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چکیده

مفهـوم ارزشـمند بـه طـور سـنتی وقتـی به اثـری هنـری   اطالق 
می  شـود کـه منحصـر به فـرد و غیرقابـل تکثیر باشـد، بـه همین 
تصـور  را  مشـهوری  نقاشـی    می  شـود.  اعتبـار  دارای  هـم  علـت 
کنیـد: بـوم نسـخۀ اصلـی آن اثـر، بـه تنهایـی قیمت  هـای واقعـاً 

را می  طلبـد. گزافـی 
هنـر دیجیتـال بـه طـور مشـابه ارزش  گذاری نمی  شـود؛ بـه دلیل 
قابلیـت تکثیـر نامحدود آن، مشـکالتی متناظر با ارزشـگذاری  اش 
وجـود دارد. همـواره موضـوع مـورد مناقشـه ایـن بوده اسـت که 
تحـت شـرایط فعلـی هنـر دیجیتـال، فرآینـد خلـق اثـر هنـری 
همـان چیزی اسـت که بایـد ارزش  گذاری شـود. در ایـن صورت، 
ارجمنـد  اعتباربخشـی،  جایـگاه  در  خالقیـت  و  خلـق  فرآینـد 
سسـت  را  بـودن  مؤلـف  مفاهیـم  بنیـان  و  می  شـوند  پنداشـته   

می  کننـد.

امـری  دسـتورالعمل  ها،  بـه  خـالق  فرآیند  هـای  دادن  ارتبـاط 
شـدنی اسـت. بـا این  حـال، دادن دسـتورالعمل  هایی دقیـق بـرای 
و  واقعـی  پیچیـده،  اسـت  فرآینـدی  خـالق،  اثـر  یـک  سـاخت 
بغرنـج، هـم تـراز بـا کار خـالق مرسـوم )و بنابراین صرفاً سـوالی 
ایـن مقالـه، سـختی و  سـاده دربـاره »مـرگ مؤلـف« نیسـت(. 
پیچیدگـی رونـد سـاخت سیسـتم  های »مولـد« را مـورد بحـث 
قـرار می  دهـد؛ داشـتن ماشـینی کـه در طـول ۱۰ سـال پیاپـی 
شـعر بنویسـد، موسـیقی خالقـی را خلـق نمی  کنـد، امـا فرآینـد 
واداشـتن ماشـین بـه چنیـن کاری، قطعـاً فرآیندی خالق اسـت. 
همچنیـن، خروجـی سیسـتم  های مولـد، نبایـد بـه سـادگی بـه 
عنـوان دنبالـه  ای پایـان ناپذیـر از منابـع، بلکـه بایـد بـه صـورت 
برنامه  نویـس،  یـک  وقتـی  شـود.  ارزش  گـذاری  سیسـتم  یـک 
سیسـتمی مولـد را توسـعه می  دهـد، مشـغول عملی خالق اسـت. 
برنامه  نویسـی همان  قـدر هنـر اسـت کـه نقاشـی، فنـی و تکنیکـی 
اسـت. بـه صـورت قـراردادی، مقـدار ریاضـی عـدد پـی را می  توان 
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بـه صـورت تقریبی با: ۱4۱5۹۲6.	 نشـان داد، امـا ذخیرة فرمولی 
کـه بـرای محاسـبه این عدد بـه کار می  رود، روشـی اسـت دقیق  تر 
و صحیح  تـر. بـه همیـن روش، ابـراز خالقیـت فرموله شـده با کدی 
کـه می  توانـد بعـداً اجرا شـود تا نتایج مطلوب ما را بسـازد، روشـی 
کامل  تـر بـه حسـاب می  آید. امـروزه هنرمنـدان می  تواننـد به جای 
اسـتفاده از مجموعـه   نمادهـای الیبنیتـس۱ بـرای نمایـش دادن 
فرمولـی ریاضیاتـی، خالقیـت را با برنامه  هـای کامپیوتـری نمایش 
دهنـد )آرون۲ هارولـد کوهـن	 ، برنامـه  ای کامپیوتـری اسـت و بـا 
طراحی  هایی  کـه می  سـازد، نمونـه  ای اسـت دقیـق از موضـوع مورد 

. بحث(
ادغـام  بـرای  خالقیـت  از  گسـترده  تری  طیـف  یافتـن  توسـعه   
درخـور سـوبژکتیویتۀ هنـری با فـرم فنـی، از طریق برنامه  نویسـی 
کامپیوتر  هـا در راسـتای تقبـل فرامیـن خالق، موضوع مـورد بحث 
ایـن مقالـه اسـت. دیگـر واجـب نیسـت کـه اثـر هنـری بـه عنوان 
اثـری تمام  شـده و قابـل لمـس ارائـه شـود، در عـوض، برنامه  ریزی 
کامپیوتر  هـا بـه عنـوان کارگزارانـی بـرای خالقیـت، خوشـایند بـه 

نظـر می  رسـد.
]مقالـه بـه نرم  افـزار آتوشـاپ4 ارجـاع دارد، کـه از طریـق آدرس 
]http://autoshop.signwave.co.uk اسـت:  دسـترس  در  روبـرو 

مؤلف بودن
بـه طور سـنتی، مفهـوم ارزشـمند به اثـری هنری اطالق می  شـود 
کـه منحصـر بـه فـرد و غیـر قابـل تکثیر بـه نظـر برسـد، بنابراین 
حائـز اعتبـار و دارای »هاله5 « می  شـود.]۱[ اخیراً، در عصر بازتولید 
نامحـدود، امکانـات فنـی نوظهور، فرآینـد خلق و خالقیـت را حائز 
اهمیـت می  داننـد. بنابرایـن، ایـن فقـدان هالـه از طریـق بازتولید، 
موجـب رهایـی هنرمند از اسـاطیر آیینی خالقیـت، اعتبار و اختیار 

می  شـود.
بـا اینکـه »مؤلـف ـ خـدا«6 ممکـن اسـت ]بـا توجـه بـه نظریـۀ 
پساسـاختارگرایانه[ مـرده باشـد، مـا ناگزیریـم ایـن »مـرگ« را به 

تصویر ۱. چطور عدد π را محاسبه کنیم، چگونه یک جلوة گرافیکی را بر بیت مپ اعمال کنیم

صـورت ناتوانـی خاسـتگاِه مشـخِص معنا یـا ارزش یک اثـر هنری 
و هنرمنـد در دفـاع از حـق مالکیـت آن را بپذیریـم.]۲[ این امر به 
هیـچ وجـه چیـز جدیدی نیسـت؛ طـی تاریـخ ماشـین  های هنر7 ، 
رباتیک و  تألیف تعویقی8 ، اسـتفاده از شـانس توسـط دادائیست  ها 
و اتوماتیسـم توسـط سوررئالیسـت  ها، سـوابق متعددی از آزمایش 
مبتنـی بـر همـکاری در زمینۀ خالقیت و اتوماتیسـم وجـود دارند 
کـه برانگیختـن خودجـوش و جمعـی کار خالق و کاسـتن اهمیت 
فـرد هنرمنـد را هـدف قـرار داده  انـد. بـا توجـه بـه اینکـه سـوژة 
سـازنده یـا مؤلـف، طـی سـال  ها بی  اعتبـار و مادی  زدایی می  شـده 
  اسـت، نیـازی مبـرم بـه بررسـی تعاریـف جدیـد و کارکردهـای 
منتشـر شـده بـر اسـاس ایـن نامرئـی شـدن ]سـوژة سـازنده[ بـه 
وجـود آمـده اسـت.]	[ شـاید واقعـاً »مـرگ مؤلـف« بیـش از حد 
تحت  اللفظی)آشـکار و قطعـی( اسـت. اسـتعاره  ای بـرای پیشـنهاد 
یـک روش انتقـاد از ابـزار تولیـد کـه توسـط آن فرآیند  های خالق 

معاصـر بـا بـه کارگیـری کامپیوتـر سـازمان و نظـم یافته  اند. 

مقـدار ریاضـی عـدد پـی تقریبـاً معـادل ۱4۱5۹۲.	 می  شـود، امـا 
نسـخه  ای درسـت  تر و دقیق  تـر می  توانـد بـه شـکل فرمولـی بـرای 
محاسـبۀ   آن ذخیـره شـود. بـر همیـن اسـاس، بیان خالقیت توسـط 
فرمولـه کـردن آن بـه کـدی که می  توانـد بعداً اجرا شـود تـا نتایجی 
مطلـوب را ایجاد کند، امری دقیق  تر اسـت. امـروزه کار خالق می  تواند 
بـه جای اسـتفاده از مجموعه نماد  های الیبنیتسـی بـرای ارائۀ فرمول 
ریاضـی، بـه شـکل برنامه  نویسـی کامپیوتر بیان شـود )کـه به خودی 
خـود الزامـاً ریاضـی و کاری خـالق اسـت(. برنامـه نویسـی همانقدر 
فـرم هنـری اسـت کـه نقاشـی می  توانـد حاصـل دسـتورالعمل  هایی 
فنی باشـد )حتی نقاشـی  ها نیز با اسـتناد به دوشـان۹ ، حاضر-آماده 
هسـتند، زیرا از مواد مصنوع »پیدا شـده« حاصل تولید کاال اسـتفاده 
می  کننـد(. تحت شـرایط هنـر مادی  زدایی شـده، دیگر ضـرورت ارائۀ 
هنـر بـه عنـوان شـیء مـادی یـا کاالی نهایـی نه تنهـا وجود نـدارد، 
بلکـه خوشـایند هـم نیسـت؛ گویـی در حال حاضـر فرآینـد و کد به 

عنـوان اثر هنـری مـادی ارائه می  شـوند.
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اجرا
وقتـی یـک برنامـه نویس، سیسـتمی 
مولـد را توسـعه می  دهـد، بـه وضـوح 
درگیـر کنشـی خـالق اسـت امـا چـه 
اجراسـت؟  حـال  در  فرآینـدی  نـوع 
خـالق  تصمیماتـی  هنرمنـد  یـک 
را  نهایـی  هنـری  اثـر  تـا  می  گیـرد 
دفعـه  هـر  اگـر  حـال  کنـد،  خلـق 
باشـند، کارش  تکـراری  تصمیماتـش 
بیهـوده بـه نظـر می  رسـد. بـه همین 
مولـد،  هنـر  تمرکـز سـاخت  جهـت، 
متعـادل  بـه یـک خروجـی  رسـیدن 
نیسـت، بلکـه گرفتـن تصمیماتـی بـا 
سـاختاری منطقـی اسـت. کامپیوتـر 
ایـن دسـتورات را اجـرا می  کنـد، امـا 
هیـچ نتیجـۀ مشـابهی را دو بـار تکرار 
ایـن  می  تـوان  بنابرایـن،  نمی  کنـد. 
ریاضیـات  مثابـۀ  بـه  بیشـتر  را  کـد 
هـرج و مـرج۱۰ نـگاه کـرد تـا فرمـول 
ریاضـی عـدد پـی. اتفاقـاً، شـاید ایـن 
ایـدة اجـرای منحصـر بـه فـرد بتواند 
بـه عنـوان روشـی بـرای بازیابـی هاله 
آنکـه  حـال  شـود.  گرفتـه  نظـر  در 
تصمیماتـی کـه کـد می  گیـرد تـا بـه 
نتیجـۀ نهایـی برسـد، اهمیـت کمـی دارند )بـه عنوان مثـال: روند 
انتخـاب یـک مولـد عدد تصادفی(. شـاید هـم از دسـت رفتن هاله 

بـه قـوای خـود باقـی بمانـد.
تصمیمـات خـالق از عوامـل غیرقابـل تشـخیص اثـر می  پذیرنـد،و 
در ایـن صـورت خالقیـت را نمی  تـوان به سـادگی بـه فعالیت حل 
مسـئله یـا کدهـای تصمیم  گیـری تقلیـل داد. بـه نظـر می  رسـد 
بخـش عمـده  ای از هنـر مولد به بخشـیدن نوعی محـدود از هوش 
)حـال بـا اسـتفاده از شـبکه  های عصبـی و یـا سیسـتم  های ارجاع 
ـ محـور( بـه کامپیوتـر اختصـاص دارد تـا این  گونـه تصمیم  گیـری 
بـه اصطـالح  ایـن  از  این  حـال، تعـداد زیـادی  بـا  ممکـن شـود. 
تصمیمـات خالقـی کـه هنرمنـدان می  گیرنـد، بـر اسـاس شـانس 
یـا دیگـر عوامـل غیرقابل مشـاهده اسـت. در حقیقت وقتـی اغلب 
تصمیـم تصادفـی مناسـب  تر اسـت، چـرا بایـد سـعی کنیـم کـه 
عملـی خـالق را بـه صـورت رویـه  ای منطقـی و مرسـوم درآوریم؟ 
ریختـن رنـگ بـر روی بـوم تابـع جهت  هـای دقیقـی کـه رنـگ به 
آن سـو مـی  رود نیسـت، بلکـه بـه سـادگی تابـع تصمیـم ریختـن 

آن اسـت. ایـن تصمیـم گرفتـه شـد و عمـل آن غیـر قابـل پیـش 
بینـی بـود. به همین شـکل، سیسـتم  های کـد تصمیمـات را اتخاذ 
می  کننـد، امـا خـود اجـرا تصادفی اسـت )یـا می  توانـد تصادفی به 

برسـد(. نظر 

خالقیت مولد
طبعـاً سـاخت سیسـتم  های مولـد از طریـق اجرای این قـدر دقیق 
تصمیم هـا )و نـه کنش  هـا( یک روند سـختگیرانه و پیچیده اسـت. 
همچنیـن، خروجـی سیسـتم  های مولـد، نبایـد بـه سـادگی بـه 
عنـوان دنبالـه  ای پایان  ناپذیـر از منابـع، بلکـه بایـد به صـورت یک 
سیسـتم ـ آن هـم نـه هر سیسـتمی، بلکـه سیسسـتمی اجتماعی 
ـ ارزش  گـذاری شـوند. تجزیـۀ بسـیاری از فرآیند  هـای خـالق بـه 
دسـتورالعمل  ها امکان  پذیر اسـت، اما با اسـتناد به   سـنت   میهایی۱۱ 
: »... مضمـون اجتماعـی فرهنگـی۱۲ « بسـیار مهـم اسـت.]4[ اگر 
واقعـاً این  طـور باشـد، آیـا در ایـن صـورت برنامه  نویـس کامپیوتـر 
کنـش هنـری رادیـکال شـده  ای را پیـش می  نهد که بـدون نظارت 
او بـا ابـزار تولیـد و مضمـون اجتماعـی درگیـر می  شـود؟ در ایـن 
صـورت، ایـن امـر بـه طـرز شـگفت انگیـزی طنیـن انـداز نکاتـی 
اسـت کـه والتـر بنیامیـن	۱ بـرای کنش رادیـکال هنری، در سـال  

4	۱۹ توصیـه کـرده بود:
»مؤلفـی کـه بـا دقـت بـه شـرایط حـال حاضـر تولیـد اندیشـیده 
باشـد... هرگـز فقـط به خـود محصـوالت اهمیـت نمی  دهـد، بلکه 
همیشـه همزمـان نگـران شـیوه  های   تولیـد نیز هسـت. بـه عبارت 
دیگـر، محصوالتـش بایـد همـراه و پیـش از ماهیتشـان بـه عنوان 

آثـار تمـام شـده، کاربـردی نظـام بخش داشـته باشـند.« ]5[
آزمایشـگاه  های هنـر و علم هـر دو برای درک بهتر فرآیند  هایشـان 
نیازمنـد کاری ناخواسـته هسـتند. اختراعـات و نوآوری  هـا توسـط 
درون سیسـتم  ها  الزامـاً  افـرادی ممکـن شـده  اند کـه  گروه  هـا و 
طیـف  دربـارة  بحـث  می  کننـد.  کار  اجتماعـی  ارتباطـات  و 
گسـترده  تری از خالقیـت کـه بـه شایسـتگی سـوبژکتیویتۀ هنری 
را بـا مضمـون اجتماعـی و فـرم فنـی ادغـام می  کنـد، بـه وسـیلۀ 
ممکـن  خـالق  فرامیـن  اجـرای  جهـت  کامپیوتـر  برنامه  ریـزی 
می  شـود. مثـاًل هوشـمندی یـک سیسـتم وقتـی بیشـتر می  شـود 
کـه اجتماعی  تـر باشـد. مانند شـبکۀ عصبی  ای که بـرای  یادگیری 

نیازمنـد بازخـورد اسـت.
کارهـای خـالق نوظهـور بـه دنبـال بررسـی خالقیـت در سـایۀ 
بـا  کنکاش  هـای علمـی پیرامـون حیـات مصنوعـی بوده  انـد، تـا 
ایـن روش بتواننـد فرآیندهـای بـه خصـوص موجـودات زنـده )از 
عملکـرد زیسـت بوم  هـا و تکامـل گرفتـه تـا رمزگـذاری DNA( را 
شبیه    سـازی کننـد. آفرینش۱4 اثـر ادواردو کاک۱5 ، که به سـفارش 
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آرس الکترونیکا۱6 در سـال ۱۹۹۹ سـاخته شد، نمونه  ای قابل توجه 
از ایـن گرایـش اسـت. بـا برگرداندن یـک جمله از ِسـفر پیدایش۱7 
بـه کـد مـورس و دگرگون سـاختن کد مـورس به جفت  هـای پایه 
DNA بـر اسـاس اصـول دگرگون  سـازی اختصاصـی توسـعه یافته 
بـرای ایـن اثـر، عنصر کلیـدی آن، یعنـی تکثیـر »ژن هنرمند«، به 

صـورت مصنوعی سـاخته شـده آسـت.]6[
یکـی از پیامد  هـای ایـن حـوزة نوظهـور، ادعاهـای خارق    العـاده  ای 
)در  کلـی۱8  کویـن  همچـون  نویسـنده  هایی  توسـط  کـه  اسـت 
توصیـف آثـار هنـری کارل سـیمز۱۹ ( بیـان شـده اسـت: »هنرمند 
تبدیـل بـه خـدا می  شـود.«]7[ ایـن امـر نبایـد فرامـوش شـود که 
»مـرگ مؤلـف« )به همراه ادعـای نیچه۲۰ که: »خدا مرده اسـت.«( 
اسـتعاره  ای بـود تـا فرآینـد سـاخت معنـی را در امـر مشـاهده و 
خوانـش جـای دهـد؛ و همچنیـن با توجه بـه روحیۀ سیاسـت  های 
دموکراتیـک، نگذارد شـیوة تفکـر متعصبانه روابط مسـتبدانه نفعی 
ببـرد.]8[ پـس بـه هر ادعایـی مبتنی بـر پنهان بودن معنـا در کد، 
یـا فروریختـن واقعیـت درون کـد )نقـل قولـی خـارج از مضمـون 
از بودریـار۲۱ ( ، بایـد مقـداری بدبینانـه نـگاه شـود. ایـن مسـئله تا 
حـدی مشـابه تقلیل  گرایـی بیولوژیکـی اکثـر جدل  هـای پیرامـون 
مهندسـی ژنتیک اسـت کـه پروسـه  های اجتماعی را نفـی می  کند.

کارخانه  هـای  در  فرهنگـی«  »تکثیـر  موتـور  بـه  خالقیـت 
تکنوفرهنگـی۲۲ غربـی بدل شـده اسـت، پـس به نظر می  رسـد که 
ضرورتـاً بایـد بـا آن محتاطانـه برخـورد شـود.]۹[ خالقیـت شـعار 
تمـام دولت  هـای غربـی اسـت کـه بـرای صنایـع خالقشـان ارزش 
قائلنـد،]۱۰[ و همـواره بـرای منافـع »سـرمایه فرهنگـی« و »بازار 
آزاد« ـ کـه بـه طـور بیهـوده  ای اصـاًل  آزاد نیسـت ـ از یکایـک 
متخصصـان اسـطوره می  سـازند. امـا ایـن »خدایـان دروغیـن« یـا 
ایدئولوژی  هـا بـدون مخالفـت باقـی نمی  ماننـد، ترویج کد متـن باز، 
تألیـف گروهی و حمایت قانونی از نشـر رایگان، از نمونه فعالیت  های 
خـالف ایـن جریـان اسـت که توسـط شـبکه  های فعالی نظیـر بنیاد 
نرم  ا  فـزار آزاد	۲ انجـام می  شـود.]۱۱[ همچنین، الزم اسـت به جایزه 
Ars Electronica Golden Nica )برای "net.art"( در سال )۱۹۹۹( 
اشـاره شـود که به یک هنرمند مشـخص اعطا نشـد، بلکه سیسـتم 
عامـل لینوکـس۲4 آن را بـرد، همـان سیسـتم عاملـی کـه منتخـب  
بنیـاد نرم  افـزار آزاد بـود. بـر اسـاس بعضـی باورهـای غلـط، برخی 
»هکر  هـا«،  ریچـارد اسـتالمن۲5 )بنیانگـذار بنیـاد نرم  افـزار آزاد( 
و یـا الینـوس توروالـدز۲6 )سـازنده لینوکـس( را همچـون خـدا در 
نظـر گرفتـه   بودنـد. پافشـاری مـردم بـرای تخصیـص ویژگی  هـای 
مذهبـی بـه شـخصیت  های اصلـی جنبش  هایی که تفکرات سـنتی 
را زیـر سـوال می  برنـد، امـری جالب توجه اسـت. دنـی اُبرین۲7 این 
موضـوع را این  طـور توضیـح می  دهـد: »وقتـی از درک محرک  های 
اعمـال و رفتـار افـراد عاجـز می  شـویم، بایـد قبـل از هـر چیـز در 

ریشـه  های مذهبـی بـه دنبـال علتشـان بگردیـم.«]۱۲[ بـه نظـر 
انسـانی  ناخـودآگاه و غیرعقالنـی سـوژة  اعمـال  می  رسـد ریشـۀ 
خـالق را می  تـوان بـه وضـوح در ایـن بـاور متعصبانه یافـت: »هنر 

هدیـه  ای از جانـب خدایـان اسـت«.]	۱[

خودمختاری
مشـخص کردن هسـتۀ خالقیت انسـانی، به عنوان پدیده  ای فردی 
و اجتماعـی، آشـکارا مشـکل اسـت. ایـن دلواپسـی  های فرهنگـی 
بـه فرم  هـای متنوعـی از جملـه دارایـی فکـری )از حـق امتیـاز کد 
نرم  افـزاری گرفتـه تـا ژن  هـای انسـان( ابـراز می  شـوند.]۱4[ بیـان 
داشـتن ایـن مسـئله کـه هـر دوی ماشـین  ها و انسـان  ها تـا حدی 
برنامـه ریـزی شـده  اند )امـا نـه از طریـق طبیعـی بلکـه توسـط 
عوامـل تعیین کننـدة اجتماعی(، امـری کمابیش کنایه  امیز اسـت. 
ایـن بـه معنـی تشـخیص ایـن موضـوع اسـت کـه سـوبژکتیویته 
توسـط سـایر نیرو  هـای بر هـم زنندة ثبات شـکل می  گیـرد و خود 
سـوبژکیتیویتۀ خـالق از نظـر اجتماعـی کدگـذاری شـده اسـت. 
ایـن جمـالت طنین  انـداز یکـی از تعاریـف سـوبژکتیویته کـه بـر 
چهارچوب  هـای اسـتداللی پافشـاری می  کنـد، اسـت: این  طـور که 
عیـان اسـت، هنرمند اختراعـی رتوریک اسـت که همانند ماشـین 
کار می  کنـد و بـرای اجـرای فرامینـی سردسـتی برنامه  ریزی شـده 
اسـت تـا در نهایـت به صـورت خودکار چیـزی را تولید کنـد که از 
قبل وجود داشـته اسـت. اگر هنرمند همیشـه تا حـدی »خودکار« 
بـوده اسـت، موقعیتـی فراهـم می  شـود تـا خودمختـاری بـه اندازة 
خالقیـت مـورد انتقـاد قـرار گیـرد. اینجـا مسـئله ایـن نیسـت که 
هـوش یـا حیاتی مصنوعی       سـاخته شـود، بلکه سـعی بر این اسـت 
تـا مصنوعـی بـودن بـه کارگیری  شـان در کوشـش  های خـالق )یا 

چیـزی در همـان حـدود(، مورد پرسـش قـرار گیرد.
سیسـتم  های  سـاخت  پایـۀ  بـر  مولـد  سیسـتم  های  از  بسـیاری 
خودمختار)کـه می  تواننـد تـا حـد مشـخصی از اطـراف خـود آگاه 
محیطشـان  بـه  نسـبت  می  تواننـد  بنابرایـن  اسـتوارند،  باشـند( 
واکنـش نشـان دهنـد. تصـور اصلـی دربـارة آن  هـا ایـن اسـت کـه 
براهیـن فراگرفتـه از جهـان بیرونـی را بـه هرگونـه ورودی داده 
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شـده، اعمـال می  کننـد. بـا ایـن کار، عکس  العمل  هـای جدیـدی   
رخ می  دهنـد کـه می  تواننـد بـه عنـوان خروجـی خـالق در نظـر 
گرفتـه شـوند. بـا این  حـال، تـالش بـرای تقلیـد از هنـر به وسـیلۀ 
تقلیـد از حیـات، بـه شـکل غیر ضـروری  ای گیـج کننده   اسـت. از 
ایـن رو، آتوشـاپ سـعی نمی  کنـد خودمختار باشـد. ایـن محصول 
حقیقتـاً تکثیـر مکانیکـی پروسـۀ تصمیم  گیـری خـالق اسـت، بـه 
همیـن جهت از مسـئلۀ »هـوش مصنوعـی« اجتنـاب می  کند. اگر 
یـک سیسـتم هـوش غیـر مصنوعـی می  تواند هنـوز هم خـالق به 
نظـر برسـد )چـون کـه کـدش صرفـاً بسـط منطـق خـود هنرمند 
اسـت( پـس دیگر نیازی به اسـتقرار هـوش مصنوعی نیسـت، زیرا 
خود هنرمند هوشـمند اسـت )یا نیسـت، احتماال بسـته به مورد(.

عاملیت خالق
سـوژة خالق در دیدگاه سـنتی به عنوان فردی دارای پروسـه  های 
شـناختی و مکانیکـی متمایـز شـناخته می  شـد، بـه خصـوص در 
قیـاس با سـایر کارکنـان یا ماشـین  هایی که نقش فرعـی ثانویه  ای 
را ایفـا می  کردنـد. ایـن موضـوع بـه وضوح دسـتخوش تغییر شـده   
اسـت، ولـی ماشـین هنـر خودمولـد بـر پایـه کدهایـش اسـتوار 
اسـت و هـر انـدازه هـم که عامـل بـه تعویق افتـادن تألیف باشـد، 
بـاز در ذات خـود کدگـذاری و تالیـف شـده اسـت. بـا این  حـال، 
همانطـور کـه هـاراِوی۱8 می  گویـد: »خالـق و مخلـوق در رابطـۀ 
ماشـین و انسـان بـه سـادگی قابـل تشـخیص نیسـتند. بـه همین 
صـورت تمیـز دادن ذهـن و بـدن ماشـین  های کدنویسـی شـده 

نیـز امکان  پذیـر نیسـت.«]۱5[ تمایز  هـای معیـن پیشـین مابیـن 
نیسـتند  اتـکا  قابـل  امـروزه دیگـر  و کـد،  تکنولـوژی  بیولـوژی، 
)بـه جـای  متغیـر، مسـئله خودمختـاری  ایـن   شـرایط  و تحـت 
خالقیـت( مهم  تـر بـه نظر می  رسـد. کارکرد  هـای اجتماعـی علم و 
هنـر، هر دو در راسـتای برقرار سـاختن اسـطوره  های خودمختاری 
عمـل می  کننـد. بـه راسـتی کـه سـر منشـأ هنـر مولد کجاسـت و 
]ایـن هنـر[ تحت چه شـرایطی تولیـد می  کند؟ در این سـناریو  ها، 
خطـر کنار گذاشـتن امکان سـوژة انسـانی بـه عنوان عامـل بالقوه 

دارد. وجـود  تغییر، 
دو  هـر  انسـان  ها  و  ماشـین  ها  کـه  باشـد  ایـن  بـر  فـرض  اگـر 
دسـتگاه  هایی کد  نویسـی شـده   باشـند، برنامه  نویـس کامپیوتـر در 
پیشـه  ای فعـال اسـت کـه بـه عنـوان فـردی همه  فن  حریـف، کـد 
را سـر هـم و تفکیـک می  کنـد تـا بتوانـد عناصـر سـاختاری  اش 
را از نـو بچینـد. کدنویسـی داشـتن قابلیـت داوری و ارائـۀ آن بـه 
صورت اسـتداللی منطقی اسـت؛ چون که برنامه نویسـی همیشـه 
دربـارة حـل منطقی مسـائل بوده اسـت. اگـر امیال خـالق قابلیت 
داشـته  را  منطقـی  تصمیم  هـای  از  دنبالـه  ای  بـه  شـدن  تبدیـل 
باشـند، می  تـوان آنهـا را بـه صورت کـد هـم در آورد. بـا این  حال، 
سـوبژکتیویته در سیسـتم  های اجتماعـی، هماننـد کد تعبیه شـده 
اسـت. بنابرایـن، دسـتکاری آن امـری حیاتـی اسـت تـا بتـوان بـه 
را  ایدئولوژیـک  فرآیند  هـای  و  کـرد  برنامه  نویسـی  موثـری  طـور 

. فهمید
تعـداد زیـادی از کار  هـای بـه اصطالح خـالق، با مفاهیـم تصادفی 
بـودن بـازی می  کننـد؛ اما مسـائل نیـت و منظور، نکاتـی حیاتی  تر 
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هسـتند )در ایـن صـورت، بدیهـی اسـت کـه ایده  هایـی همچـون 
بـه  رسـیدن  قصـد  بـه  میمون  هـا  بـه  تایـپ  ماشـین  های  دادن 
آثـار کامـل شکسـپیر۲۹ ، مـردود بـه شـمار می  رونـد(. بـه جایش، 
آتوشـاپ بـرای بیـان انتظاراتی کـه از نرم  افزار تجاری در دسـترس 
مـی  رود و محدودیت  هـای عملکـردش، از کنایـه اسـتفاده می  کند. 
بـدون ایـن اسـتراتژی، ایـن خطـر وجـود دارد کـه کنایـه خودش 
ادامـه دهنـدة همـان چیزی شـود کـه می  خواهـد نقـدش کند؛ به 
عبـارت دیگـر، پـارودی۰	 در دام پاسـتیش۱	 می  افتـد. ]آتوشـاپ[ 
عمـداً دنبالـۀ پیش  بینـی و عواقب را در هم می  شـکند: اگـر اتفاقی 
افتـاد، پـس کاری بـه خصـوص یـا چیـز دیگـری را انجام بـده. در 
همیـن راسـتا، می  تـوان ایـن بحـث را پیـش کشـید کـه آتوشـاپ 
فقـط باید بـه عنوان یـک نرم  افزار تجلیل شـود. حـال خروجی  اش 
هرچـه کـه می  خواهد باشـد. بـا توجه به ایـن موضوع، پیشـنهادی 
مطـرح شـده اسـت که باگـی را بـه آن »وصلـه۲	 « کنند تـا دیگر 
قابلیـت Save As نداشـته باشـد. چیـزی کـه ایـن کار سـعی دارد 
تـا بـر آن تأکیـد کنـد، ایـن اسـت کـه جـای خالقیـت در حیطـۀ 
دسـتکاری قوانین نیسـت، بلکه در تعیین معیارهای قوانین اسـت. 
ترجیحـاً هماننـد کاری کـه در هنـر مفهومـی انجـام می  شـود. بـه 
طـرز عجیبی، چیزی که »نئوکانسپچوالیسـم		 « سـعی دارد از آن 

دوری کنـد، داشـتن مفهوم اسـت.
می  کننـد،  تأکیـد  کارکـرد  و  فـرم  تفکیـک  بـه  کـه  روش  هایـی 
تئوری  هـای از فرسـوده بازنمایـی را بـه کار می  گیرنـد. خالقیـت 
جایـی در نقطـۀ اشـتراک بیـن عمـل بازنمایـی و وضـوح مفهومی 
قـرار می  گیـرد. برنامـه  ای خـودکار ممکن اسـت از اسـتراتژی  های 
بازنمایـی  اش اسـتفاده کنـد، امـا خـودش هیـچ مفهومـی را در بـر 
نـدارد. ایـن مقالـه بـر ایـن داللـت دارد که مسـئولیت مفهـوم، به 
همـراه معیار  هـای قوانیـن و کـد، در حیطـۀ قلمـرو مؤلـف باقـی 

می  ماننـد.

ــام:  ــا ن ــن ب ــر بنیامی ــهور والت ــۀ مش ــه مقال ــت ب ــی اس ]۱[     ارجاع
»اثــر هنــری در عصــر تکثیــر تکنیکــی آن«  )در ســال  های 6	-5	۱۹ 

ــته شــده اســت(4	.     نوش

]2]     Roland Barthes, ‘The Death of the Author’35 

in Image-Music-Text, London: Penguin 1982, p.146.

]	[     نقــل قولــی از میشــل فوکــو اســت کــه اینطــور می  نویســد: »در 
عــوض اینکــه بیاییــم جــای خالــی بــه وجــود آمــده در پــی عــدم حضــور 
نویســنده را بازبینــی کنیــم؛ بایــد بــا دقــت امتــداد ایــن شکســتگی  ها و 
ــد  ــا بتوانیــم مرزبندی  هــا و بخش  هــای جدی ــم ت ــال کنی فواصــل را دنب
ــادة کارکرد  هــای ســیالی باشــیم کــه  ــم و آم ــن خــأ را وارســی کنی ای
ــه    ــارت در رابط ــده  اند.«6	.  ب ــکار ش ــور، آش ــدم حض ــن ع ــط ای توس
ــس  ــن پ ــن از ای ــت: »)... مت ــته   اس ــور نوش ــنده این  ط ــذف نویس ــا ح ب
ــی  ــنده در تمام ــی نویس ــه گوی ــود ک ــده می  ش ــق و خوان ــوری خل ج
ــه نویســنده  ای وجــود  ــم ک ــاور کنی ــر ب ــب اســت(.... اگ ســطوح ان غای
دارد، ایــن نویســنده همــواره بــه منزلــۀ ماقبــل کتابــش درک می  شــود: 
ــد  ــرار می  گیرن ــد ق ــر روی خطــی واح ــودآگاه ب ــاب و نویســنده ناخ کت
کــه بــه قبــل و بعــد تقســیم شــده اســت.«7	 عــالوه بــر ایــن، یکــی از 
بدیهیــات پســت مــدرن ایــن اســت کــه بخواهیــم بگوییــم: ».هنرمنــد 
ــخ در  ــه تاری ــی را ک ــط چیز  های ــه او فق ــزی نیســت، چــرا ک ــق چی خال
ــذاری و  ــر، جایگ ــار تغیی ــرف، دچ ــت را مص ــرار داده اس ــارش ق اختی

ــد.«8	 ــه می  کن بازفرمول

]4]      Mihaly Csikszentmihalyi, Creativity: Flow and 
the Psychology of Discovery and Invention, Harper 
Collins Publishers: New York 1996.

]5]     Walter Benjamin, ‘The Author as Producer’, in 
Understanding Brecht, London: Verso 1992, p.98;39

ــم در  ــه فاشیس ــۀ مطالع ــال 4	۱۹ در مدرس ــار در س ــن ب ــرای اولی ب
پاریــس ارائــه شــد؛ بنیامیــن اســتدالل می  کنــد کــه روابــط اجتماعــی 
توســط روابــط تولیــد مشــخص می  شــود و بنابرایــن، هنرمنــدان پیشــرو 
بایــد ســعی کننــد تــا آن روابــط را دچــار تغییــر کننــد. پ.ن. یکــی از 
نگاه  هــای آلترناتیــو محبــوب بــرای توصیــف ایــن مســئله، بازگشــت بــه 

تولیــد صنایــع دســتی اســت.

]6[     جزئیــات چیــزی کــه ادواردو کاک آن را »تراریختــه«4۰ می  نامــد 
را می  تــوان در ایــن آدرس یافــت: 

http://www.ekac.org/transgenicindex.html
Kac’s Genesis was commissioned by Ars Electronica 
1999 and presented online and at the O.K. Center 
for Contemporary Art, Linz, from September 4 to 
19, 1999. Also see, ‘Transgenic Art’, first published 
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in Leonardo Electronic, Volume 6, Number 11, 
1998.

]7]      Kevin Kelly, ‘Genetic images’, in Wired, 2.09.
http://www.wired.com/wired/2.09/features/sims.
html, 26 August 1998. See also, Out of Control for 
more speculation.

ــد  ــد: »... تول ــه می  گوی ــارت4۱ مشــهور اســت ک ــای ب ــن ادع ]8[      ای
خواننــده بایــد بــه قیمــت مــرگ نویســنده تمــام شــود.«4۲

]۹[      اشــاره  ای اســت بــه اســتفاده پی  یــر بوردیــو از کلمــه »تکثیــر« 
کــه پدیــده فرهنگــی را قاطعانــه بــه خصوصیت  هــای ســاختاری جامعــه 
ــا ایــن  متصــل می  کنــد و نشــان می  دهــد کــه فرهنــگ تولیــد شــده ب

ســاختار چطــور در مقابــل منجــر بــه بقــای آن می  شــود.
Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Richard 
Nice, Tom Bottomore, Reproduction in Education, 
Society and Culture, London: Sage 1990.

ــر  ــت وزی ــر	4 نخس ــی بلی ــه تون ــود ک ــه می  ش ــور گفت ]۱۰[      اینط
بریتانیــا، جایــی گفتــه اســت: »مــن بــاور دارم کــه مــا در میانــۀ انقــالب 
دوم هســتیم کــه بخشــی از آن توســط فنــاوری اطالعــات نویــن و بخش 
ــا  ــق برآورد  ه ــف اســت و طب ــل توصی ــت قاب ــق خالقی دیگــرش از طری

ارزش اقتصــادی  اش 5۰ میلیــارد پونــد خواهــد بــود.«44

ــزار آزاد  ــاد نرم  اف ــایت بنی ــه وبس ــتر، ب ــات بیش ــرای اطالع ]۱۱[     ب
رجــوع شــود:

http://www.fsf.org/

]12]       Danny O'Brien, ‘Some Past and Future Cli-
chés Regarding Linux’ in Mute Magazine, Issue 12, 
1999.

]13]     Andre Spierings, ‘You can't spell artifice 
without A-R-T’, http://hyperreal.webjump.com
also, ‘The Autonomous Artist in Theory and Prac-
tice’ http://home.internex.net.au/~omgang/auto/
TheAutonomusArtist.html )sic)

]۱4[      در ســرتیتر روزنامــه گاردیــن45 در روز ۲5 اکتبــر ۱۹۹۹ 
ــکا  ــت  فناوری آمری ــرکت  های زیس ــی از ش ــه یک ــود ک ــده ب ــته ش نوش
)ســلر46( بــه دنبــال ثبــت اختــراع بخش  هایــی از کــد ژنتیکــی انســان 
اســت. ایــن خــالف تالش  هایــی اســت کــه بــه رهبــری بریتانیــا بــرای 
رســیدن بــه توافقــی انگلیســی-آمریکایی جهــت منــع ثبــت اختراعــات 
ــد ظــرف  ــد: کــد هــر ژن بای ــوده اســت؛ کــه می  گوی در حــال انجــام ب
ــاز«(  ۲4 ســاعت از کشــف آن منتشــر شــود )هماننــد قواعــد »متــن ب
ــی  ــی جهان ــه علم ــی جامع ــع تمام ــرای نف ــگان ب ــورت رای ــه ص و ب

ــون ثبــت  ــا مریضی  هــا و...( در دســترس باشــد. در قان ــه ب ــرای مقابل )ب
اختراعــات، کشــفیات طبیعــی بــه عنــوان اختــراع شــناخته نمی  شــوند؛ 
دعــوای مقابــل ایــن اســت کــه کشــفیات بایــد شــامل حقــوق مالکیــت 

معنــوی شــوند.

]15]     Donna Haraway, ‘A Manifesto for Cyborgs: 
Science, Technology, and Socialist Feminism in the 
1980s’, in Linda Nicholson, ed. Feminism/Postmod-
ernism, London: Routledge 1990, p.219.
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1.    Leibnitz

2.    Aaron

3.    Harold Cohen

4.    Autoshop

5.    Aura

6.    Author-god

7.    Art-machines

8.    Deferred authorship

9.    Marcel Duchamp

10.    Chaos mathematics

11.    Mihaly Csikszentmihalyi

12.    Socio-cultural

13.    Walter Benjamin

14.    Genesis

15.    Eduardo Koc

16.    Ars Electronica

17.    Book of Genesis

18.    Kevin Kelly

19.    Karl Sims

20.    Friedrich Nietzsche

21.    Jean Baudrillard

22.    Technocultural

23.    Free Software Foundation

24.    Linux

25.    Richard Stallman

26.    Linus Trovalds

27.    Danny O'Brien

28.    Donna J. Haraway

29.    William Shakespeare

۰	Parody       . : تقلید با درونمایه طنز و انتقاد.

۱	Pastiche      . : تقلید به صرف تقلید.

32.    Patch

33.    Neo-conceptualism

ــر  ــری در عص ــر هن ــای: اث ــا نام  ه ــه ب ــن دو مقال ــر بنیامی 4	.      از والت
ــت.  ــود اس ــه موج ــر فناوران ــر تکثی ــری در عص ــر هن ــی و اث ــر مکانیک تکثی
ــرده و در در دوره  ــه ک ــال 77	۱ ترجم ــام در س ــک فرج ــد نی ــی را امی اول
زمســتان نشــریه فارابــی آن ســال چــاپ شــده اســت. دومــی نیــز در کتــاب 
Illuminations )نشــانه  ای بــرای رهایــی، ۹8	۱، ترجمــه بابــک احمــدی، 

ــه چــاپ رســیده اســت. نشــر مرکــز( ب
ــر  ــری در عص ــر هن ــاالت اث ــن مق ــک از ای ــچ ی ــوان هی ــال عن ــا این  ح ب
ــی  ــاب زیبای ــام در کت ــن ن ــا ای ــه  ای ب ــت. مقال ــی آن نیس ــر تکنیک تکثی
ــو(  ــارات گام ن ــرگان، انتش ــد مه ــه امی ــادی )8۲	۱، ترجم ــی انتق شناس
ــام اســت  ــن ن ــا همی ــه  ای ب ــه مقال ــز ب ــی نی ــن اصل وجــود دارد. ارجــاع مت

می  نویســم: پایین  تــر  را  آن  کــه 
‘The Artwork in the Age of its Technical Reproduci-
bility’ )written in 1935/36), in Illuminations, London: 
Fontana 1992.

5	.       بــارت، روالن )	7	۱(. »مــرگ نویســنده«. ترجمــۀ داریــوش 
کریمــی. مجلــۀ هنــر. ش۲5. صــص77	 ـ 8۱	.

6	.        ایــن ترجمــه از نقــل قــول بــا ترجمــه  ای کــه عــزت اهلل فوالدونــد 
ــی  ــت کم ــام داده اس ــر انج ــه هن ــماره ۲5 فصلنام ــال 	7	۱ در ش در س
ــه  ــز در ادام ــی را نی ــن انگلیس ــه مت ــدا ب ــن مب ــاع مت ــاوت دارد. ارج تف

ــی  آورم- م. م
Michel Foucault, ‘What is an Author?’, in, Bouchard, ed., 
Language, Counter-Memory, Practice, p.128.

7	.       بارت، روالن، همان.

38.    Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, MIT Press 
p.71.
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ــا عیســی  پور و  ــه نیم ــم برشــت«، ترجم ــر )۱4۰۰(، »فه ــن، والت ۹	.      بنیامی
دیگــران، نشــر بیــدگل.

40.      Transgenic

41.      Roland Barthes

4۲.    بارت، روالن، همان.

43.    Tony Blair

44.    Guardian newspaper, 22 July 1997

45.    Guardian newspaper

46.    Celera
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