای رود: بازنمایی و بازتولیِد دینامیِک کنترل به مالحظهی نظارت جلوتر میش دربارهمعاصر، یک گام در تأمالت

ی پیشرفته های دستاورداستعاره [41]تاکتیکِی ردشود، آنجاکه نمایش و تولیِد استراتژیک یا تر منجر میعمیق
گاهِی مرتبط با نظارت، با مکانیزم گاهی هستند؛ آ کنند و ــ افزون بر اینها ــ هایی که ابزارش را هدایت میآ

دهند. او سرانجام اهمیت رد را کاماًل هایی که تصویر متحرک را سامان میمرتبط با پیوند بیِن آنها و مکانیزم

                                                            

1 panopticon 
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نواِن عو به ،بندهای فضا و زمان چیره شودوتواند بر قیدی حضوری که میانهعنواِن نشکند؛ رد بهمیمشخص 
پهلو به تفاوِت د. این سرشِت دوش اتکا داره توأمان بر غیاِب اساسِی مرجوعک، [48]یک تصویر بقاء یابد

ازی، آفرینش، سرگردان با تمرکز بر بصریشود. کاناپذیری شبیه است که میاِن سوژه و رد تمایز قائل میتقلیل
اویر ی سرشِت تصگفتمانی دربارهشناختی و فراتر، زبانملی عامکارکردمندسازی، و پرداخِت روانِی ردها به تأ

 .و نه چیزی دیگرد شبخمشروعیت می شنیداریـنظارتی و ادراِک تصاویِر دیداری

شدن تالییویژه به تصویر دیجیتال و تغییراتی که پس از دیج توجهی وقِف با  فاروکیرسد مالحظاِت به نظر می
رُبرِد نما یا دوآیند. اگر مدِل نظارِت کالسیک بر قدرِت برونی این سرفصل برمیاز عهده اش رخ دادبرای مصادره

کرد ی مییروعام پ شناختِی هورزید و از این اصِل پدیدنظر تاکید میاز تحت ناظرناظر متکی بود که بر تفکیِک 
ابزار نظارتی معاصر قادرند نظرگاهی پرجزئیات، نزدیک، و  برعکس، [49]،«داشتنفاصله»که دیدن یعنی 

ن ــ کند. اکنون، دیدن یعنی فروکاستنمایانه )آندوسکوپی( را به کار بگیرند که اساسًا فاصله را حذف میدرون
ر د[ 03]گر.ِظ موضِع امن و منفِک مشاهدهی چیزی در دوردست، اما توأماْن حفبردِن ــ فاصلهبسا ازبینیا چه

د؛ من در جویکشد یا از آن تبری میش کنار میگر از موضِع استراتژیکشم نظارتآورم که چاینجا استدالل نمی
 وصیفتگفتماِن نظارت را سرشِت بینم که هایی مینقش تبادلی گامی جلوتر در منزلهاین جنبه را به عوض

 مد.کنند؛  گفتمانی که خودش هم با گسترِش این پدیده به وجود آمی

ن )به ابزاری چو هاایم و قدرِت استقرارپذیرِی آنمسکون های تصاویر در فضاهایی که در آنالحاِق فزاینده 
Google Glass ی تصویر برای حذِف فاصله را در هر دو لفِظ فیزیکی و فکر کنید( تواِن نیرومندانه

کند، نوعی فشردگی در فضا و زمان به راه برد. این فراینْد محیطی شناور خلق میمی جلوترشناختی هستی
همچنین  کهبل [01]کندیِر دیجیتالی را نمایندگی میاندازد؛ وانگهی، این فرایند نه فقط تکنیکی در مدیریِت تصومی

کند ــ ون نظارت توصیف میای مشخص چبندی ما از پدیدهی قابرا در شیوهتصویر و فضا واقعِی  مندیبافت
ن آمشابه، سوژه و تصویرش در نحویکنیم و بالعکس. بهشده را از طریق تصاویرش درک میما فضای بررسی

ه ککند. همچنانای سنتزی از آنها عمل میی نسخهمنزلهشوند( که بهپیوندند )یکی میدوباره به هم میی ردّ 
 مه ی آشکار میان این نیروهای دینامیککند، به رابِط پیونددهندهرا برجسته می رد اجرای ویلیام رندال مفهوِم م

متعاقبًا  و واالیِش نظارتچیزی اشاره دارد که من نوعی . در سومین سطِح تحلیلی، مرکزیتش به آنشودبدل می
ا از سر ر فاروکیی مایهرام، پژوهِش نظرِی په تشخیص دادهسیر ککنم. این فاِز نهایِی خطتعریف می واالیِش رد

داده و ـبرـراستایِی بیِن نظارت/نظارتزند و همگره میاش گیرد و آنرا به عمِل فیلمسازیمی
 کند.  ناپذیرِی تصویِر سینمایی را معلوم میمادیت/لمس

 

 و بوطیقا/سیاسِت رد: کوششی با سه استراتژی فاروکی
ی درک وهکند، شیمی توصیفشان را فرایندهایسرشت ها و اعماِل نظارتی، تکاملی که گسترِش تکنولوژی

 شانخوِد آنها خلق ی عصر ما دارند )کهشان، و اثراتی که بر فضای تجربهشان، حاالِت مشغولیتپردازیو مفهوم
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[ و یک جهاِن مسحورکننده تتاف]هم مجموعه شود. این یکر میی جدیدی از این پدیده منج(، به نقشهاندکرده
ی یلهوس یکجور ینماینده فاروکیشوم. کار  شاست که کوشیدم با حرکت در راستای مسیری ویژه نزدیک

أملی برد، و توأمان تپیش میکه ما را از دِل وجوِه سناریوی نظارتِی معاصر  استترجمان ]تعبیر یا برگرداندن[ 
شود یزی به ما نشان داده مچی، آناودهد. از طریِق منشوِر دوربیِن ی تصویر را بسط میرهسینماتوگرافیک دربافرا

و من آنرا در ادامه  ،ی فکرکردن و رویکرد به نظارت باشدهای متفاوت در شیوهرسد استراتژینظر میکه به
 کنم.مند مینظام

ری برای های کنترلِی بصبسته و سیستمهای مداردوربینترین استفاده از ی رایج و سنتیدر کناِر استفاده
 برادِر بیگرا شناسایی کنیم که بعد از ِاعماِل یک  های جدیدای از زمینهاست مجموعهمقاصِد انضباطی، ممکن 

ن آمثاِل بارِز  نمایانگرِ انداز، بسترهای مصرف و فضاهای شهری هژمونیک ساخت یافته است. در این چشم
های چارچوِب عملدر  1سازمندی نظارتوسوختحسِب خوب بر دالیلتواند با تند که میمکانیزمی هس

کنند کننده در این نیروهای دینامیک ایفا میها نقشی تعیینو نمادین توصیف شود. رسانه ،اجتماعی، فرهنگی
دهد که کنترل را رواج میی نوعی گفتماِن گستردهاین خود که  کنندویِر نظارت را درج و پخش میزیرا آنها تص

رایندها را در این ف فاروکید. شوپذیر توصیف میهای انتقالوالبا ر کهنه با یک سیستِم نهادِی ناِب تحمیلی بل
ی او در کند. شیوهشان میها و آثار ویدئویی متفاوتی را وقفنشاند، و فیلماش میکانوِن پژوهِش هنری

ای بازسازی شود که در آن هر مرحله استراتژی مرحلهتالشی سه درمقام تواندی نظارت میمساله یمالحظه
که  های مود کاوشش دست یابدتا به تصویری از پدیده کردهکند که کارگردان اختیار مشخصی را برجسته می

کندهتر انباشته طور مستمربه  شود.  میتر[ تر یا کامل]آ

د و سازد تا نظارت را نشان دهرا قادر می فاروکی ی مونیتورینگهاکنترلی و تکنیک َاعمال در ابتدا، نمایش
سازِی بردارها پردازِی نظارت مستلزِم نوعی بصریاولین پیونِد بنیادی را بین نظارت و مفهوم رد ترسیم کند؛ طرح

توانیم می در نخستین رویکرد به  این پدیده و معنادار را به جریان اندازد. غلیظو تصاویر است که این مفهوِم 
که  ـ عملیاتینامم ـدادن به آن است: این مرحله را بازنمایِی نظارت میکوششی را بازشناسیم که در حال شکل

هنرمند نیروهای دینامیکی را که مشاهده و توصیف کرده به اختیار  دوم اینکه،کند. را نیز ایجاب میبازنمایِی رد 
 . من اینآید غالببازنموده پی برد و بر آن  قبالً مند آنچه های روالها و منطقگیرد تا به اصوِل حاکم بر آنمی

ها و ملعها و موازناِت رویت)نا(پذیری، نقش فاروکینامم زیرا از نظارت می« ی المثنینسخه»گذار را یک 
 کند. با این کار او خود را در پشِت ند بازتولید میای کنترلینمای یک جامعهه سنخرا ک هخیر سیرهای نگاهخط

کند؛ که خوِد این کار هم همان فرایندهایی می عیاندهد که قدرِت زورمنِد چشم را تاگشایی و دوربینی قرار می
بارت گذارد. به عشونده را به نمایش میوضِع مسلط ناظر بر نظارتشود که مکند و مرتکب میرا نمادپردازی می

بزار الطِف نظری استراتژیک ضبط شده و بهنقطهاز شود که نظارتی به ما نشان داده میآن دیگر، تصاویِر 
ِی ازسشوند ــ المثنیپخش میبررسی دی موضوع موررهبرای آفرینش و گردآوری اطالعات دربادردسترسش 

 ید. استفادهسازمی المثنیوی  رددر نتیجه از دهد و ه مجال میی شخِص تحت مشاهدبه گردآورِی ردهانظارت 
                                                            

1 metabolisation of surveillance 
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 ر/ردا )تولیِد تاکتیکِی تصویهشده، و میل به دستکارِی نگارهسازِی اطالعاِت ضبطها، پیچیدهگسترده از داده
به عنواِن واالیِش  بررسی اشاره دارد که من خوِد کارگردان( به سومین گام در مطالعه و پرداخِت سناریوی مورد

ی و ی تحِت مشاهده و ردی سوژههشدی پیچیده، بر مجاورِت درککنم. توضیِح این پدیدهش مینظارت تعریف
. کندمی قاطیاش ی مفهومی که این شخص را با نمایهیهانمایِی الیهمبه بره دنبخشی، آن هم با تعینداردتاکید 

رسد وضعیِت وجوِد هر دو در معرِض واالیش قرار گرفته باشد زیرا در جریاِن این به نظر می اندازچشمدر این 
شان وارد اسیشنجایی را در هستییابد، و یک جابهاستحاله می« کیمیاگرانه»نحوی تقریبًا شان بهفرایند ماهیت

 کند.می

د نتوانامر تصویری و تصاویر مرتبط با نظارت می دادِن واالیش، و سازیالمثنی، کردنبازنماییعملیاِت 
د که از جانِب کارگردان به اختیار گرفته شد تا از پِس این موضوع برآید و نهایی نگریسته شوی استراتژیمنزلهبه

ی حاالِت منزلهکنم که آنها را بهپیشنهاد می د. به همین دلیلهای آنرا بسط دهاش از فرمی شخصیِاعاده
  ردبوطیقاِی ی یک منزلهتواند بهشود که میمیی بیان در نظر بگیریم که دروِن آن چیزی همگرا تافتهدرهم

را دارد که شناسی بنای آنتوجه کردیم، این زیبایی به آنایم، و تا حدی ایی تعریف شود. همانطور که دیدهفاروکی
 های گالریسینما و نیز از شماری از فیلم هایشود که برای سالناستنتاج  ی عظیمی از محصوالتاز دامنه
به  ادندی ساختاربا تأمل بر شیوه فاروکیدهند. دست می همعاصر بسیاسِت رد اند که شرحی از شده دریافت

یا  متعهدود که شانگیز ظاهر میی نظارت، همانقدر برانگیزاننده و بحثش دربارهشناسِی سینماتوگرافیکزیبایی
بیند که ی اعمالی تدارک میبرانگیز، تفسیری فشرده دربارهای هم ظریف و هم تحسینبه شیوه ، ودرگیِر موضوع

یِم و نه ف ،کننداند ــ اعمالی که توجه ما را به تولید و مصرِف تصاویر معطوف میی زندگی روزمرهخصیصه قط رژ
 . دنکنو وسیع را معین مینمایانه های درگیر در این فعالیِت برونهمچنین وضعیِت سوژه کهبینش بل

، ی نظارتی زندگی کرد یا نهی نظارت این نیست که آیا باید در یک جامعهامروزه پرسِش درخور درباره»اگر 
بودن، و با تماِم زایایی، رادیکال فاروکی، آنگاه کار [04]«ه چطور در این جامعه زندگی کنیمبل این است ک

این مالحظه را تقویت  ی رددهد. نگارهی خوِد همین موضوع پاسخ میارهها درباش به افزایش نگرانیتوانایی
ن، و کردچیزی برای نگاه»د. سینمای وی دهاری سبِک کارگردان را ارائه مینحوی نسبتًا استعکند و بهمی

ناِر کاین سینما سطوحی از زمان و معنا را َبر و در «. دهدشده به تجربه، ارائه میدادِن  آنچه دیدهربط
ی ظریفی میان تداوم و گذرایی، میاِن حضور و غیاب، از ، و آنها را دروِن حیطه[00]زندنمایش پیوند میصفحه
 کند.  بندی مینو قاب
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س ی یک نشانه در دسترمنزلهی مفهوِم رد]اثر[ بهای را بازسازی کنیم که درباره[ ناممکن است که در اینجا آن ادبیاِت غنی2]

 گذار اینهایند: های بدعتاست. مشارکت
Derrida 1967, 1972a, 1972b; Levinas 1972  

Fuller & Goffey (4314 )دهند، همانطور که توسِط ر و نهایِی چنان مکانیزمی را نشان میها هدِف آشکا[ این بررسی6]
 شود.ها معلوم میشان بر روی ساختار دادهدر مطالعه

[7] Cf. Deleuze 1983. 
[8 ]http://www.farocki-film.de/gmusik.htm  ی من(. پژوهِش ، به ترجمه 2313ی ژانویه 33، )دسترسی در

شود بل در عوض چندین فیلم و محدود نمی Gegen Musikکاربردپذیر ]قابل استفاده[ به فیلِم  ی تصاویرِ درباره فاروکی
خیلی از »کند؛ یاعالم م Auge/Machine IIIگیرد. برای مثال او در پخش شدند دربرمی ری اخیاش را که در دههچیدمان

ای گذرا شیوهدهند، که قصدشان ترسیِم فرایند بازشناسی است. این خطوط بهتصاویِر کاربردپذیر خطوط راهنمای رنگی را نشان می
ی گذرا آنچه را مطلقًا فاقد اهمیت است. گویند، و به همان شیوهدوام آنچه را بیش از همه در این تصاویر اهمیت دارد به ما میو بی

سراِن تصاویِر ُخ  فاروکیانکاِر جهاِن فیزیکی آنچه را « ی تقابل است.شود. ــ یک انکاِر دائمی که برانگیزانندهواقعیِت زائد انکار می
اقعی، شده و وتفاوِت بیِن رخدادهای وانموده ،جنگ یشدهتصاویِر کامپیوتری»نویسد: کشد. او میخواند به پرسش میموثق می

 .43، ص. 2332 فاروکی« برند.را از بین می ،شدهفنی/الکترونیکی وانمودهنحویماِن  تاریخی و زماِن بهتفاوِت بیِن ز
ای تحلیلی شود، آنجاکه مولف شیوه( یافت می3-2332) روایِت محیط، سینمای نرمی ِلف مانوویچ، [ فرایندی مشابه در پرژه9]

ای ی انگارهمنزلهبه« کنترپوآِن موسیقایی»ی کند که ایدهشنیداری اختیار میـی مونتاژِ دیداریی آیزنشتاین دربارهبر مبنای نظریه
 گیرد. ای را به دست میپایه

[10] Haggerty & Ericson 2000, p. 613. 
[11] Cf. Fuller 2005. 
[12] Cf. Clarke 1988. 

هِش اختصاص داد پژو فاروکیرسد توماس السائسر نیز با این نکته موافق باشد. او در مجلدی که به هارون [ به نظر می10]
ینما و س کند که این کار تا حدی تولیِد وی را به ابداِع ی امر تصورِی دیدن و امر ماشینِی بینش را به هم مربوط میکارگردان درباره

 .4332باره ر.ک. به السائسر دهد. برای بحث کامل در اینشود سرایت میای که چشم مالحظه میتغییراِت متعاقب در شیوه
[14] Foster 2004. 
[15] McGrath 2004; Fuller & Goffey 2012, p. 96. 
[16] Fuller & Goffey 2012. 
[17] Clarke 1994. The same trend was recently described by Lev Manovich as a 

‘softwarization’ of culture. Cf. Manovich 2013. 
[18] Didi-Huberman 2010. 

http://www.farocki-film.de/gmusik.htm
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در آثارش نیست، بل در عوض پیشنهادی است که به  فاروکیشده توسِط نمای بستِر کاوش[ چنین مدلی صرفًا سنخ19]
 گردد. این پیوند را مرهوِن کارملو مارابللو هستم.( گی دبور برمی1910) ی نمایشجامعه

[20] Cf. Wright 2006. 

[21] Gefägnisbilder, voice-over. 
[22] A presentation of the authors’ artworks in relation to surveillance practice is available in 

Parfait 2001. 

[23] Gefägnisbilder, voice-over. 
[24] Groombridge 2003, quoted in Koskela 2004, pp. 203-204. 
[25] Ernst 2002, quoted in ibid. 

 ی پیوند بین میل و تولیِد یک تصویر به شکل یک نگاره، ر.ک. به:[ درباره46]
cf. Le Maître 2004. 

ی کنم. تولیِد تاکتیکِی رد]اثر[ها بر اساِس استفادهاستفاده می( 1993و )و سرتبندِی میشل د[ من از الفاظ بنا بر فرمول41]
گاهانه از ابزاِر نظارتی هم ( تعریف شود که sousveillance) نظارت معکوسیا  نظارِت از پایینی فرمی از منزلهتواند بهنین میچآ
خیره ]گیز[ شد. این مقوله نوعی عمِل از پایین به باال است در مقابِل نگاه صحیح(، ت4310؛ 4330اخیرًا توسط استیو مان )

 ی محکوم توسِط میل بهکنم؛ همانطور که برخورِد اجراگرانهاستراتژیِک نهادی. من این ایده را به ماجرای ویلیام رندال مربوط می
وجود دارد.  یننظارِت از پاید، یعنی درست همانطور که در ستیزاش میشود، از درون با سیستمتقابل با عنصر کنترل پشتیبانی می

ی نوعی نقد یا یک منزلهتواند بهانجامد، می( میselfبدین معنا، در معرِض دید قرار دادِن ابزاِر کنترل که به یکجور نمایِش خود )
پردازد قعًا به شرح چنین مکانیزمی نمیوا فاروکی«. نظارتـضد»ی رصدشده نگریسته شود، فرمی واقعی از مشغولیِت خاِص سوژه

ها و فرایندهای نظارتی سر و کار دارد، قطعًا در کار های ممکن در قباِل تکنولوژیالعملولوآنکه به باور من، زیرمتنی که با عکس
 وی تلویحی یا ضمنی است.

[28] Cf. Didi-Huberman 2001, 2002, among others. 
[29] Merleau-Ponty 1945. 
[30] On the safety of the observer’s position, cf. Blumenberg 1997. 
[31] Cf. Lundemo 2012. 
[32] McGrath 2004, p. 3.  
[33] Buttner 2007, p. 45. 
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