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های مفقود شد، نوستالژی و آیندهشناسیشبحستی                                                                                                          

پانک(مارک فیشر )کی  

کسری بردبار مقدم یمهترج   

این مصاحبه در  متن اهمیت دارد.شان برای درک بهتر ها از مترجم است و خواندن: تمام پانویستوجه

 صورت گرفته است. نروی الریو متیوتی برای مجلهمانچی و و توسط والریو 4102سال 

 ، شروع کنیم.1ارواح زندگی من: بیایید از آخرین کتاب شما، نرو

ناپدیدشدگی آینده، حداقل در ساحت فرهنگ است. برای من، شکست قرن بیست و  یهخب، موضوع کلی کتاب دربار  :مارک فیشر

توان گفت در این قرن، هم حال و بنابراین، به نوعی، می -کنم قرن بیست و یکم هنوز آغاز نشده یکم در اینجاست که احساس می

، به طور عمده چندین قطعه ارواح زندگی منست که کاملاً در موسیقی مشهود است. در هم آینده، ناپدید شده است. این چیزی

؛ اندهای مختلفی منتشر شده بودند، همراه با برخی مقالات ویژه که برای این کتاب نوشته شدهآوری کردم که پیشتر در جاجمع

ست ام، که اصطلاحی انوشته 2شناسیشبحستی یهشده است. من تعدادی مقاله دربارتکمیل یعهتوان گفت این کتاب یک مجمومی

راه بازگشت به مقبولیت خود را یافته است. من این اصطلاح را برداشتم و  ۶۰۰۲که در اصل توسط ژاک دریدا مطرح شده، و در سال 

و کل انتشارات موسیقی گُست  5، فُِکس گروپ4، جسیکا رایلن3دانان مختلف، از قبیل آریل پینکدر رابطه با شماری از موسیقی

                                                           
1. Ghosts of My Life 

. Hauntology2ر آید که دبه حساب می ایمانی برای این نوواژه است و از واژگان ابداع شده توسط ژاک دریداشناسی( معادل پیشنهادی پویا : )شبحستی

 این از کوتاهی بخش ایمانی که) دریدا از مارکس اشباح 42 یحهواژه، چنانچه پویا ایمانی در صفنو آمده است. این hantologie فرانسوی یمهاصل از کل

ها و ها و وضعیتزمان و ناهنگام در متنکردن اشباح ناهم)در گفتمان دریدا، به معناهای خانه hanterمرکب است از فعل »ده: آم( کرده ترجمه را کتاب

های زمان کردن زمان حال، حلول اشباح گذشته و آینده در رخدادها و سرک کشیدنشان به فضای مابین تقابلگونه از لولا درآوردن زمان یا با خود ناهماین

شود، ناملفوظ الفبای فرانسه آغاز می hاین نوواژه از آنجا که با »افزاید، )شناسی( است. چنانچه ایمانی می logieوند هستی و نیستی، و زنده و مرده( و پس

حی شناسی( انگار شب)هستی کند. در نتیجه، هر وقت میگوییم ُانتولوژیشناسی( پیدا می( به معنی )هستیontology) ontologie یهطنینی نزدیک به واژ

شناسی. مقصود دریدا از این بازی، به طور خلاصه، فراتر رفتن از هستی«شبح»شود شناسی می، انگار هستیشودشناسی( هم حاضر میاز هانتولوژی )شبحستی

 ،4111 یههر دد« تفکر متافیزیکی است. یشناسی )تقابل هستی و نیستی( و مشخصاً پشت سر نهادن تأویل و تحویل هستی به حضور است، که ویژگهستی

 وتوریسم،ف-رترو زمانی، انفصال چون هاییایده یهدربار که شد اطلاق دانانیموسیقی به رینولدز سایمون و فیشر مارک چون پردازانینظریه توسط اصطلاح این

توصیف آن نوع از زیباشناسی موسیقایی استفاده کردند که درگیر این  برای اصطلاح این از نویسنده دو این. کردندمی کاوش گذشته استمرار و فرهنگی، یادبود

 میان 4111 یههیک ژانر در موسیقی بدل شد و در دشناسی(، به های مفقود شده است. بدین ترتیب، هانتولوژی )شبحستیانفصال زمانی و نوستالژی آینده

  ویو، برخاسته از هانتولوژی است. اری چون چیلبسی یقیموس ژانرهای. یافت رواج بریتانیایی الکترونیک نوازندگان

Ariel Pink  3گیردمی الهام 01 تا 21 هایدهه یمهعمدتاً در آثار خود از موسیقی عانویس آمریکایی است که دان، خواننده و آهنگ: موسیقی. 

Rylan: Jessica 4 ه جهان گشوده است. وی علاوه بر ضبط چندین آلبوم، تا به ب دیده ماساچوست در و است مهندس و صدا هنرمند الکترونیک، ینوازنده

 های بسیاری، چیدمان صدا انجام داده است.  حال برای گالری

: The Focus Group 5 دان و مالک مشترک شرکت ضبط و پخش موسیقی گست باکس است. این ای از جولیان هاوس، طراح گرافیک، موسیقیپروژه

 یدهه هایبرنامه و هافیلم متن موسیقی و عمومی، اطلاعات هایفیلم ،21 یدهه از گرفتهالهام هایپاستیش ،01 یههرری دایبتأثیر موسیقی لپروژه تحت

 .است 01
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افته ای ی، سعی کردم تا روشن سازم که چگونه این مفهوم مقبولیت تازهارواح زندگی من، به کار گرفتم... بدین ترتیب، در 6باکس

 است، به خصوص در رابطه با موسیقی. 

ت اما سموسیقی نی یهرسد علیرغم اینکه درباره نظر میای در کتاب شما وجود دارد که بشناسی شد؛ قطعه: بحث از شبحستین

کنید. ف میهفتاد را توصی یههتلویزیونی بریتانیایی در د یمهوقتی که شما جو متداول یک برنا شناسی است؛ای از این نوع زیباخلاصه

بود کنند به شدت بر این نوع از یاددانانی مانند آنهایی که ذیل شرکت ضبط و پخش موسیقی گست باکس کار میاکنون موسیقی

و آنها اغلب  شصت و هفتاد و غیره. یهههای تلویزیونی دسی، سریالبییهای آموزشی بدانید، بر برنامهمی –زنند تکیه می

 گذشته کاملًا فرق دارد. یهاند که با نوستالژی صِرف دربارینوعی احساس مالیخولیای یهدهندشیوع

ژه و به وی -هفتاد  یههکنم آنچه پس از ددارد. فکر می نست که در کتاب من جریا: مالیخولیا یکی از آن شیارهای فکری مهمیم.ف

یر چیز در حال تغیوقتی که نیروهای تسخیرگر نئولیبرالیسم سربرآوردند، رخ داد، این احساس بود که همه  -هشتاد  یهدر طول ده

زنم این تا حدی به خاطر سن س میکنم میزان تغییر آنها در آن زمان، حداقل برای من، چندان آشکار نبود. حداست. اما گمان می

شصت بودن، قرار داشتن درون فرهنگی که پویان و  یهبودم، متولد پایان ده شکل داده و سال من است، و انتظاراتی که در آن زمان

ه سقلمداد کرد. من به شخصه خیلی از مدر« سیستم آموزش غیررسمی»شد آن را به عنوان یک تجربی بود. این چیزی بود که می

توانست جای دیگری باشد. فرهنگ موسیقی بخش آمد، اما نیازی هم نبود که خوشم بیایید، چرا که منبع آموزش میخوشم نمی

ای، افرادی چون دریدا پردازان قارهبار به آثار نظریهبود که برای اولین -و غیره  NMEنظیر  -بزرگی از آن بود: در نشریات موسیقی 

نامم، نوعی زیرساخت برای می« 7مدرنیسم عامه»گسترده و به هم پیوسته است که من آن را  یهبودریار، برخوردم. این نوعی شبک و

ادی کاملًا ع چیز همینطور باشد، این وضعیتانتشار و توزیع نظریه و فرهنگ تجربی. در آن زمان این درست بود، انتظار داشتی همه

چیز به کردم این فقط یک اختلال موقت است و همههشتاد، این شبکه آرام آرام محو شد. در ابتدا، فکر می یهبود. اما در طول ده

ی پنداشته بینید چیزهایی که بدیهناپذیر بود. بنابراین میحالت سابق خود بازخواهد گشت. اما در اشتباه بودم: این یک تغییر بازگشت

 شناختی.رساند، یک مالیخولیای شبحستیما را به نوعی از مالیخولیا میشوند. و این اند واقعًا ناپدید میشده

یره مطرح شناسان و غچنانچه برای مثال، توسط شمایل -کلاسیک مالیخولیا را در نظر بگیریم  یهاین نگاه جالب است، زیرا اگر اید: ن

« ناختیشستیمالیخولیای شبح»مان توصیف کنیم. این میالتوانیم آن را در قامت آگاهی دردناک از حدودمان در برابر امی -شده است 

 کلاسیک دارد؟ یهچه تفاوتی با آن اید

                                                           
Ghost Box label :6  اندازی شده است. زیباشناسی توسط جولیان هاوس در بریتانیا راه 4112یک شرکت مستقل موسیقی الکترونیک است که در سال

 تخیلیعلمی هایبرنامه و ایافسانه هایداستان و الکترونیک و رریلایب موسیقی یعنی پساجنگ، یهمتمایز این شرکت از منابع فرهنگی منسوخ بریتانیا از دور

 .جویدمی بهره غیره، و سیبیبی

Popular Modernism :7 شود. ای میاین مفهوم توسط مارک فیشر ضرب شده است و اشاره به نوعی از مدرنیسم دارد که در آن به فرهنگ توجه ویژه

که به فرهنگ عامه و نقاط قوت آن توجه بسیاری  مدرنیسم عامه نشان از فرهنگی دارد که در آن امر تجربی و عرف جامعه محوریت دارند. فیشر از افرادی بود

 یهدور در هشتاد، و هفتاد یدهه در خود یزیسته یبهنظر به تجردانست. وی با داشت و برخلاف متفکران مکتب فرانکفورت، فرهنگ عامه را پست نمی

 حالا و ودش گذاشته کنار باید دیگر است، یافته نمود عامه فرهنگ نفی با که ایگرایانهنخبه یهاید آن که شودمی موضوع این متوجه جنگ، از بعد بریتانیای

 گ برای خلق یک دنیای جدید است. فرهن این زمین در مبارزه و مردم توسط عامه فرهنگ سازیمدرن زمان
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امر  مرسوم تمایز بگذارم، که این : پیش از هر چیزی، باید به شما بگویم که سعی دارم تا میان این قسم از مالیخولیا با افسردگیِ م.ف

دانید، افسردگی مرسوم نسبتًا گسترش یافته است؛ این افسردگی چندان میموضوع مهم دیگری برای من است. زیرا همانطور که 

 یهسابق یهشیمیایی یا در نتیجای ای سیاسی و فرهنگی، بلکه بیشتر به عنوان مسئلهتصدیق نشده است، حداقل نه به عنوان مسئله

ر افسردگی خودش را دکنم ه است. من فکر میسازی شدشود و به عبارت دیگر، به شدت خصوصیخانوادگی افراد در نظر گرفته می

کنند شود و آنها فقط تغییر میسازد. افراد افسرده توقع زیادی از زندگی ندارند. اوضاع بدتر میعیان می خویشتنبودن از توقعقالب کم

اندوه یا افسردگی دارید که اساساً ست. بنابراین شما نوعی داریسرمایه و این همان خودِ  -تر ثابت باقی بمانند تا به شکلی پررنگ

پیامد سازگاری با چنین چیزهایی است. اما مالیخولیای مورد توصیف من، چیز تماماً متفاوتی است. به همین دلیل است که من 

کنم یمشده است. راستش فکر تر، فرآیندی زیباشناختیبندی آگاهانهدهم: این یک صورتمالیخولیا را قطب مخالف افسردگی قرار می

شود، به عنوان شکلی از سازگاری با آنچه اکنون به عنوان واقعیت در نظر اگر افسردگی به عنوان یک حالت بدیهی در نظر گرفته 

د رسمًا چسبد که بایای دو دستی میسازگاری با آن باشد. به ابژه -یا حتی عجز در  -تواند امتناع از شود، پس مالیخولیا میگرفته می

ها چنین بود، اما حالا اوضاع عوض شده خب، خدمات عمومی پخش برنامه»ه باشد. بنابراین، شما به جای گفتن اینکه مفقود شد

 زنید.، صرفاً از پذیرفتن فقدان این ابژه سر باز می«است

 است؟« شناختیشبحستی»: و چرا این ن

، اما «یمزگردهفتاد با یهههفتاد محشر بود، بیایید به د یههد اوه، اوضاع در»: بگذارید اینطور بیان کنم: راحت است که بگوییم، م.ف

منظورم این است که خط مسیری « داشتیم؟ هفتاد یههای را از دچه نوع آیندهما توقع »واقعی این است:  یغهکنم دغدمن فکر می

 شابیم که در آن زمان به طور مبهم انتظاریای میوجود داشت، و این خط مسیر قطع شده بود. و ما اکنون خودمان را در تصرف آینده

 یهیان یافت. از این منظر، اینکه دههای مربوط به نئولیبرالیسم پاهشتاد با سربرآوری ارزش یهکشیدیم، و آنچه در طی دهرا می

 هشتاد شاهد شکست تروماتیک و شدید چپ، حداقل در بریتانیا بود، تصادفی نیست.

 «...نوستالژی آینده»موسوم به  یاید: مبحثشناسی را مطرح کردهز شبحستیدیگری ا یهعمد : شما مبحثن

دهد که سعی دارم از طریق این کتاب مطرح هایی را نشان میتاحدی یکی از پارادوکس« نوستالژی آینده»کنم مفهوم : فکر میم.ف

جاست: ای درست است، اما نکته ایناین تا اندازهشود. شناختی اغلب به نوستالژیک بودن متهم میکنم؛ برای مثال، موسیقی شبحستی

د: توان نوستالژیک قلمداد کرموسیقی قرن بیست و یکم را می ینهمنظورم این است که کل صح« ا چه؟نوستالژیک در مقایسه ب»

 خواهند داد چیست، آنها جواب« نگرانه[موسیقی فوتوریستی ]آینده»اکنون جهت آینده کجاست؟ امروزه، اگر از مردم سوال کنید 

: نتیم.ای قدیمی هسی، متکی بر آیندهورک، و چیزهایی از این قبیل. ما همچنان، به نوعنود، یا حتی کرافت یهموسیقی الکترونیک ده
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چیست؟ بنا به  10از آدام هارپر« 9ویپورویو و پاپ آرتِ میدانِ مجازی» یهو مقال 8متأخری چون ویپوروِیو یهپدید یهنظر شما دربار

آینده را در  کم در تلاش هستند تا مفهوم، دست12یا فاطیما القدیری 11این منتقد موسیقی، هنرمندانی چون جیمز فرارو یهگفت

 گیرند...داریِ متأخر الهام میسرمایه 13های مجازی و مجموعِ صور خیالِمجدد قرار دهند، و از فناوری یهموسیقی، مورد ملاحظ

گرفته از ال آن برکنم ویپورویو همچنان متکی بر تلقی قرن بیستمی از آینده است. بافت صدا و حتی صور خی: راستش فکر میم.ف

تنزل  در نظر گرفته شده، به نوعی« موسیقی فوتوریستی»ای از نود است. این فکت که ویپورویو به عنوان نمونه یهدهمنابع مشترک 

؟ یا با کارگاه 15مقایسه کنیم؟ یا با موسیقی جنگلی 14ورکالمثل با کرافتتوانیم آن را فیدهد: آیا واقعا میانتظارات را نشان می

« این چیز برآمده از کجاست؟»کنند، نظیر ایجاد می 17خورییکه-ن چیزها آشکارا یک حس آینده؟ تمام ای16سیبیرادیوفونیک بی

کر کردند. متاسفانه من فشان بود را بازسازی میکه پیرامون پس از گوش دادن به چنین هنرمندانی، افراد باید تمام معنای موسیقی

 ...کنم چنین چیزی در خصوص ویپورویو قابل مشاهده باشدنمی

قل از کنند. به نارتباط برقرار می ییکم : اما با این وجود جالب است که این هنرمندان چگونه با یک صور خیال رایج قرن بیست ون

ه در کند کواری را ترسیم میدیوانه یهدنیایی از چیزهای سرزند»موسیقی  از آلبوم فاطمه القدیری، این وایر یمجله نقد و بررسی

 توان این را انکار کرد.فعلی ما را دارد و نمی یهاین توصیف رنگ و بوی زمان« دارد.پد وجود نای خارج از آیآن هیچ زندگی

 یقیبه نحوی که موس کمدهد، دستما بازتاب می یهای خاص با زمانبا نداشتن رابطه کنم فاطمه القدیری این زمانه را نیز: فکر میم.ف

کنم این موسیقی شایان توجه است: وقتی به جشنوارۀ داد. منظورم را اشتباه متوجه نشوید، من با تمام وجود فکر میاسبق انجام می

                                                           

Vaporwave  8ته خای بصری شناگاه به عنوان رسانهآید که هم نوعی موسیقی الکترونیک است و هم نوعی سبک هنری و : یک میکرو ژانر به شمار می

ویپورویو از قراردادهای موسیقی سنتی »نویسد: الهام گرفته است. لورا گلیتسوس می ویوچیل ژانر میکرو از و سربرآورد ۶۰۰۰ یههشود. ویپورویو در اوایل دمی

 و 0801 یههویپورویو موسیقی رقص برآمده از داز حیث موسیقایی، « کند.دهد، سرپیچی میای به موسیقی در برابر فرم بصری میکه معمولاٌ امتیاز ویژه

 یک عنوان به اغلب ویپورویو ،4101 یههکند. از اواسط دداً پیکربندی میجدم( غیره و ریورب تکرار،) ویژه ایهتکنیک از استفاده با را 0881 یدهه اوایل

 شد تولیدکنندگانی ناامیدی باعث که تصوری دیدند، جدی، چندان نه اینترنتی میم یک عنوان به را ژانر میکرو این مردم عموم. است شده توصیف مرده ژانر

دگان ندانند و معتقدند تولیدکنداری میند. بسیاری از منتقدان، میکرو ژانر ویپورویو را ضدسرمایهکن معرفی جدی هنرمندانی را خودشان تا بودند درصدد که

 .ردازندپمی گرایانه،شتاب و آیرونیک شکلی به البته عصری، چنین هایلغزش و هادروغ نمایاندن و نیوایج موسیقی و مصرفی یعهآن در آثار خود به نقد جام
9. Vaporwave and the Pop-Art of the Virtual Plaza 

Adam Harper 10هایتفرمپل و یکم و بیست و بیستم رنق مترقی موسیقی ینههل بریتانیا است. تخصص وی در زمیپژوه و منتقد موسیقی ا: موسیقی 

 .است زده قلم نوین آکوستیک و الکترونیک موسیقی یهدربار بیشتر و است شانتکنولوژیکی

: James Ferraro 11د. آثار داننکننده و آهنگساز است. او را پیشگام در ژانرها و میکرو ژانرهای هیپناگوژیک پاپ و ویپورویو میدان تجربی، تهیهموسیقی

 گیرند.شوند که با کاوش در مضامین حادواقعیت و فرهنگ مصرفی شکل میوی به عنوان آثاری شناخته می

Qadiri.: Fatima Al 12 و هنرمند مفهومی اهل کویت است و در ژانر موسیقی الکترونیک مشغول به کار است. دانموسیقی 
13. Imagery 

Kraftwerk: 14 شکل  0801آید. این گروه در سال های موسیقی الکترونیک به حساب میترین گروهسازترین و خلاقانهاست و از جریان نیروگاهمعنای  به

های سفارشی، ساز و دستگاهگیری چون سازهای دستهای چشمهای تکنولوژی موسیقی را، با نوآوریشان، محدودیتای فعالیتگرفت. آنها در دوران حرفه

 رنگ ساختند.کم

: Jungle Music 15است یافته رشد 0881 یههوسیقی رقص است که در بریتانیای دیک ژانر از م . 

BBC Radiophonic Workshop 16برای تولید صداهای تصادفی و موسیقی نوین  0890سی بود که در سال بیهای صوتی بی: یکی از واحدهای جلوه

 اش شهرت یافته است.  گرایانه و پیشگامانهبرای رادیو و سپس تلویزیون ایجاد شد. این واحد به خاطر کارهای تجربه
17. Future-shock  
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CTM شد در برلین رفته بودم، با یک اتفاق جالب روبرو شدم؛ شخصی تعدادی از آثار ویپوریو را در بلندگوهای بزرگ پخش کرد و می

رسید سازی و آواها... واقعاً به نظر میدانید، آن فشردهاند. میبه سادگی متوجه شد که این آثار برای اینطور شنیده شدن تولید نشده

 است. ها ساخته شدههای هوشمند و تبلتاین موسیقی برای تلفن

: ا افتاده استم یهوجوه بصری زندگی روزمر که بر سر ستمیان موسیقی و تکنولوژی هوشمند همچنین یادآور اتفاقی یه: رابطن

 شوند، جدا کرد...هایی که روی آن تصویرها نمایش داده میطور کامل از دستگاهرا به « 18تصویر» یهتوان ایددیگر نمی

 زمان حال برابر با آنبه تصویری از آنچه  -ای اگر نگوییم منحصرانه -ای ها به طور فزایندههای هوشمند و تبلت: در واقع، تلفنم.ف

آید، صیرورت در استعمار تمام و کمال حس ما از آنچه تکنولوژی به شمار می است، به تصویری از میزان نقش تکنولوژی ارتباطی

دیگری از قرن بیست و یکم است. حالا به این فکر کنید: در قرن بیستم واقعًا چقدر به وسایل  سیمتوماتیک یهیابند. این پدیدمی

ی تلفنی هاتوانستیم آن را بشنویم... اما تماسدادیم، چرا که میدادیم؟ ما به تکنولوژی موسیقی بسیار اهمیت میباطی اهمیت میارت

 داد؟و چیزهایی از این قبیل: واقعاً چه کسی اهمیت می

در  بینی[ع]واق ثال بزنیم: مفهوم رئالیسمگذارند. بیایید یک مما از بازنمایی اثر می یههای ارتباطی همچنین بر ایدولوژی: این تکنن

ای که رخدادهای فراطبیعی و است )یعنی فیلمی غیرحرفه« 19فیلم دیجیتالی» یهانر وحشت کنونی اغلب متکی بر ایدهای ژفیلم

نظر  . با دراست« واقعی»ای شکار کرد، توان از طریق یک دوربین غیرحرفهکشد(. مختصر کنیم: آنچه که میغیره را به تصویر می

 گذارند؟، تأثیر می20خیال یهما با قو یهه حد بر درک ما از واقعیت و رابطها تا چکنید این تکنولوژیگرفتن تمام این موارد، فکر می

ایم: تکنولوژی داشت فراموش کرده یهکه زمانی ژانر علمی تخیلی دربار دورنماهای باشکوهی را برای مثال ما رسد انگار: به نظر میم.ف

کردیم! و از بت میشمسی صح یهها و تغییر دادن منظومسیاره سازیسازی، زمینیزمینی یهنظورم این است که ما قبلاً دربارم

 یهوبنکنم این به نت هستیم. فکر میمان به اینترچگونگی بهبودی دسترسی یهدربارتا به حال در حال بحث  سازیی زمینیایده

ه کنم کآید. به هر روی، اگر به صورت شماتیک و با تعمیم بیش از حد سخن بگوییم، فکر میبه شمار می فترپسجور خود یک

آنلاین وجود دارد. این تمامًا احساس ما را از آنچه حال و آینده است استعمار کرده، و فکر  21یهای بر دیجیتالیتتأکید بیش از اندازه

ترجیح  ست. بنابراینبنامم، در حال ارتباط ا« دارانهسایبر سرمایهفضای»دهم کنم واقعیت پدیدارشناختی فعلی با آنچه ترجیح میمی

 عملکرد تکنولوژی در سیستم اقتصادی صحبت یهنحو یهلکه بیشتر دربارخود صحبت نکنم، بتکنولوژی به خودی  یهدهم دربارمی

یایید هاست. بدر تمام زمان تاخیر داشتنکنم یکی از عناصر کلیدی تکنولوژی دیجیتال همین حس قدری کنم. برای مثال، فکر می

مندی هستید، و با توجه به اینکه آنجا ای اجتماعی نظیر توییتر صحبت کنیم: شما در یک وضعیت پایا از واکنشرسانه یهدربار

که  مان،ای از سیستم عصبیپاره یهکنم ما این را به منزل. فکر می، و بنابراین همواره کمابیش مضطربیدتاخیر داریدهستید، همواره 

ای از احساس این پارهایم. در واقع کردهسازیعادی شود،در آن حتی اگر چیزی آنی قلمداد شود، صرفاً به آنی بودن خلاصه نمی

                                                           
18. Image 
19. Digital Footage 
20. Imagination 

: Digitality 21 ونته برگرفته از نیکولاس نگروپ دیجیتال بودندیجیتالیته یا دیجیتالیسم، اشاره دارد به وضعیت زندگی در فرهنگ دیجیتالی. این واژه از کتاب

 شده است. 
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های امر دیجیتال است. ، که به معنای دقیق کلمه یکی از ویژگیمانندای از چیزهایی که از قافله عقب میعمومی فقدان است، پاره

العمل داشته شود تا پاسخ دهید و عکسدارانه مستلزم پاشش مداوم توجه است، همواره از شما درخواست میسایبر سرمایهفضای

ید، بنابراین مستغرق در چیزی شدن بسیار دشوار است. علاوه بر این، فرمِ اصلیِ ارتباطاتِ دیجیتال فرمایشی است: هر بار که باش

د، در ای باشندوستانه م دهید. و حتی اگر آنها فرمایشاتشود که کارهایی را انجادارید، به شما گفته میگوشی هوشمند خود را برمی

رمایشات، اعتنایی به این فکند. سروکله زدن با این فرمایشات، یا حتی بیس عظیم بر سیستم عصبی وارد میهر صورت این یک استر

 زمانی است. افقِ دیگری از تخریبِ یهبندند: این سویزنده با آینده میای برسادست و پای ما را در ایجاد رابطه

ز را چیشود احساس کنید همهبینید، باعث میکنید وقتی چیزهای زیادی را میمی: متعاقباً هجوم اطلاعات نیز وجود دارد. آیا فکر ن

 اید؟پیشتر دیده

کرد تا چیز جدیدی را تجربه : خب بله، همینطور است. اما در آن روزگار، تنهاْ فقدان مواجهه با چیزها نبود که مردم را وادار میم.ف

 د، این به هیچ عنوان یک وهم نبود.کردنکنند. آنها واقعاً چیز جدیدی را تجربه می

ها سانی آینده توسط انگذارند؟ به عنوان مثال، برای مدت مدیدخیال ما اثر می یهها به نوعی بر قود این تکنولوژیکنی: اما فکر نمین

، و در قرن نوزدهم، شدهای نوین )برای مثال لئوناردو داوینچی، آیزاک آسیموف و غیره( تجسم میابداع تکنولوژی یهو به واسط

ا شد )موسیقی تکنو، سایبرپانک، و غیره.( امروزه امشناختی و سیاسی تلقی میتکنولوژی به عنوان ابزاری جهت تغییر در سطح زیبا

 ود.ش، و سبب وقوع عجز در خیال کردن آینده می«گوید آینده چیستبه ما می»ای بدل شده که خود تکنولوژی به فاعل شناسنده

نداریم: ما ارتقاء داریم. و این به نوعی یک چیز « آینده»شوید که ما این روزها باره فکر کنید متوجه میقبول دارم. اگر در این  :م.ف

ر فعلی شما هر چه هست، پیشت یهبر این ادراک مضاعف بود که تجرب مدرنیته متکی یهمدرنیستی است. مجموع تجرببل پستماق

رسد: هیچ استراحتی وجود ندارد، هیچ تعادلی در کار نیست، مدرنیته فرآیندی است که هرگز به پایان نمی از رواج افتاده است؛ زیرا

کارشان کاملاً بر این اساس وهایی مانند اپل را دارید که مدل کسبوحاضر است. و امروزه شما شرکتپایان حیفقط این ارتقای بی

زمانی طولانی نگه دارید چونکه آنها دوام چندانی پاد را برای مدتار داشته باشید یک آیتوانید انتظاست: از رواج افتادگی. شما نمی

 ام!پاد داشتهندارند... خودم تا به حال پنج شش تا آی

 مدرن از مدرنیست بودن چیست؟اصطلاح روش مابعد پست : پس تفاوت میان رویکرد مدرنیستی و این بهن

معنا و حس نوبودگی ضامن حیات مدرنیسم است، چیزی که ضامن حیات مدرنیسم سنتی نیز : خب، منظور من این است که م.ف

فاحش از زمان حال  جایی و دررفتگیِاندازهای درخشان ماهیتاً در یک جابهبود، اما اکنون به ارتقاء بدل شده است. در گذشته، چشم

شتاد ه یهکنم پیشتر در دهاه کنید: فکر میعلمی تخیلی نگ [ژانر]اندازهای درخشان دیگر در دسترس ما نیست. به بود. آن چشم

اند. امروزه ما همچنان روی فیلم های باشکوه عملی تخیلی مربوط به آن برههیک بحران ژانر وجود داشت، اما با این حال، آخرین فیلم

، با آن اتریکسم. مایلم بگویم خود فیلم ایم..، شهرهای دیستوپیایی، یا حتی سبک سایبرپانک ویلیام گیبسون قفلی زدهبلید رانر

، با آن 22گزارش اقلیتروزرسانی کند. شاید فیلم انداز را بهتواند این چشمشده، نمیسازیای تماماً شبیهاندازش از جامعهچشم

                                                           
22. Minority Report 
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کشد: امروزه تصویر میدارانه را حتی بهتر از ویلیام گیبسون به سایبر سرمایهاش، واقعیت فضای23های سازمانی خودبازشوندهاعلان

دهند تا آورند، و به ما فرمان میداری است که دائما به عنوان اعلان سربرمیادامه یههای خودبازشوندر مانند آن پنجرهسایبفضای

 ای از جانب زندگی روزمره است.زمینهایم؛ بیشتر شبیه صدای پسکاری را انجام دهیم که کاملاً در آن غرق نشده

باید  هشتاد. شاید چیزی که یهخط مسیر به سوی آینده قطع شد: ده -طبق تحلیل شما  -هایی که : پس بیایید بازگردیم به سالن

مدرنیستی به زبانی مشترک بدل شد؛ ما از سی شناسی پستای بود که در آن زیباهشتاد نیز دهه یهبگیریم این است که ده جدی

های مختلف های دورانسازی-خود-آن-ها و ازگذشته و آینده، رمزهای دوگانه، بازگویه 25هایپریشینمند، زمازمان 24سال پاستیشِ

 ایم... آیا این خودش نفی آینده نبود؟آمده

، ۰۸۹۱از بودریار را بخوانید، که مربوط است به سال  26ارتباطات یهخلسهایی چون : قطع به یقین. علاوه بر این، اگر شما نوشتهم.ف

یا حریم شخصی،  27هالهها، عجز در متمایز کردن درون و بیرون، کنار آمدن با نداشتن پیام یهکنندیخکوببه چیزهایی چون جریان م

مسون دیگری چون فردریک جی یهکند. و اگر نویسندبوک صحبت میستوییتر و فی یهد. خب، بودریار به طور کلی درباربریپی می

م در مدرنیسپست یصهآوری پیشگویانه هستند. آنچه خصیطرز حیرتبه هشتاد وی یهبینید که متون دهنظر بگیرید، میرا در 

 ترینشناختی غالب است؛ آنچنان که دیدن چیز دیگری بسیار دشوار است. یکی از هوشمندانههشتاد بود، اکنون پارادایم زیبا یهده

ها را به ست که آن زمان در حال سربرآوردن بود و توجهپریشی افرم خاصی از زمان یههای جیمسون آگاهی درباردر تحلیلچیزها 

شناسی معاصری داشت، اما حس هشتاد ضبط شده بود و زیبا یهرا در نظر بگیرید، در ده 28گرمای بدنکرد: فیلم خودش جلب می

داد. حالا آن آمیختار چیدمان معاصر و ارجاعات از مد افتاده دقیقاً الگوی چندین فرهنگ های سی و چهل را میهای نوآر دههفیلم

 ایم.سازی کردهپریشی را طبیعیقرن بیست و یکمی است. ما زمان

ما با زمان را مجدداً سر و شکل داده است صحبت  یهمدرنیسم رابطاینکه چگونه پست یهچطور؟ ما دربارفضاهای فیزیکی  یه: دربارن

ن واکنشی علیه بار در معماری و به عنوانخستین« مدرنپست»اش فکر کنید، در خواهید یافت که اصطلاح کردیم، اما اگر درباره

 مدرنیست سربرآورد. یههای معمارانجریان

                                                           
23. Pop-up 

Pastiches 24 :شود. پاستیش، برخلاف پارودی )نقضیه(، به ز یک اثر یا شخصیت چند هنرمند تقلید میاین اصطلاح فرانسوی به اثری اشاره دارد که در آن ا

  پردازد.جای تمسخر، به نکوداشت می
25 . Anachronisms   
26. The Ecstasy of Communication 

ای چون فیشر اشارههای والتر بنیامین است و از مباحث مورد بحث آدورنو نیز بوده است. این واژه، ارجاعات معنایی بسیاری دارد و سازیاز مفهوم «هاله» 27 

ی مفهوم هاله بخوانید، به خواهید دربارهاشاره دارد. اگر می متفکرانم هاله نزد توان با قطعیت گفت به کدام سویه از مفهوبه منظور مد نظر خود ندارد، نمی

   .کنید مراجعه انتشارات نگاه، ،بایعکلایی مظفری هدی یترجمه دیگران، و شرات ایوان یته، نوشهاله: بنیامین و آدورنوکتاب 
28. Body Heat 
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توصیف کرده است،  30مدرنیسم ستیزگردر کتاب خود  29کنم شکست مدرنیسم در معماری، همانطور که اوون هاترلیمی : فکرم.ف

 31لیستیهای شهر مناطق بروتاترین بخشکنم. شهری مانند لندن را در نظر گیرید: فوتوریستیست که من ترسیم میایای از نگارهپاره

ست: دیگری یهمد نمون ها.کنید، دقیقاً به خاطر مدرنیسم سازهاختیار به آینده فکر میروید و بیآن است. شما به مرکز باربیکان می

کند. دیگر حتی مد هم به سیاق سابقش می سازیمدرن-های قدیمی را بازای استایلطور دورهار که در حال درجا زدن باشد، بهانگ

 نیست.

اش فرهنگ پاپ به گذشته]یا وسواسِ[  34مشغولیِ ، که به دل33از سایمون رینولدز 32رترومانیا: بدین صورت، نظر شما درباره کتاب ن

 پردازد، چیست؟می

 یازنم تفاوت اصلی ما در اینجاست که او رترومانیا را به عنوان پدیدههای سایمون را قبول دارم، اما حدس می: من غالبًا تحلیلم.ف

ا، زمان لایتناهی عمیقاً بر عادات م یهرا عوض کرده است، و صد البته ایدمان بیند. صد البته اینترنت زندگیمرتبط با اینترنت می

 اش را در ذهن داشتهپریشی و عوارض جانبیسازی زمانحتی در موسیقی، اثر گذاشته است؛ اما ما همچنین باید تمام عواقب طبیعی

از اینترنت  ه ماک شوند: یک مبحث سیاسی نیز هست؛ روشیباشیم، که صرفاً به امکان دسترسی به فضایی مانند اینترنت مربوط نمی

 کند.اقتصادی ما ایفای نقش می یهکنیم و روشی که اینترنت در جامعاستفاده می

ردیم، و اینکه این هفتاد بزرگ شدید آغاز ک یههکه شما با آن در د« غیررسمیسیستم آموزشی » یه: ما بحث را با صحبت دربارن

 یه؟ ایدکنندا آن ارتباط برقرار میتر چگونه بهای جوانکنید نسلیرا شکل داد. فکر م« عامهمدرنیسم »مشترک  یهقضیه چطور اید

 نسل قبلی چگونه است؟ یهدر مقایسه با اید« آینده»نها از آ

گون و مجازی از معنای پیشین آن. کنند، اما در قالب حضوری شبحکنم آنها هنوز نوعی نیاز به فوتوریسم را احساس می: فکر میم.ف

سازید حال وجود ندارد. اما وقتی چیزی می یهای دربارد که هیچ نارضایتی ویژهانجامکه این وضعیت به این فکت میام بر این عقیده

 ؟هستیداست، متوجه منظورم  کنندهچیز قبلاً انجام شده... ناراحت کنید که همهو حس می

 

 

 

                                                           
29. Owen Hatherley 
30. Militant Modernism 

Brutalist 31 : مواد. کنندمی استفاده رنگ بدون آجر یا لخت بتن از سبک این در. سربرآورد بریتانیا در 0891 یههدر طول دسبکی از معماری است که 

 0821 یدهه در معماری نوستالژی برابر در واکنشی توانمی را بروتالیسم. کنندمی ایفا ایویژه نقش سبک این در نیز، شیشه و الوار فولاد، چون دیگری

 گیرند.ها مورد استفاده قرار میها، دادگاهها، کتابخانههای سازمانی، یعنی مراکزی چون دانشگاهلیستی بیشتر در طراحی سازهبروتا هایالگو. دانست

Retromania 32: یترکیب دو واژه retro آنچه از مد افتاده بود( است و  یمد شدن دوبارهرواج( که در اینجا به معنای )-رو، باز)پسmania توان که می

  ، از این کتاب به شدت الهام گرفته است.اشباح زندگی منمعادل )شیدایی( را برایش برگزید. فیشر در کتاب خود 
33. Simon Reynold 
34. The obsession 
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 نهم از فصل پنجم کتاب زیر است: یهمقال یهاین متن ترجم

 K-punk: The Collected and Unpublished Writings of Mark Fisher, Edited by Darren 

Ambrose 


