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:هایی که اهمیت دارندتفاوت

،یابی افتراقینکسارها، جسمیتا

شناسی دانستنهستیو

کارین باراد

بابک سلیمی زاده: ترجمه

م منفعل را درهدیدهر گونه ایده از اند دسترس شدهیی که در علوم تکنولوژیکی مدرن قابل»هاچشم«
هاي ارگانیک از جمله چشمها،دهند که تمام چشممیهاي پروتزي به ما نشان این دستگاهشکنند؛ می

هاي یعنی شیوههاي بخصوص دیدن، ها و شیوهکه در ترجمههاي دریافتی فعالی هستند، نظامخودمان،
از علمی هاي اتاق تاریک منفعلی در گزارشنشده یاگريهیچ عکس میانجی.شوند، ساخته میزندگی

ي هر کدام با شیوههاي دیداري بسیار خاص وجود دارد، ؛ تنها امکانها وجود نداردها و ماشینبدن
هاي دیداري چگونه کار فهم اینکه این نظام. ...هادهی جهانسازماندقیق، فعال، و جزئی شگرفی از 

.یافتن عینیت فمینیستی باشدتجسمي از ابایست شیوهطور تکنیکی، اجتماعی، و روانیبهکنند، می
ها، و زنانها، سایبورگبوزینههاراوي،دانا -

نتایج تایمزي مقاله. کنداینگونه اعالن مینیویورك تایمز» آید،چشم از کار درمیچشم تماماًموجود بی«
که در آن یک منتشر شد،طبیعتعلمی ژورنال2001آگوست 23ي شمارهکند که درتحقیقی را خالصه می

انگیز خود شناسان اکتشاف شگفتو زیستدانان، دانان نظري، شیمیفیزیکالمللی از دانشمندان مادي، گروه بین
پسرعموي شود،ي شکننده خوانده میکه ستارهچشمیمغز و بیموجود بیکه اینمبنی بردهندگزارش میرا
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اي دارد که همچنین به عنوان یک نظام اسکلتیدریایی،و خیارخارپشت دریایی، ي دریایی،ستارهيمهرهبی
1.کندنظام دیداري عمل می

بدون کمک در اعماق تاریک اقیانوسبه نظر قادر استي دریایی، ي شکننده، نسبی از ستارهستاره
اش یک چشم تمام اسکلت: انداکنون دانشمندان راز آن را کشف کرده.ها از درندگان فرار کندچشم

Ophiocomaي شکننده که اي از ستارهدهد که گونهیک تحقیق تازه نشان می. دهدبزرگ را شکل می

wendtiiو کنند، همچون یک نظام دیداري عمل میهایی کهاسکلتی دارد با کریستالشود نامیده می
که محیط اطرافش را ببیند و از آسیب دهدکنند که به حیوان اجازه میاطالعاتی را تهیه میظاهراً

اموري هاي کوچک برايخواهند عدسیبه دانشمندانی که میي شکننده دارد معماري ستاره. بگریزد
.دهدبسازند ایده میي بصري نظیر محاسبه

بدن مرکزي که پنج عضو وشدهطور مدور گنبديبهکریستال کلسیتده هزار پژوهشگران دریافتند که تقریباً
آوري و بر ها نور را جمع، و اینکه ریزعدسیکنندعمل میبه عنوان ریزعدسی پوشانند ي شکننده را میستاره
طور به. ي شکننده هستندستارهيپراکندهبخشی از نظام عصبیکنند که اي متمرکز میهاي عصبیبسته
و آن را براي ساختن را ترشح ) کلسیت(شکل کریستالی از کربنات کلسیم ي شکننده این اي، ستارهمالحظهقابل
یکی از مولفان این ي البراتوارهاي بل، تکاچنکوطبق نظر دکتر الکسی . کنددهی میهاي بصري سازمانآرایه

ار هاي بسیو آرایهند، نکسازي میآید بهینهنوري را که از یک جهت میشکنندهيهاي ستارهعدسی«تحقیق، 
چیز دیگري نیست –عجیب است «).تایمزي شده در مقالهنقل(» دهندآنها به نظر یک چشم مرکب را شکل می

که در دانشگاه سوسکس میشائیل لند، »،اند بدانمآن ساختهها در سطح بدن عمومی آنچه عدسیکه در مورد 
2.گویدچنین میکندبینایی حیوانات تحصیل میبرایتون، انگلیس، 

ه خوبی تصدیق شده بود،تر بدهند پیشبه نور پاسخ میشکنندههايهاي معینی از ستارهاین واقعیت که گونه
اطراف قادرند درنور بهي حساسشکنندههاي این ستاره3.ودنبشدهشناختهاما مکانیسم قابلیت دیداري برتر آنها 

آنها همچنین به لحاظ رنگی در شب . تشخیص دهندها را و سایه، از درندگان فرار کنند، موانع حرکت کنند
تکاملی به نظر بد فهمیده این استراتژيدر نگاه اول، ). 1نگاه کنید به شکل (شوندمیترتاریکو در روز ترروشن

افزایش شکنندهياما اگر هدف ستاره. دهدپذیري آنها نسبت به درندگان را افزایش میچون رویتشود،می
آوري ، تا هرچقدر نوري که ممکن است را در طول شب جمع)از کنداز درندگان احترآنکهبهتر (ش باشد ددی

بهتر (بیش از حد در معرض نور بودن، در طی روز مصون دارد حساسیت،را از فوقاشنظام دیداريزو نیکند، 
. رسدشده می، آنگاه فرایند گزینشی طبیعت به نظر توجیه)بزند» عینک آفتابی«آنکه 
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توانند میاین ریزساختارهاي کلسیتی «شان مبنی بر اینکه فرضیهآزمودنبرايدر البراتوارهاي بل پژوهشگران 
، 2001. دیگرانآیزنبرگ و (» ر عملکرد داشته باشندنوبههاي حساسبر بافتهدایت و متمرکزساختن نوردر

حکاکی ، که فرایندي است که همچنین برايشودوانده میخبصري لیتوگرافیند که دتکنیکی را به کار بر، )820
یک آزمایش عدسی، اثربراي تشخیص و تصویرکردنما «: گیردها مورد استفاده قرار میریزتراشهمدارها بر روي 

هایی که حساسیت یکی از گونه[.wendtiiOاز ]لوح قسمت پشتی[DAPیک . را طراحی کردیملیتوگرافی
با )SEM(و یک ریزنگار الکترون مرورگر پاك شده بود، ارگانیکاز بافت] دهدمینمایشنسبت به نور را 

لوح قسمت SEMa2شکل» .به عنوان یک تصویر مرجع ثبت شده بوداشاز سطح پشتینمایی اندك درشت
نمایی با استفاده از درشت(SEM، این b2؛ در شکل شده استي ارگانیک پاك دهد که از مادهرا نشان میپشتی 
. دهدرا نشان می.wendtiiOوارعدسیبه وضوح ساختارهايلوح قسمت پشتیي خارجی یک از الیه)بیشتر

هاي کلسیتی به ریزعدسی«، .آیزنبرگ و دیگران. از جی. نوربهي حساسي شکنندهستاره-1
. b1، شکل 819): 2001(412طبیعت» هاي شکننده،گیرنده در ستارهعنوان بخشی از نظام نور

تصاویر اهداشده توسط گروه انتشارات طبیعت، . Ltdمیالن ي انتشارات مکچاپ مجدد با اجازه
.لندن

پژوهشگران با تقلید.تحلیل شده بودسیلیکونیي شده بر یک ورقهي آمادهنمونهبا قراردادنوارعدسیاین نظام 
مورد استفاده ها در ساختن ریزتراشهي سیلیکونی مدارها بر یک ورقهکردننقشطور بصري بهبراي فرایندي که 

این پژوهشگران با تحلیل . نور را قلمزنی نمودندبهي حساسورقهها نور تابانده و از طریق عدسیقرار گرفته بود، 
ي میکروسکوپی یک مطالعهاین مقایسه شده بود با .کنندها را کمي کانونی عدسیقادر بودند فاصلههاقلمزنی

را آشکار نمود کهايفیبر عصبیهاي بسته، که شدهزداییکلسیملوح قسمت پشتی از برش نازك انتقال الکترون
ي ذیل را ارائه نتیجهپژوهشگرانبر مبناي این اکتشاف،.ي کانونی نظام عدسی قرار داشتنددر صفحهدقیقاً
و ي منحصربفردشانبا اثر متمرکزکنندههاي کلسیتیي ریزعدسیکنیم که آرایهما پیشنهاد می«: دادند

چشم -با یک قابلیت مرکبیافته ي نور تخصیصتواند یک نظام گیرندهمیشانیاساسهاي عصبیگیرنده
). 821، 2001. دیگرانآیزنبرگ و (» را شکل دهدتصور قابل

بیشتر مقایسه، همچنین از یک مولف اصلی این تحقیقدانشمندي از البراتوارهاي بل و یوانا آیزنبرگ، 
در این 4.کنداستفاده میسازد پیکسل به پیکسل میدوربین دیجیتالی که یک تصویر راپیشرفته با -تکنولوژي
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ه یا ي شکنندبینایی ستارهدوربین دیجیتال یک استعاره است برايماند که آیا آدمی به سرعت درمیتبادل،
:کند به اینکه شکلی کامال مادي به خود گیردبخصوص هنگامی که این استعاره شروع میبرعکس، 

. ...از این موجود دریایی بیاموزیمتوانیم، میهاي تازهها و تکنولوژيبه جاي تالش براي طرح ایده
و بینایی اندازند ی جهات مختلف نگاه میدر تمامگیرند،تمامی بدن را فرامی] ي کلسیتی[هاعدسی
هاي بصري، دستگاههخواهیم بمیهمه این کیفیتی است که ما . ... کنندمیفراهمارگانیسم برايجانبی 

به جاي داشتن یک عدسی که بر یک جهت اشاره داشته باشد، .دوربین، وارد کنیمبخصوص به 
درجه -360این احتماال منظري . متفاوت اشاره دارندداشته باشید که بر جهات عدسیتوانید هزاران می

5.از کل فضا به شما خواهد داد

دهد ي شکننده را نشان میاز لوح قسمت پشتی یک ستاره) SEM(یک ریزنگار الکترون مرورگر ) تصویر سمت چپ الف-2
)wendtiiO.( ؛ تصویر سمت راست یکSEM است)ي خارجی هاي کلسیتی بر الیهکه عدسی) یافتهنمایی افزایشدرشت

هاي کلسیتی به عنوان ریزعدسی«، .آیزنبرگ و دیگران. از جی. دهدبخش اسکلتی یک لوح قسمت پشتی را نشان می
ي دد با اجازهچاپ مج. f1و c1هاي ، شکل819): 2001(412طبیعت» هاي شکننده،بخشی از نظام نورگیرنده در ستاره

.تصاویر اهداشده توسط گروه انتشارات طبیعت، لندن. Ltdمیالن انتشارات مک

این است که نظام اسکلتی دانشمنداناي از المللی چندرشتهتوجه این تیم بیناکتشاف قابلطور خالصه،به
در حدود (مدور کوچک، گنبدهاي کریستالی کلسیتیاستهاریزعدسیاي از مرکب از آرایهي شکنندهستاره

کنند کهبر نقاطی مجتمع و متمرکز میاًکه نور را دقیقاند،آن ترتیب یافتهکه بر سطح)ها میکرون در دیامترده
این که اشاره بر این دارد که،اشپراکندهبخشی از نظام عصبی،ي شکنندهستارهعصبهايمطابق است با بسته

).شوداي که در حشرات یافت مینظام بصري(کند همچون یک چشم مرکب عمل میظاهراًشدهنظام ترکیب

اشتیاق خود کند،ه اکستر در انگلیس بر بینایی و فوتونیک کار مییک فیزیکدان که در دانشگاروي سامبلس،
:کردمغز را اینگونه بیانبیبراي نبوغ این موجود
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–ي غیرارگانیک را با چنین دقتی دستکاري کندتواند مادهمیاست که این موجود ارگانیکآورحیرت
انگیز را این ریزساختار شگفتکند واز مواد شیمیایی آغاز میايآمیزهبا.حال که مغزي ندارددرعین

6.دهدبیرون می

دار وو آنها در نمایشگرهاي جهت،تنها چند سال پیش پدیدار شدها ریزعدسیهاينبوغ انسانی با آرایه
براي پردازش سیگنال مسیریابیهاي رابطبه عنوان، به عنوان مثالروندسنجی به کار میبینایی- ریز

همین امر در .هاي تکنیکی ما داده استتوسعهاز پیش خبر ازیابیم که طبیعتبار دیگر درمی.سیگنال
توانند به طور گزینشی نور را در جهات ساختارهایی که می، رودک بکار میمورد مواد جامد فوتونی

شان به خاطر پتانسیلطی ده سال گذشته بسیاري راهاي پژوهشمواد فوتونیک.مختلف منعکس کنند
اما همچنان، .ها یافتها و در بال پروانهر عقیقتوان آنها را د، بااینحال میاندبرانگیختهدستکاري نوردر

7.بوده استکارکرديبصريي ساختارهايتوسعهدر کاربراي زمانی بسیار طوالنی طبیعت 

رود،فراتر میهاکه از نبوغ تکنولوژیکی رایج انسان،براي نبوغ برترشمل رااعتبار کاتواندنمیي شکنندهستاره
.کندشود چنین میمیخوانده » طبیعت«که خردمندترو ،ترقدیمیتر،بلکه یک پیکربندي وسیعکسب کند،

علم ترین موجودات ممکن است برحتی ابتدایی«: کندرادیوي عمومی ملی عنوان میهمانطور که یک گزارشگر 
)کند؟می» ابتدایی«پس چه چیز باز هم آن را (8».مدرن برتري داشته باشند

است که بگوییماحتماال منصفانه توجه است،جالبالعاده طورخارقبهعلمییک دستاوردکشفکه این درحالی
با اش در ارتباط است تاهاي بالقوهبیشتر با کاربستي این داستانو انتشار گستردههیجان حول این اکتشاف

ي انتهایی این در جملهتصدیقي اینشمردهلحن تقریباً.ي شکنندهستارهي نبوغ مهارت تنانهشگفتی ناب در
:ي تکنیکی را در نظر بگیریدمقاله

هم به عنوان یک رکن بصري و ، شودنشان داده میهاي شکنندهتوسط ستارهي از کلسیت که کاربرد
براي میانجی فرایند تکامل، به،هاارگانیسمتوجهتوانایی قابلپشتیبان تکنیکی،به عنوان یکهم

هایی تازه براي ساخت مواد ، و ایدهنمایاندعملکردهاي مختلف را مییک ماده برايسازيبهینه
)821، 2001. دیگرانآیزنبرگ و(.دهدارائه می» هوشمند«

که د، و درحالیشومیمحسوب اي خوبی در انتشارات علمیسم حرفهر)انگاشتنکمترینیا (ن گرفتکمستد
پذیرد،میانحراف کامال بیشتري را آمده استیعتطبي »هادیدگاهخبرها و «ر آنها که در بخش هایی نظیخالصه
آور نباشد که بنابراین شاید شگفت. کنندپیروي می از مجموعه قواعد یکسره متفاوتی هاي مجالت عمومیبیانیه
خط آغازیناست را باشکنندهيستارهاش ازشگفتیاز آیزنبرگ که بیانگرايگزارهي کشفمجلهگزارشگر یک 

:گذاردکنار هم میکندمیموضوع را کامال شفاف کهیتعارفبی
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سازي تواند در شبکهکه میاند،ي کاملی را پروردههامهندسان تنها رویاي چنین ریزعدسیحال، تابه
این «گوید او می.گیردمیآیزنبرگ از این موضوع الهام. ر گرانبها باشدبصري و تولید ریزتراشه بسیا

طرحی را اقتباس کنیم توانیم از آن تقلید کنیم، و از طبیعت می«. »اي استمهندسی بسیار هوشمندانه
9».پیشاپیش براي هزاران سال در کار بوده استکه

هاي متعلق به تکنولوژيکه(آید مطبوعاتی که از البراتوارهاي بل بیرون میتوان انتظار داشت، همانطور که می
بیرون آمد، با عنوان 2001آگوست22یک جریده که در تاریخ . اندشادماناز این کشف بسیار)لوسنت است

هاي تواند به ریزعدسیکه مییابندتوجهی در موجودات دریایی میبینایی قابلدانشمندان البراتوارهاي بل«
تواند به میچندعملکرديي مادهتدهد که این زیستوضیح می»،هاي بصري منجر گرددشبکهبهتري براي

از طریق ترو کامپیوترهاي سریعهاي ارتباطات از راه دوربراي شبکهايشدهطراحی- عناصر بصري بهتر
:هبودیافته منجر گرددببصريلیتوگرافیهايتکنیک

ي الگوي ستارهها را بر اساسریزعدسیموفقیت طبیعت را تقلید کنند ودانشمندان امیدوارند که
هاي هاي شبکهد به عنوان مولفهتواننمیايتقلیديهاي زیستچنین عدسی.شکننده طراحی نمایند

بصري را بهبود لیتوگرافیهاي تکنیکتوانند به طور بالقوهه میو در طراحی تراشه، آنجا کبصري،
، جان راجرز»،بر مبناي خبرگی طبیعت ساخته شده استتقلیدزیست«.سودمند واقع شوندبخشند

سادهیک ارگانیسم نسبتاًدر این مورد،«.گویدالبراتوارهاي بل چنین میمدیر پژوهش نانوتکنولوژي در
».طراحی مواد داردسنجی وبسیار پیچیده در بیناییيحلی براي یک مسئلهراه

پرشور در مورد آخرین دستاورد آیزنبرگ البراتوارهاي بل یک گزارش ،2003فوریه 21در ک سال و نیم بعد، ی
مهندسی زیسته با الهام ازداشهمت- هاي ریزابداع نخستین کریستال«:منتشر شدعلمژورنالبیرون داد که در 

به صورت بولد نوشته شده عبارت خالصه، که در زیر عنوان. )2003آیزنبرگ و دیگران، (»شده در طبیعتیافت
در ها را ي اینکه چگونه طبیعت کریستالمطالعه«:گویدچشم خواننده را جلب کند، میو طوري طراحی شده که

ي با چشمکی به ستاره،آیزنبرگ».تواند براي نانوتکنولوژي مهم باشدمیکندطراحی میهاي دریاییارگانیسم
پروژه را دهد،شباهت دارد که بینوس بیرون میشکننده، در نمایش تکریمی که به آن نوع از احترام به طبیعت

:دهدوضیح میاینگونه ت

هاي هر چه بیشتر ارگانیسم. ... امسازي مواد بودهکاملبراي ن همیشه مسحور قابلیت طبیعتم
کشف اًما اخیر.توانیم از آنها بیاموزیمیابیم که چقدر میبیشتر درمیکنیم،میشناختی را مطالعه زیست
نیم آیا تصمیم گرفتیم ببیوسازد، اي میي عالیهاشدهمت- هاي ریزکریستالایم که طبیعتکرده
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ولوژي تواند در نانوتکنچون این تکنیک میالگوبرداري کنیم،م این رویکرد طبیعی را در البراتوارتوانیمی
.سودمند باشد

که به موجب آن ها مورد استفاده قرار گرفت،به منظور ساخت عدسیکه اخیراً»پایین-باال«ر تقابل با رویکرد د
- پایین«یک تکنیک آیزنبرگ و همکارانشعدسی مطابقت پیدا کند،شود تا با مشخصات دهی میزمینهشیشه 

هاي متوالی کلسیتکه در آن الیه،ي نانوتکنولوژي متداول استکه در توسعهرا مورد استفاده قرار دادند،»باال
به کار آن را وکندر میي موثري از اشتیاق دانشمند رهباین گزارش استفاده. اندبنا شدهها براي ساختن عدسی

هاي بصري در ساخت دستگاهچیزي نه کمتر از یک انقالب راو یک درجه افزایش دهد،بندد تا هیجان رامی
ي طیف در آینده براهاتواند اینکه چگونه کریستالمیي البراتوارهاي بلرویکرد تازه«:کندمیپیشگویی 

».شوند را انقالبی کندساخته میهااي از کاربستگسترده

براي انگیزش کافیشکتقلید بدونو زیستیافته،جسمیتبینشهاي حکاکی،دستگاهسازي،موضوعات دیداري
در هاي مرتبط و پرسشهاي بازنمایی سشپررکه ببسیاري از دانشوراننزدهستندیفوپاسخ پاولتولید یک

هاي نظاممتفاوت ازبر حسب نوع ي شکننده، اما نظام بصري ستارهتمرکز دارندشناسیمعرفتمورد 
.تامل بر آنها هستندمایل بهو مطالعات فرهنگیبسیاري از دانشوران در مطالعات علماي است کهسازيدیداري

ان ابژه وجهاي که میانبه عنوان عدسیکه زبان یا بازنمایی راهندسیالگوي بیناییآنچه موضوع بحث است
میان انواع مطلقخارجیتهندسه ازیک نیست،کنددهی میموقعیتکندگري میي داننده میانجیذهن سوژه

م و نبوغ در تنوع عظیی نمایانگرشناسی غربتاریخ معرفت.شناختی متمایزشناختی و معرفتهستیبه لحاظ
دکارت آن و آن نیست دکارتافالطون آن آنِ(سازي استشناختی و بصريهاي معرفتنظامانواع متفاوتتولید 

بازنمایی نام این تا زمانی کهاما،)فوکو نیستپونتی آن -مرلوپونتی نیست و آن -مرلوکانت آن و آن کانت نیست
–یا کار زبان، فرهنگ، تکنولوژي،و چه ، باشدمیانجی عدسی آگاهی، چه بهگريمیانجیي انگارهبازي است،

این ی بیرون ازامکان دانش انساني فلسفیو مسئلهدارد،نگاه می، وراي فهم ما،تکلیفیبالطبیعت را در
10.کندرا تولید و بازتولید میجهان ابژهسازي متافیزیکیقرنطینه

یا بینایی هندسی بازتاب بیاندیشد،شناختیهاي معرفته عدسیي شکننده موجودي نیست که چندان بستاره
ي داننده ومیان ذهن سوژهيواسطهکند،تفکیک عملبه عنوان خطاي ندارد کهي شکننده عدسیستاره

نظام دیداري اینطور نیست کهصرفاً.هستند، بلکه چشم ندارندهاي شکننده چشم ستاره.مادیت جهان خارج
ي شکننده یکستاره.هستسازنده ک سازوبرگ دیدارياش یهستیخود؛باشدیافته ي شکننده جسمیتستاره

مادیت و ، هستی و دانستن،ي شکنندهنزد یک ستاره.شونده استو دگردیسکننده،تنفسنظام بصري زنده،
عصبینظام بافته واسکلتی درهمنظام–اششناسیریخت.متضمن یکدیگرندجوهر و شکل،پذیري، فهم
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یک .ي شکننده استستارهاي است کهسازندهي نظام دیداريدربردارندهآن، خود ساختار و شکل آن،يپراکنده
میان خودش و) ساخت خودش(ي وجود ندارد که در مورد شکاف مفروض cogitansres.حیوان است بدون مغز

extensaresپرسشی از بازنمایی وجود فنومن، و هیچ-تمایز نومنگري، هیچز میانجیاي اهیچ بینایی. تقال کند
. ندارد

ي تغییرناپذیري ماده را فرضیهو آنها متمرکز نیستند،» شان«بر توهم تثبیت سرحدات تنانهشکنندههايستاره
وقتی ي در حرکت نیست،مادهي شکننده صرفاًبراي ستارهدینامیک . کنندحتی براي یک لحظه نیز قبول نمی

ي شکنندهیک ستاره.استي شکنندهستارهدینامیک هستی - ي زیستهبراي شیوامري ذاتی که دینامیسم ماده
وقتی که ي شکننده، یک ستاره.در محیط اطرافش تغییر دهدا در پاسخ به نور موجود اش رآمیزيتواند رنگمی

را )و بنابراین نامش(ء از بدن که به مخاطره افتادهآن جزشدن توسط این یا آن درنده قرار دارد،در خطر گرفته
اشهندسهپیوسته که به طور سازنده استدیداريي شکننده یک نظامستاره.و بازخواهد رویاندجدا خواهد کرد

سازي و خودآئیناش سرحدات تنانهمداوم بازانجاماش را در یک بینایی–دهداش را تغییر میشناسیو مکان
ازخودش را ي سرحد که به موجب آنها کنندهکردارهاي ترسیم–آن کردارهاي گفتمانی11.کندبازتولید می

، سازند کهو قادرش می،کندمتمایز میدکنو با آن جهانش را حس میکنش دارد-با آن درونمحیط زیستی که
در آنچه ي شکنندهي ستارهتنانهساختار 12.شوندر مادي اجرا میطوبه–یک درنده را تشخیص دهدبراي مثال، 

.مادي استداند یک عاملبیند و میدانستن میکردارهايبامشغولیت دینامیک جهانبه عنوان بخشی از
دهد و آن تا به آن معنانشان فرهنگ یا تاریخمنفعل و خالی در انتظاریک سطح اشمادیت تنانهطور مشابه،به

تولید نقشی عامالنه درشناختی فعال و زاینده است وبه طور ریختخود جوهرش؛نیستتغییر بگشایدرا رو به
ي دربردارنده–گفتمانی استاششدن مداومماديیعنی،.کندایفا میاش، مداومشدن، مادياشتفارقی

خود وجودش اهمیت دارند را بازپیکربندي که برايهایی و داراییسرحداتاست کهاياتفاقیکردارهاي
اتفاقی هايکنش-محصوالت دروناشمنديسرحدات تنانه و اتصالهاي مداومبازپیکربندي13.دنکنمی

براي (» دیگري«و » خود«برش عامالنه میانمیانجی آن که به–گفتمانی -کردارهاي مادي–تکرارپذیرش 
به عنوان مثال، در یک برش عامالنه،(آیدمیگذارانه به اجرا دربه طرزي تفاوت)»محیط زیست پیرامون«مثال، 
قابلیت تمیزدادن خود از .)بعدي استبخشی ازدر برشی دیگر؛ بخشی از بازوي پیشین استزوي معینیک با

ت، اما این داللت بر اسبایستهي شکننده امريبراي بقاي ستارهبراي مثال،، ردیابی و گریز از درندگان،دیگري
تشخیصاش برايبه قابلیتي شکنندهبقاي ستارهبر خالف،.تثبیت گردندنیاز استاین مقوالتاین ندارد که

جهان نیستند بلکه يشدههاي تثبیتجنبهپذیري و مادیتفهم.استاشايرابطهتغییر وقابلطبیعت واقعیت
که به لحاظ بینایی زنده استیکاین چشم، این هستی،.اندبافتهي درهماجراهاي عامالنهدر عوض

شی از بخهایی از خویش را به عنوانو بخشگیرددرون خویش دربرمیهاي طبیعت راذرهشناختیمکان
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کردارهاي امکانبه عنوان شرطی برايهماین سازوبرگ. دهدبه طبیعت بیرون میاشدینامیکزیست
بکارهاي بیشترششدندر ماديطور اتفاقی مولدن یک نیروي بهبه عنوادانستن و هستی و هميبافتهدرهم

!کنیمعملکردي صحبتي چندمادهزیستدر مورد یک. رودمی

الواقع بسیاري هاي سنتی، و فیرا بلکه نیز انگارهزدودههاي جسمیتشناسیتنها معرفتنهشکنندههاي ستاره
از، بلکه بخشی اندواقع نشدهها در جهانبدن.کشندبه چالش مییابی راجسمیتغیرسنتی، ازهايانگاره
یا ،)گراییعینی(ا کجدر تقابل با منظري از هیچدیدن از جایی باشد،يامري دربارهتواندنمیعینیت14.اندجهان

در فرهنگ و اشغال مختصات خاصی در فضا و زمان، معنايبهبودن در جهانعاگر واق،)گرایینسبی(هرکجا 
تواند مورد تاکید بیش چیز به ندرت مییکدرست همانطور که اهمیت بدن به عنوان یک اجرا و نه.، باشدتاریخ

قلیدسیبه عنوان یک ظرف امانوس از فضازمانپردازيبه همان ترتیب ما باید در برابر مفهومگیرد،از حد قرار 
ا باشده رهاي به طور مجزا برساختهبدنکه)اقلیدسی-چندتایی غیریا حتی یک(مقاومت کنیمموجودازپیش

ي مطلق از فضا شدهي تعیینخصیصهنه یک » موضع«.دهده میارائپیمودنبرايییمکانی براي بودن و فضا
.شونددارند ساخته و بازساخته میهاکه بدننشیند درحالیآرام نمیچندتایی فضازمان.است و نه پیشینی

فعالیت-میانجی درونبهبطور تکرارپذیريخود فضازمان.تر استصمیمانهبسیاري میان فضا، زمان، و ماده رابطه
ها از جمله اجراهاي، و بدنفعال مداوم است- درونجهان یک مشغولیت.شودبازپیکربندي میمداوم جهان

از جمله آنها ها،سرحدات و داراییپایاندر یک بازپیکربندي بیدینامیک جهان هستند،فعالیت-افتراقی درون
.اندساختن- در-ماده- زمان- ضافيو سایر کردارها دربردارندهعلمی- کردارهاي تکنو.اندمتعلق به فضازمانکه

یک همچنانکهماند،درون یک قاب فضازمان از ارجاع باقی نمییافتهموضعچیز به طور مجزا برساخته وهیچ
یا خارج مطلقهیچ داخل15.شد نیز وجود ندارداجهان قرار گرفته بدید ما که خارج ازلذتموضع الهی براي 

طور بهي نهموضوعی دربارهیابیجسمیت.پذیري عامالنهتفکیکتنها بیرونیت درون، یعنی،.مطلقی وجود ندارد
.اش استبودگی دینامیکي هستی جهان در خاصبلکه دربارهیافته بودن در جهان،خاص موقعیت

دهند و پس از خوردن ادامه میبه تکاندرخشانی دارند کهبازوهاي زیستتوجهی، برخی افیوروئیدهابطور جالب
یک فهمند کهمیاین را به عنوان تاکتیکی موثر براي بقاشناسان دریایی زیست.دهندنور بیرون میشدنقطع

افکندهآیا این عضو بیرون.کندکردن درندگان اجرا میبراي گیجگریزدکه دارد میدرحالیي شکنندهستاره
یک شود یامانده میاست که حائل انرژي واکنشی باقیغیرارگانیک -ساختار ارگانیکاز یکايتکهسادگیبه

بر شوندواکنش صرف تشخیص داده میهاي مداوم عضو جداشدهاگر حرکتکند؟ي همراه که کمک میگونه
رقابت و یک بدون مغز، ي هوشمند یک مادهدر مورد ارگانیسم اصلی کهمبناي اینکه این قطعه مغز ندارد،

ي شکننده تنوع عظیمی را در رفتار جنسی و تولید ي ستارهگونه، است چه؟غیرارگانیک- ي دوتایی ارگانیکزنده
گرایی جنسی را دوشکلبرخی دیگر کنند،ریزي پراکنده استفاده میاز تخمهابرخی گونه: دهدمینمایشمثل
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سازي خودشان از با باززایی یا شبیهو برخیبارورساز هستند، - خودبرخی هرمافرودیتی و دهند، نمایش می
اي شده تنها تکهچه وقت یک عضو قطع. کنندرجنسی تولید مثل میبه طور غیي بدنشدهقطعههاي قطعهبخش

تعلق دارد »محیط زیست«به »منفصل«اي عضودر چه نقطه؟و چه وقت یک زاده استاز محیط زیست است 
تعیین مشخصات یک ارگانیسم واحد مورد نیازبدن درهاي آیا وابستگی بخش؟»ي شکنندهستاره«به جاي

هایمان توانیم به چشمآیا میتعریف سرحدات تنانه اعتماد کنیم؟توانیم به ترسیم دیداري برايآیا میاست؟
وضعیت پیچیدهدر یک جزالحاظ فضایی مذرات به(.وابستگی فیزیکی نیستمستلزم اتصالیتاعتماد کنیم؟

یک بخشکه از »زاده«آیا اتصال میان یک 16.)بخشی از همان پدیده هستندهاي مجزا ندارند بلکههویت
یا باقی یکسان است با اتصالش با یک عضو مردهي منبعي شکنندهو ستارهبه وجود آمده استي بدنجداشده

!رسدهاي شکننده میوقتی به ستارهرفته را تصور کنیدازدستعضو ي ههاي تروماي خاطرامکانمحیط زیست؟
. مستلزم بازاندیشی روانکاوي نیز خواهد بودمطمئناًیابی به این شیوه بازاندیشی جسمیت

هاي ي شبکهآنها بر لبه–کننده، و تغییریابنده هستند تنفسزنده،انکسار آستانیهايهاي شکننده شبکهستاره
در مورد سرحدات اي از روابط متغیري پیچیدهمجموعههاي شکننده که با ستاره. کنندزیست میبودنانکساري

ي توانند از عهدهآنها به سادگی نمی.اندآهنگگذاري همتفاوتبه لحاظ تکاملی با فرایندهاي تنانه سروکار دارند، 
براي )هایا نظام عدسی(قابلیت یک عدسیاثرات انکسار . یندآي انکسار براثرات بالقوهانگاشتننادیده

سرحدات یک تصویر کمتر ، باشدبزرگترهرچه اثرات انکسار.دنسازتصویر را محدود مییککردنمشخص
فیزیکی بنیادي حداین یک.شودمورد توافق واقع میبیشتر)resolution(وضوحیعنی،شده هستند،تعیین
شان رشد و نمو پیدا محیط زیستکنش با- درونهاي شکننده در ستاره17).یک حد عملیصرفاًنه(است 
یک تنش خالقانهدرتیزهوشی دیداري را اند تاسازي شدهبهینههایشان اي که ریزعدسیبه چنان شیوهاندکرده

وضوح، یک مبادله، میانبه حد اعلی رسانند)هاي مهمها، و سایر پدیدهبراي تشخیص درندگان، مخفیگاه(
هاي امکان:گیرد به وضوح حائز اهمیت استاینکه آن تنش چگونه مورد تبادل قرار می18.جزئیات و اثرات انکسار

ي هر تفاوتی ر دربارهانکسا.در معرض خطرندگذاري سرحدات تنانهبراي تفاوتي شکنندهدر قابلیت ستارهبقا
پذیري عامالنه را زیست ي شکننده تفکیکستاره.ها اهمیت دارنددر این باره است که کدام تفاوتنیست بلکه

.گذاري بدون فردسازيهاي تفاوتامکانکند،می

نوعیوضوح در آنها به. دبینایی هندسی دانستن عمل کننتوانند بهتر از درافتادن بههاي شکننده میستاره
و سایر ابزارهاي ها،سراسربینیها،عدسیوثبت،هاي حکدستگاهکننده،هاي میانجیماشینمتفاوت از

.پندارندمیدانشوران در مطالعات علمی و مطالعات فرهنگیبرند که بسیاري ازمیبه سری مختلفختشنامعرفت
و عوامل مهم انگارند،میهندسیبینایی سازي را به عنوان امري مربوط به دیدارياکثر مواقع این رویکردها 

یک تحلیل را .خواهد کرداما این در بهترین حالت یک تصویر تیره را تولید.نهندبینایی فیزیکی را به کناري می
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که معادل است اثرات بینایی فیزیکی مهم،در غفلت از انکسار و سایرکند، ي بینایی هندسی محدود میبه حیطه
همانطور که مالحظه نمودیم، 19.اثرات کوانتومدر غفلت ازي فیزیک کالسیکحیطهلیل به حتبا محدودکردن

اي که هر کدام شناسیشناسی و هستیمعرفت–فیزیک کالسیک و کوانتوم وجود دارد هاي عمیقی میانتفاوت
تواند می) فیزیک کوانتوم(بینایی فیزیکی به یک معنا، این غفلت از.اندمتفاوتبه طور قابل توجهیدر بر دارند

- طبیعت«در طبیعت امور بیشتري نسبت به. مطالعات علمی فهم گرددشناختیبه عنوان نشانگر حد معرفت
که یک نیاز ظاهري به (پوشاندن- یک بازدومی همچنان 20.وجود دارد» انسانی-دانش-يابژه-عنوانبه

ي معرفتی را ابژهصرفاًسازنده-کردارهاي سرحد.سازدطبیعت را برمی)انگیزاندآشکارسازي را برمی
و دانشی که و کردارهاي علمی صرفاً کردارهاي دانستن نیستند،.رانندزمینه نمیو باقی را به پسگزینند،برنمی

ي سنتی فلسفههاييزپرداهاي مستقیم نسبت به مفهومحتی در چالش.شود تنها از آن ما نیستتولید می
ولو هاي انسانی،به عنوان سوژهدانندگاناندیشیدن بهيگرایشی وجود دارد به ادامهشناسی، از معرفتغربی
در غیاب یک آزمایش نیرومند از . قالب شده باشندوتزهاي تکنولوژیکی محبوب ما به نحو مقتضی به پراینکه

امر انسانی شده ازحذفاینطور فرض شده که هیچگاه چندان مکان هندسی دانش ،شناختیموضوعات هستی
اما .عیت ما دعوت کنداجتماناانسانی را به يهستارهاوجود دارد تاکنندهدموکراتیزهو اینچنین حرکتنیست،

تحلیل ) متعلق به مرد استکه با اینحال هنوز(چیز به یک مقوله کردن همهگ با دعوتفرهن- دوالیسم طبیعت
ها، کودکان،، بردهخوشامدگویی به زنانصرفاًهاي سنتیشناسیتي به چالش کشیدن معرفنکته. رودنمی

توسط ارسطو از سرزمین دانندگان تبعید دو هزاره پیشبیش از که(شده هاي محرومدیگريها و سایرحیوان
.شناسی دانستن استهستیبهتري ازگزارش ي دانندگان نیست بلکهبه زمره)شدند

ي کردارهاي پیچیدهي دربارهي منشناختی رئالیستی عامالنهمعرفتي هستینکتههاي شکننده عیناًستاره
ي دیداري ها، و استعارهکشندآنها عادات دکارتی ذهن ما را به چالش می.کنندوضع میدانستن و هستی را

ساختن دانش یک فعالیت .دنشکنمیرا درهماششدهگريبینایی دید میانجیهمراه بامعمول براي دانستن
، یک دانستن یک مشغولیت مادي مستقیم است.خالف آنبر بند مرسومعلیرغم ترجیعشده نیست،گريمیانجی

بندي مفصل، اشدر پیکربندي مادي دینامیکبه عنوان بخشی از جهانکردن همراه با جهانعمل-کردار از درون
یک ایده نیست که در جهان صرفاً. اندی ماديي دانستن و هستی کردارهایپیچیدهکردارهاي درهم.اشمداوم

معادل با ، نه ضرورتاًیک پیکربندي مادي خاص از جهان است»ذهن«برخالف، .ذهن انسانی وجود داشته باشد
یا دهند، پاسخ میبه محركدارند،ها را نگه میخاطرههایی نیستند کههاي مغزي تنها سلولسلول.یک مغز
و به محرك کنش دارند-درونشانبا محیط زیست اقیانوسیهاي شکنندهستاره21.اندیشندها را میاندیشه
کنند وشان را تنظیم می، مواضعگویندشود پاسخ میپذیر میها فهمکنش- اي که به میانجی این درونافتراقی

ي اینها بدون مغز یا همهیا غذا یا سرپناه پیدا کنند،تا از درندگان احتراز کنند کنندهایشان را بازسازي میبدن
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که گفت وقتی خاطرنشان کردطور استعاري سخن میبهصرفاًشناس سلولی دنیل مازیا آیا زیست(.چشم
ازدیادي از مطمئناً؟ »دن با مغز استها و دیعبارت از اندیشیدن با چشمموهبت بزرگ میکروسکوپیست«

اشاره بر ها که توسط دانشمندان ارائه شده است، نامه، شامل انبوهی از تصدیقي دانستن تاکتیکها دربارهگزاره
).اللفظی و مادي بیشتري داردتحتمعنی

انسان انحصاريحق تولددانستن قابلیتی نیست که.ي شکننده نیستي ستارهعقیده» اندیشم، پس هستممی«
و نه حتی نوع دیگر آن که به طور بنیاد فرض گردد،-انسانی عقالنی خوديتواند یک سوژهنمی» داننده«. باشد

که خود و دیگري با سرحدات ذاتیدر یک بدن معین وجود ندارد کهيcogitansres.پروتزي ترفیع یافته باشد
هاي خاص کنش-میانجی درونی بهها به طور افتراقسوژهدر عوض، . ساکن گرددکنندگذاري میرا تفاوت

برخی سرحدات مفروض مرتب توانند از میانمیشوندهایی که اینچنین برساخته میسوژه. شوندبرساخته می
دانستن یک کردار .شوندمیتلقیکه بدیهی )و خود و دیگريانسان و ناانسان نظیر سرحدات میان(گردند
کردارهاي علمی و سایر ها در تا آنجا که انسان.استتريوسیعي آرایش مادي که دربردارندهشده استتوزیع

بندي و مفصلجهانتروسیعمادياین را به عنوان بخشی از پیکربنديکنندیستن مشارکت مانکردارهاي د
.دهندانجام میاشي مداومگشوده- پایان

پذیر براي بخش دیگر جهان فهمبخشی از جهان به طور افتراقیدانستن مشغولیت خاصی از جهان است آنجا که 
در محاسبات .اش به و براي آن چیزي که خود بخشی از آن استپذیري افتراقیحسابشود درمی

، و فکر )پذیر استهمآنچه چیزي براي آن ف(پذیري مستلزم یک عامل فکري است فهمي سنتی،گرایانهانسان
ي من،تی عامالنهاما در گزارش رئالیس.بندي شده استکردن به عنوان یک قابلیت به طور خاص انسانی قاب

ي وابسته به انسان یک مشخصه.اشبندي مداوممفصلجهان است درشناختیپذیري یک اجراي هستیفهم
بندي جهان خود را به نحو متفاوتی مفصل. اشجهان است در صیرورت افتراقیيخصیصهنیست بلکه یک

پاسخگویی دانستن امري مربوط به؛نیستهم گرایانه فکرکردن به معناي انسانو دانستن مستلزم. کندمی
. که اهمیت دارداستبه آن چیزي)شودمیپذیربندي و حسابچندانکه به طور اجراگرانه مفصل(افتراقی

هاي سادگی داشتن پاسخبه معناي بهدانستن امري صرفاً مربوط به پاسخگویی افتراقیاي، کنندهبه طور تعیین
داشتن به آنچه اهمیت دارد و از اهمیتپذیري افتراقی دانستن مستلزم حساب. به محرك متفاوت نیستمتفاوت 

ها هاي بر بدناي است که نسبت به عالمتاست پاسخگویی افتراقییعنی، آنچه الزم . باشدمستثنی شده است می
ي همانطور که روز.پذیر استشناختی دینامیک از اجراها حسابلحاظ مکانبهبخشی از یک همتافت به عنوان

که به طرزي وجود نداردpo-zi’-shunایp-o-s-i-t-i-o-nهیچ چیزي در مورد حروف«کند، خاطرنشان می
متصل ند نکثابت استفاده میهاي دروناًسازوبرگ با بخش] یک[از هایی که گیريآنها را به اندازه... جادویی 
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اطمینانی بازشناختنی طور قابلهایی بهبه شیوهدر چنین شرایطی است که، ؛ تنها کاربرد مداوم بالفعل آنهانماید
اما بازشناسی الزم ).153، 2004روزي (»دهدآنها را شرح میگفتمانی، اهمیتپذیرهنجارینی حسابطور بهو

یک درنده را تواندي شکننده مییک ستاره.باشدگرایانهشناخت با اصطالحات انسانينیست که دربردارنده
علیرغم این نمایدتا از گرفتارشدن اجتناب با محیطش مراوده داشته باشدآمیزيطور موفقیتشناسایی کند و به

کردارهاي خاصمیانجی ، بلکه بهي دکارتی ایدئال نیستي شکننده نوعی سوژهیک ستاره.امر واقع که مغز ندارد
به طور متفاوت به نه به سادگی به معناي پاسخگویی(گوید به طور افتراقی پاسخ میکنشانه-درونمشغولیت 

مرگ - و-خطرات زندگی–خطراتی .هایی که اهمیت دارندشیوهبه ) چیزهاي متفاوت که آن بیرون هستند بلکه
شامل نیست بلکه وي ثابت و عامیک انگاره»پذیريبازشناسی«بعالوه، 22.وجود دارددر اشتباه گرفتن آن–

صرفاًپس آنچه موضوع بحث است.کنداش در کردارهاي خاص کسب میمیانجی کاربرد مداومبهمعنایش را
هاي شدنماديهاي مادي متفاوت کنش-درون.استيبلکه پاسخگویی افتراقی هنجارافتراقی نیستپاسخگویی 

.شود وجود داردخطرات خاصی در اینکه پاسخگویی چگونه وضع میو بنابراینکنند، متفاوت جهان را تولید می
.یابدچگونه جهان موضوعیت میبراي جهان اهمیت دارد کهبه معنایی مهم، 

و تقلیدي زیستدربارهتوانیم استفاده کنیم براي آنکه به ماما میابزارهایی نیستند که هاي شکننده صرفاًستاره
دانستن، ناپذیري اي هستند بر تفکیکهاي شکننده شاهد زندهستاره.یافته بیاموزندترفیعهاي ارتباطی شبکه

آید کهکنیم وقتی که بحث این باور پیش میمیهایمان اعتماد ما به چشماز یکسو، .دادنهستی، و انجام
گذاري عالمتهستارهاي مجزا راي هستند که حدهايتندوتیزذاتی هاي کنارهکنیم سرحداتی که مشاهده می

که (دنآشکار گرد–آن سرحدات طبیعت نامعین–اثرات انکسار ترآزمایش نزدیکبر مبنايکنند، حتی اگرمی
آنچه موضوع بحث است یک واقعاً هیچ سرحدي وجود ندارد یا اینکهبه معناي طرح این پیشنهاد نیست که

برحسب این ایم تاما آنقدر زیاد در مورد انکسار آموخته؛ محوکردن سرحدات استتجلیل پسامدرن از
دسترسی قابل کنیم تا به ماهایمان اعتماد نمیاز سوي دیگر، ما به چشم).یاندیشیمنانگارانه اصطالحات ساده

دهیم ها قرار میایمان خود را بر بازنمایی، مایبه عنوان وارثان میراث دکارت؛ به جهان مادي ارائه دهندنانیاطمی
در مورد آنچه یم کههایمان داربازنماییبه محتوايو بر این باوریم که نوعی دسترسی مستقیم به جاي ماده،

یو هندسه یا بینایی هندسگرایی دربرگرفتن بازنمایی.اي هستیمشده است فاقد چنان دسترسیبازنمایی
هايیا اختاللکردن عواملتواند با اضافهکه میپذیربه معناي برقراري یک تقریب توجیهصرفاًاشخارجیت

وضعیتآغازکردن با بینایی اشتباه،بلکه در عوض به معنايد نیست، گردترمیمدر برخی مراحل بعديبیشتر
یک «دور شدن هاراوي از .شناختی استشناختی و هستیاي اشتباه از فرضیات معرفتو مجموعهاي اشتباه، پایه

از تالش براي ي بصري استانکسار یک استعاره«به سمتاشسابق»یابی استبینایی عبارت از سیاست موضع



١٤

؛ 193، 1991هاراوي (است ضرورياشاره بر نوع تغییر مسیري دارد که اشبعدي» تفاوت در جهانساختن یک
1997 ،16( .

می انکسارمانمکانیکی کوانتوهمانطور که از مطالعات .در انکسار بیش از آن وجود دارد که به چشم بیاید
ي انکسار پدیده.دهدپیشنهاد میاست از آنچه فهم کالسیک تراي بسیار نافذتر و ژرفاین پدیده،ایمآموخته

هایش و اضطرابپایان تصاویردر بازي بیاشهاي بازتابو استعارهگراییگسستن بازنماییداللت برصرفاً
شناختی معرفت-هستی- اتیکیانکسار یک موضوع.نداردجابجایی همان به جاي دیگررونوشت و اصل وي درباره
مداومبنديبخشی از مفصل»هر یک از ما«؛ ایمبه طور متفاوت در جهان موقعیت نیافتهما صرفاً.است
که گفتمانی است -ي ماديانکسار یک پدیده.اش استافتراقیداشتناهمیتجهان دريکنشانهدرون

ارگانیک و ناانسان،انسان و امر واقع و ارزش، سوژه و ابژه، طبیعت و فرهنگ،مفروضیپذیري ذاتتفکیک
هايمحدودهانکسار نشانگر .کشد، را به چالش میمادیت و گفتمانیتشناسی،شناسی و هستیروشغیرارگانیک،

هاي عامالنهاین است که برشایمهاي مهمی که آموختهیکی از درس.استسرحداتدوامبودن و کنندهتعیین
ي دربارهانکسار صرفاً.هاي انکساري استمربوط به مشغولیتانکسار امري .برندچیزها را با هم و جدا می

هایی است که ي تفاوتي طبیعت پیچیدهبلکه دربارهها به هیچ معناي مطلقی،نه تفاوتو یقیناًها نیست،تفاوت
ساختن یک تفاوت،انکسار یک کردار مادي است براي23.این است اهمیت ژرف یک الگوي انکسار.اهمیت دارند

.شوندهبازپیکربنديشناختی لحاظ مکانبراي اتصاالت به

منابع یاآنها صرفاً.براي مهر و نشان فرهنگ نیستندهاي خالص طبیعت یا الواح سفیديهاي شکننده ذرهستاره
نبوغ هاي طبیعی برايالهامیا بصري برترسادگی مهندسان بهآنها . ابزارهایی براي مداخالت انسانی نیستند

شوند و با تولید میکنشگرانه-طور درونبههایی هستند کهپدیدههاي شکنندهستاره.ها نیستندانساني متهورانه
بیش هاییپیچیدرهمبا ي جهان،هاي زندهپیکربندياند،هایی عاملآنها هستی. پیچندهاي دیگر درهم میپدیده

هاي ستاره«و » هاانسان«. ساختن ما نیستند-ساختن و محصول- دانشهاي پروژههاي ابژهآنها صرفاً. از بازوها
ي هاي ستارهکنش-میانجی طیفی از درونبهسازندبرمی-و یکدیگر را باهمآموزند ي یکدیگر میدرباره» شکننده
نظام تخصیص نبوغهاي پژوهشی باشد که به دنبالپروژهتواند هدف بعضیتقلید میزیست.انسان-شکننده

طبیعت .به عنوان فرایندي از الگوبرداري از دیگري فهم گرددتوانداما این کردار نمیاند،ي شکنندهسی ستارهعد
وجود گیردمیهایمان قرار ت اهداف میکروسکوپحتاسالیدي که یا بر»آن بیرون«یک ذات خالص نیست که 

کنیم، یا در آن نگاه میاي خواهد بود که ماي شکننده آیا عدسیستاره،در بازي بینایی هندسی.داشته باشد
هايتقلید، بازتاب، یا سایر شیوهساختن، ي منعکسایدهتوسط هاي شکنندهستارهمیانجی آن، یا با آن؟به

ساختن یک ؛ آنها درگیر با کننداین خارپوستان بر جهان تامل نمی.اندتسخیر نشدهبودگیتروپولوژي همان
- طبیعت خاص درون.ایمنچنینو ما نیز ایاش،جهان در صیرورت افتراقیاند به عنوان بخشی ازت در جهانتفاو
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هاي شکننده هایمان با ستارهکنش-از دروني تمام آنچهبواسطه.هاي شکننده اهمیت داردهاي ما با ستارهکنش
-هاي اتیکیپرسش.سرمشق طبیعت پیروي کنیم یا نهخواهیم از موضوع این نیست که آیا میایم،آموخته
هایی که ما به وضع آنها پیچیدرهمپذیري برايمسئولیت و حسابمربوط است بهشناختی مالزممعرفت-هستی

و »خودمان«به ، از جمله تعهداتبر عهده گیریمخواهیمو اینکه چه انواعی از تعهدات را ما میکنیمکمک می
.توانیم بشویممی» ما«آنکه 

تقلیدزیستي ي پدیدارشوندهعرصه.تقلید را با تقلید صرف اشتباه بگیریمهد بود که زیستخطایی جدي خوا
تقلید زیستبر خالف،.آغاز یا پایان نیستها بدونهاي رونوشتحتی رونوشتها یاهاي اصلي رونوشتدرباره
روح و منحوسبیتقارندر گسیختن است براي الحاق تفاوت در هر سطحتندوتیزویژهفراخوان بهیک 
و در (ي آمار بمکدچالهزمان، تاریخ، و ماده را به درون سیاهکند تاها استفاده میاز تاالر آینهبودگی کههمان

تقلید یستز-ي ملهم ازمطالعه24).گذاردفرهنگی از هیچ فرهنگ و طبیعتی از هیچ طبیعت باقی میجاي خود
يکه نکتهدهدکند و به ما نشان میانعکاس را آشکار میهاي بینایی هندسیمحدودیتشکنندهي هستار

شودبازتولید میپایاناي که بدونبودگی، نه هماني آن استسازي خالقانهخنثیبلکهنه انعکاسکنندهتعیین
هاي کنند که نسخهادعا نمیتقلیدکارورزان معاصر زیست.هایی که اهمیت دارندداشتن به تفاوتبلکه توجه

الهامی براي از طبیعت به عنواندر عوض، آنها درگیر با کردارهایی هستند کهسازند؛المثنی طبیعت را می
تقلید مادر طبیعت را به عنوان اولین مهندس محترم زیست.کنندهاي مهندسی جدید استفاده میطراحی

، مواد تازه، گیردهاي تازه را درآغوش میبدعت.هایش قناعت کنددهد که به روشاما قول نمی.داردمی
- نانو-اطالعات- زیست،مطمئناً.واالترین اصل آن استبه نور آوردن امر تازه .هاي تازهکاربستهاي تازه،تکنیک

صداهاي فرعی عالوه بر هیجان و :گیرندیرا به دلیلی بسیار عملی در آغوش مامر تازهي تازههاتکنولوژي
و ،کنندهمراهی میبرد را شگري که به مرزهاي تازه راه میکاوداستان دانشمند به عنوانرمانتیکی که به ناگزیر

.کردن وجود نداردبراي کسبرایتیکپیسادگی هیچبهتازه بدون امرمنافع تبلیغاتی بدیهی آن،

همانطور .ها وجود داردمادهفضازماني در نور طبیعت پیچیدهي امر تازه شدن دربارهي مهمی براي مطرحنکته
چراکه تازه –نه تازه باشد امر تازه تازه نیست تا وقتی که پیشاپیش کند رینبرگر خاطرنشان مییورگ- که هانس

شده که این امر تازه موجب ظهور آنچیزيبه ردي از تنها در یک دگرگونی که آن راشودیک امر نوین می«
تواند بازتولید آنچه تقلید نمیوازپیش وجود ندارندبه خودي خود ها اصل). 177، 1997(»کندتبدیل میاست

گذشته گشوده شود وفعالیت برساخته می- درونمیانجی دینامیک، نه وقتی که زمان خودش بهقبال آمده باشد
مالحظه نمودیم،7همانطور که در فصل ). 7نگاه کنید به فصل (ماند باقی میهاي ماديبازپیکربنديبه

هاشان ندشهاي ردهاي پیچیدهحافظهشانمادیت تنانهشود،شان نوشته میشدندرون ماديها پدیدهخیتتاری
ها تولید در ساختن پدیدهگرانهکنش- طور درونبه ، ؛ یعنیاندفنومنال) همانند ماده(فضا و زمان ارد؛درا نگاه می
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ي نتیجهدر.ها وجود ندارندپدیدهشده خارج از هاي تعیینهیچکدام به عنوان دادهنه فضا و نه زمان شوند؛یم
به طور تکرارپذیر»آینده«و » گذشته«سازند،ها را برمیکه پدیدهگرانهکنش- کردارهاي درونطبیعت تکرارپذیر

در عوض، ؛قرار گیرندزمانفضا و توانند در ها نمی؛ پدیدهشوندبازپیکربندي و پیچیده میمیانجی یکدیگربه
تولید امر تازه .یابندمی» توسعه«هاي متفاوت از میان فضاها و زماناي هستند کههاي ماديپیچیها درهمپدیده
اینطور . نه گذشته و نه آینده هیچگاه بسته نیستند. به تصاحب درآیدتواندنمیمطمئناًقرار یابد وتواند نمی

يگرانهکنش- وجودآمدن درون؛ در عوض، آنچه موضوع بحث است بهبوجود آیدنیست که امر تازه در زمان 
حقنماد مالکیت©25.آید استرد آنچه هنوز می» تازه«آنجا که امر هاي تازه، است هاي تازه، امکانمنديزمان

براي که و به (ها متضمن استهایی است که در تولید تفاوتبلکه در عوض نماد مسئولیت،نیستبردارينسخه
26).هایی؟چه هزینه

هر چه هاي اطالعاتیها، و تکنولوژيتکنولوژيزیست،هاگاهی است که حول آن نانوتکنولوژيتقلید گرهزیست
توضیحها راتکنولوژيزیستهاي اخیر نسبت به انبوه جذبهاین .شونداي در هم تنیده میبیشتر به طور پیچیده

صنعت خصوصی دریافت وها، ، دانشگاههاي حکومتیاز جانب نمایندگیاي کهحمایت مشتاقانهو،دهدمی
اي،بینارشتههايتیمکه (اند ي الگوي هیبریدیته شکل گرفتهبر پایهاي کهو رشد سریع مراکز پژوهشیکند،می
و سایر مطالعات قومی،که مطالعات فرهنگی، مطالعات زنان،)آورندسازمانی را گرد هم میالمللی، و بینبین

اما با حمایت واقعی ساختاري اند،هاي آن تعریف کردهها از مزیتبراي دههمطالعات اجتماعی انتقاديهاي برنامه
کنند اي معرفی میايهاي بینارشتهکه خود را مفتخر به کوششهاها و دانشگاهاز جانب دانشکدهیا مادي اندکی

دادن به شکلهاي با امکانما همچنانکه سرگرم 27.داردسرحدات آموزش و پژوهش گسیل میآنها را بهکه
- در حال باهمقلیدي هستیم،تهاي زیستها براي پروژهارگانیسمو سایرهاي شکنندههامان با ستارهمشارکت
کنیم و ابزارهایی هایی که مطالعه میهاي ابژهپیچیدرهمهایی هستیم کهبنديسوي سرهمبهخودمانبرساختن

هاي ما،هستیایمخشی از آنهایی که ما بپیچیدرهم. کنندمی) اگر نه بازتولید(»تقلید«ا سازیم رکه می
آن چیزي ناشدنی ازبخشی حل»ما«کنند؛بازپیکربندي مینهادهاي ما، جوامع ما راهاي ما،تخیل،هاي ماروان

اي که ما خواهیم خواست تا مورد هاي اتیکیپرسش.شودمان بازانجام میتوسعهوتحقیقهايهستیم که در پروژه
انسانی تخصیص میالبراي اهاي ناانسانینه تنها در این باره هستند که چگونه حیوانمالحظه قرار دهیم

بازپیکربندي برسازنده- نیز به طور باهمهاي ماچگونه امیال ما و هستیکهاندبلکه همچنین در این بارهیابندمی
.شوندمی

مرجع عینی ما در که(ایم کسب کردههاي شکنندهستارههایمان باکنش-یک درس بسیار مهمی که ما از درون
پیامدهاي متعاقب يسادگی دربارهاین است که اتیک به)خالصی از طبیعتي ظاهراًنه ذرهاینجا پدیده است،

آمده اي خطی از رویدادهادر زنجیرهچنانکه گویی معلول از پی علتبا جهان نیست،مانانفعالوفعلهايشیوه
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ي آنچه ما بخشی از ههاي پیچیدیابیي به حساب آوردن مادیتدربارهداشتن است،ي اهمیتاتیک درباره.باشد
ها اهمیت حتی کوچکترین برش–هاي تازهامکانهاي تازه،سوبژکتیویتههاي تازه،از جمله پیکربنديایم،آن

هاي پیچیو درهمهاي تازهي وضع برشبلکه دربارههاي ساختن رونوشتدربارهتقلید نهزیست.دارند
.ایمتقلید به آن داللت دارد به هم متصليتري از آنچه انگارهار تنگاتنگیما به طور بس.شونده استبازپیکربندي
ما پیشاپیش به معنایی مهم،؛را بازسازي کنیم» آنچه هست«فواصل فضا، زمان، و ماده نداریم تا ما نیازي به

طور تکرارپذیر بهاي کههاي انحصاريهمراه با سازوبرگایم در میان فضا و زمان پیچیده شدهطور ماديبه
خاصيهاگزارشمستلزم تقلیدکردار اتیکی زیست.دهندکنیم را بازانجام میمطالعه می» ما«یی که »هاابژه«

هاي دنیوي متفاوت پیچیدرهمي ساختن دربارهکردارهاي تکنوعلمی.ها استها بر بدنعالمتمورد-به-مورد
.تنیماي است که ما میدر تارهاي پیچیدهمان گزارش نقشيو اتیک دربارهاست،

هایادداشت
ي علمی به ارجاع این مقاله. منتشر شد2001سپتامبر 4شده توسط یوناتان آبراهام، در نوشته، نیویورك تایمزي مقاله-1

.باشد، می2001آیزنبرگ و دیگران، 

-هاي مندرجي شکننده که عدسیهاي ستارهمهندسان به استخوان: شانها در ستارگانچشم«به نقل از جان وایتفیلد، 2-
. ، سرویس خبري طبیعت2001آگوست 23» کنند،درخود دارند حسادت می

هاي سایر دهند که از پاسخشان را نمایش میهایی به محیط زیستهاي شکننده پاسخنور ستارهبهي حساسگونه3-
شوند براي مثال، آنها از سر راه درندگان خارج می. ي عملکرد دیداري استهاي دریایی برتر است و به نظر دربردارندهارگانیسم

هاي پوستی پراکنده در نور با گیرندهبهوجود حساسیت. اندروند که از دور آنها را تجسس کردههایی میدرون شکافو به
.مطالعات پیشین در پیوند بود

».شانها در ستارگانچشم«شده در وایتفیلد، سامبلس نقل. ر-4
.2002دسامبر 16سی، بی، سرویس خبري بی»ببینیم؟ي شکننده بیاموزیم که بهتر توانیم از یک ستارهآیا می«-5

».شانها در ستارگانچشم«وایتفیلد، 6-

. 783): 2001آگوست (23، شماره 412طبیعت» ها،خبرها و دیدگاه«سامبلس، . ر7-
.2001آگوست 22رادیو عمومی ملی، -8
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.2001، نوامبر ي کشفمجله» هزار چشم بدون یک چهره،«مایا وینستاك، -9

معنا نیست که بگوییم زبان، فرهنگ، تکنولوژي، و کار اهمیت ندارند؛ در عوض، دشواري در این فرض است که این بدین10-
گري را رد ها و میانجیي بینایی هندسی از عدسیرئالیسم عامالنه استعاره. کنندگر خدمت میآنها به یک عملکرد میانجی

.   شونداین عوامل حائز اهمیت میهچگونگرداند که کند و مشخص میمی

اش متصل است، اگرچه با آن سازد آشکارا به بدني شکننده را برمیي ستارهفراموش نکنید که نه هر آن چیزي که پدیده11-
.  اندهاي ابهام سرحدات تنانه بعدتر مورد بحث قرار گرفتهمثال! پیچیده باشددرهم

پذیري الزم نیست موضوعی دهد که فهمي شکننده تصویري را از این امر واقع ارائه میاین مثال کردارهاي گفتمانی ستاره12-
. ي پاسخگویی افتراقی به آنچه اهمیت دارد باشدتواند دربردارندهتري میي تعقل باشد بلکه در عوض به طور عمومیدرباره

نیست که مادیت و گفتمان باید ازینرو به عنوان معادل یکدیگر حفظ گردند، بلکه در این به معناي طرح این پیشنهاد 13-
توان میان نظام اسکلتی به طور مشابه، نمی. عوض به معناي طرح این نکته است که این رابطه از نوع استلزام متقابل است

هاي کلسیتی که همچنین نظام ن کریستالهیچ اسکلتی بدو: سازي آن تمایز برقرار کردي شکننده و نظام دیداريهستار
.کنند، و برعکس، وجود نداردسازنده را ایجاد میدیداري

اگرچه متاسفانه بسیاري از خوانندگانی که به (گیرد شده در نظر نمیي وضع تثبیتهاراوي موضع را به عنوان امري درباره14-
اي از محورها شدن موضع اجتماعی شخص در امتداد مجموعها با تعیینر» یافتهموقعیت«ي او از کنند انگارههاراوي استناد می

براي . کندهاي مختلف تکرار میاو در سرتاسر آثارش این نکته را به شیوه). آمیزندمیدهند درهمکه به هویت شخص ارجاع می
شده در یک بدن وضع تثبیتي میابی فمینیستی دربارهپس جسمیت«: نویسداو می» یافتههاي موقعیتدانش«مثال، در 

ها، و مسئولیت براي تفاوت یابیها، انحناهایی در جهتهایی در رشتهي گرهیافته، زنانه یا طور دیگر، نیست، بلکه دربارهمادیت
شده باشد ي دیدهاي تثبیتتواند دربارهیابی یک پروتز مهم است؛ عینیت نمیجسمیت. اي معنا استنشانه-هاي ماديدر رشته

یافته صرفاً دانش موقعیت» .اش استشود دقیقاً آن چیزي است که تاریخ جهانی دربارهوقتی که آنچه یک ابژه محسوب می
ي به حساب آوردن این است که بلکه درباره) اندازهمچون در داشتن یک چشم(ي دانستن یا دیدن از جایی نیست درباره

ي او و اگر استفاده. ي پروتزي براي کردارهاي دانستن اهمیت داردسازندهیابی پروتزي خاص سازوبرگ دیداريچگونه جسمیت
توانیم این نتیجه را بودگی موضع فهم گردد، آنگاه میبتواند به عنوان عالمتی از خاصفروتن-شاهددر » @«ي از نشانه

بودن آن ندارد بلکه در عوض به ملوشابودگی نت هم داللت بر عامبگیریم که موضع معادل با امر موضعی نیست، اما جهانی
یک آدرس . هاي اصلی عنوان نت هستنددال'.'و '@'«): 121، 1997(ي آن اشاره دارد شدهبنديشده و الیهطبیعت توزیع

شده، و طور فراملی تقویتشده، بهايي ارتباطات بسیار سرمایهشود که گیرنده در یک شبکهایمیل معمولی آنجا مشخص می
ایمیل، که وابسته است به . دهدبایت می» ي جهانیدهکده«تعبیرهاي شده قرار دارد که به حسنان ماشینی تقویتبه زب
هاي متاخر است که اي قدرتمند از تکنولوژياي، متعلق به مجموعههاي موضعی و منطقهشده از گرهاي به طور انبوه توزیعآرایه

ایمیل یکی از نقاط عبوري است . کندشود تولید میخوانده می» فرهنگ جهانی«ي به طور مادي آنچه را که به طور خوشایند
موضع، ). ها از من؛ ایتالیک4، 1997هاراوي (» یابندنشینند و جریان میها در نت تکنوساینس فرومیمیانجی آن هویتکه به

ها یا ست، اما نت ثابت نیست، همچنانکه هویتکردن این باشد که گیرنده در کجاي نت اي مشخصتواند دربارهنزد هاراوي، می
نظر چندان خواهم در اینجا تاکید کنم بهاي که من میشناختیاگرچه هاراوي در طرح نکات هستی. فضازمان هم ثابت نیستند
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تواند میي اشغال یک وضع ثابت باشد، تواند دربارهنمیموضعکه رسد که درحالیرود، در هر دو گزارش به نظر میپیش نمی
پردازي رئالیستی ي مفهومدرباره4نگاه کنید به فصل . مجسم گردد)پیکربندي(مندي خاصاتصالبه طور مفیدي به عنوان 

. هاها بر بدنپذیري نسبت به عالمتي حسابعامالنه از عینیت نه به عنوان منظري از جایی بلکه به عنوان موضوعی درباره
بلکه یک ) یافتهطور خاص جسمیتي دیدن، ولو بینش بهموضوعی درباره(اختی نیست شنعینیت فقط یک موضوع معرفت

. است) شناختیمعرفتهستی(شناختی موضوع هستی

را به این ترتیب خالصه دانشي گرانهمشاهدهينظریهشرودینگر به طرز ظریفی دشواري . 7و 4هاي نگاه کنید به فصل15-
ي ادراك را از ي آن به طور دقیق سیستماتیک باشیم، سوژهآگاه باشیم، و بدون آنکه دربارهما بدون آنکه از آن «: کندمی

داریم که ما به شخصه به نقش ناظري به عقب گام برمی. کنیمکنیم آن را بفهمیم مستثنی میي طبیعت که تالش میحیطه
).127، 1967] 1944[شرودینگر (» به جهانی تعلق ندارد که با همین روند به یک جهان عینی تبدیل شده است

هاي رابطه اي که در آن روابط بر طرفپیچیي درهمکنند بر پایهاي را پیشنهاد میشناسیهاي کوانتومی هستیپدیده-16
هاي ماکروسکوپی پیچیموضوع در اینجا این نیست که آیا درهم. نگاه کنید7براي جزئیات بیشتر به فصل . کنندتقدم پیدا می

دانیم جهان به مناطق مجزایی شناسی است، و تا آنجایی که ما میاند یا خیر؛ موضوع بر سر هستیاین مقیاس مالحظه شدهدر
.هاي متفاوت باشدتفکیک نشده است که هر کدام داراي قوانین فیزیکی و واقعیت

با ) یعنی، اثرات انکسار کاسته شوند(ف یابد تواند تخفیدر نظریه، حد انکسار می. شوداین حد بصري قانون اَبی خوانده می17-
پیچی کوانتومی، با اینحال حدي وجود دارد براي هر شمار محدودي از ي درهمهاي معینی از پدیدهبردن از خصیصهبهره

.2003، و نیز توضیحات اخطارآمیز در استئورناگل 2000. نگاه کنید، براي مثال، به بوتو و دیگران. پیچیدههاي درهمفوتون

منحصراً بر بینایی هندسی است؛ بحثی از اثرات بینایی فیزیکی ممکن، نظیر انکسار، در طبیعتي تمرکز تحلیل در مقاله18-
ي براي یک طول موج معین از نور، هر چه اندازه. کنندي یک عدسی را محدود میکنندهاثرات انکسار قدرت رفع. میان نیست

هاي کوچک نظیر حشرات عاملی این براي حیوان. تر استن تصویر توسط انکسار بزرگتر باشد، محوشدیک عدسی کوچک
هاي انسان اگر چشم. پا دارد را ندارند این استهایی که انسان یا هشتالواقع، دلیل اینکه آنها آن نوع چشمفی. مهم است

کردن تصاویر نخواهد بود چون اثرات انکسار براي حلشد که با یک حشره تناسب پیدا کند، حشره قادر به طوري کوچک می
کنند، یعنی، بنابراین حشرات از نظام بصري متفاوتی استفاده می. توجه خواهند بوداي که کوچک است بسیار قابلعدسی
ommatidiumهر . شوندخوانده میommatidiaچشم مرکب از چندین واحد منفرد تشکیل شده است که . هاي مرکبچشم

تصاویر بستگی کردنحلقابلیت چشم مرکب براي . که به جهت متفاوتی اشاره دارد) یک پایپ نور(ردیاب نور ساده است یک 
. کندها را پرشمارتر میommatidiaدهد و کوچکتر را افزایش میوضوح :هاي کوچکommatidiaاي از دارد به شمار گسترده

ي بهین اندازه. شودتوجه میآید قابلمحوشدنی که به موجب انکسار پدید میها بسیار کوچک باشند، آنگاهommatidiaاما اگر 
ommatidiaرقابتها یک سازش است میان این اثرات درحال  .

هاي اي عدسیزاویهوضوحاي است میان هاي منفرد یک چشم مرکب عبارت از مبادلهommatidiaي بهین براي یعنی، اندازه
وضوحبیشتر باشد ] تراکم[شان شان کوچکتر باشد و مجاورتا بر روي یک مونیتور هر چه اندازههکه همچون پیکسل(مجاور 

تر باشد کوچک] پیکسل[که هرچه عدسی منفرد (به سبب اثرات انکسار یک عدسی منفرد وضوحو حدهاي ) بهتري دارند
میکرون ommatidium27قطر بهین یک،)بزس- زرد(میکرون 0.5موج به عنوان مثال، براي طول). یابندبیشتر افزایش می
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ي شکننده هاي منفرد ستارهعدسی]). 1996[نیل الکساندر مک. ، اثر رهاي مطلوب براي حیواناتحالتنگاه کنید به (است
پذیري و ي مناسب میان حلي شکننده همچنین یک مبادلهرسد ستارهمیکرون دارند بنابراین به نظر می20قطر تقریباً 

.8، ص 36، فصل I، جلد 1964. براي بحث از بینایی چشم مرکب، نگاه کنید به فینمن و دیگران. انکسار را طراحی کرده است

. هاي ابتدایی در مورد فیزیک کوانتوم یافت شودتواند در رسالهتوضیحی می. ذره است-اي از دوگانگی موجاین تناظر نتیجه19-
.  1974نگاه کنید، براي مثال، به ایزبرگ و رسنیک 

.صرار تنها نیستاست، اما او در این ا) 147، 1991(این عبارت متعلق به سندرا هاردینگ 20-

هایی از، گرانه با، و به عنوان بخشکنشهایی درونپیچیدرهم» اندیشیدن«و » گفتن،پاسخ» «داشتن،نگه«آنجا که 21-
. اندهاي خاص جهانپیکربندي

ها را به عنوان خواهد که اتمدکارت از ما می. رسندنظر موضوعی یکسره بسیار متفاوت میها، بهجان، نظیر اتمهاي بیپدیده22-
نظر علیه هرگونه پیشنهاد مبنی بر پردازي بهکنند، و این مفهومچیزهاي کوچکی تصور کنیم که در فضاي خالی حرکت می

-هایی خودها ابژهاما این انگاره که اتم. کندکار گرفته شوند صحبت میها بتوانند در کردارهاي بازشناسی بهاینکه اتم
ها در گزارش بور، اتم. دوام نیستکنند دیگر قابلاند که مسیرهاي دترمینیستی را دنبال میایی ذاتیهدربرگیرنده با دارایی

یعنی، یک اتم شامل . اندگرانهکنش- ي کردارهاي درونگشوده-هاي پیچیده و پایانهاي ساده نیستند بلکه پیکربنديابژه
پذیري یک مثال را در نظر گیریم، مطمئناً معناي شناساییاگر بخواهیم. کندسازوبرگی است که به برساختن آن کمک می

توان گفت که کنند میکردن کوانتومی نقش ایفا میپیچیده که در یک آزمایش دوربريوجود دارد که در آن ذرات درهم
ي دانوب رودخانهگیرند که اطالعات را در سرتاسر ي کافی با هم ارتباط میکنند، چون به اندازهمی» بازشناسی«یکدیگر را 

ممکن است اعتراض شود که این مثال یک ). 2004آگوست 18سی، بیهاي بیو مقالهطبیعتنگاه کنید به (منتقل کنند 
با اینحال، هدف این آزمایش در واقع این بود که موجب . بدعت انسانی است، یک مصنوع صرف از شرایط البراتواري خاص

ها در صیرورت افتراقی جهان به عنوان اما بیش از آن اینکه، اتم. از البراتوار مشارکت کنندخارجها شویم ذرات به این شیوه
-هادادن قابلیت بازشناسی به اتمکنند، بنابراین پرسش بر سر نسبتبخشی از چندین همتافت متفاوت از کردارها مشارکت می

گیرد اما حقیقتاً در آنچه اینجا موضوع بحث ورد غفلت قرار میاي که اغلب میعنی، نکته). اندکه انتزاع صرف(انزوا نیست -در
ناپذیر از آن چیزي هستند که یک پدیده است، و این شامل تر جداییاست نقشی مرکزي دارد این است که شرایط مادي وسیع

این پاسخ افتراقی چگونهاي از اینکه شدن و محاسبهي ماديشود، یعنی، ردهاي فرایندهاي پیچیدهمی» هاها بر بدنعالمت«
تواند در امتداد خطی تثبیت گردد که جان نمیمعناست که تمایز میان جاندار و بیدر ضمن، این همچنین بدین. (اهمیت دارد
شان را ها به عنوان پدیده ردهاي صیرورت پیچیدهالکترون. شودهایی که حافظه دارند و آنها که ندارند ترسیم میمیان هستی

"پاسخگویی افتراقی"زبان «: کندیا، همانطور که روزي تعبیر می.) ي دیگريکنند، درست نظیر هر پدیدهد حمل میدرون خو
اش نزدن به شرایط محیطیزدن یا زنگبراي مثال، آهن با زنگ(هنجاري به کار رفته است - کردن روابط غیربراي مشخص

البته، پاسخ تو و پاسخ من این است که بگوییم نمود . م پیکربندي معنایی، در تباین با هم عقالنیت ابزاري و ه)گویدپاسخ می
ها به خوبی در مورد پاسخگویی اتمهایی که تو بهیا در مثال(آهن حاصل شده است -زدنهنجاریت در مورد زنگ-غیر

کنند اي که تعیین میشدهیمبا سرحدات مصنوعاً ترس) کردن کوانتومی، ارائه کرديي دوربريسازوبرگ، یا ذرات در یک پدیده
شان ارائه روزي گزارشی از کردارهاي گفتمانی در مادیت). ارتباطات خصوصی(» که چگونه این پاسخ افتراقی اهمیت دارد
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فهمد و پذیري را بر حسب استنتاج میروزي فهم. هاي نزدیک بسیاري با گزارش من را به اشتراك دارددهد که پیوستگیمی
اي که آن را به وراي کند به شیوهدهد و دگرگون میافتراقی، اما همچنین مفهوم استنتاج را بسط میگویی نه پاسخ

بخش و روشنگر در مورد این موضوعات من به خاطر گفتگوهاي لذت. کنداش منتقل میي سنتیمدارانهپردازي انسانمفهوم
. مرهون روزي هستم

.7نگاه کنید بخصوص به فصل -23

دومی از تراویک اخذ شده است (» فرهنگ هیچ فرهنگ«و » طبیعت هیچ طبیعت«ي درباره1997نید به هاراوي نگاه ک24-
1988.(

مندي و موجود ي زمانتوجه استرید شرادر دربارههاي قابلمندي از خواندن نوشتهي زمانام دربارهمن در اندیشیدن25-
هایی که در یک فضاي نامعین میان گیاهان و حیوانات زندگی ارگانیسم(ی هایدریایی دیگري به نام فایستریا، دینوفالژلیت

اند اي که از محیط زیستی که در آن پیچیدههاي ماديشان براي ماهی بستگی دارد به تاریخبودنکه سمی) کنندمی
مانند براي روح/»وارشبح«یی هاکند که فهم فایستریا به عنوان پدیدهبحث می) 2005(شرادر . امناپذیرند بهره جستهجدایی

.کنند ضروري استکردن محصوالت زائد که فایستریا تولید میپذیر در مورد خالیمشی اجتماعی مسئولیتابداع خط
پردازان انتقادي اي است که پذیرش غیرانتقادي اخیر امر تازه که در حال حاضر میان برخی نظریهالواقع، این تذکر عالیفی-26

خوبی در ما درنگ ایجاد کند؛ چراکه اگرچه به معنایی معین چیزي به جز امر تازه وجود تواند بهنها رواج دارد میو پیروان آ
بسیار ) ترتر، تابانتر، درخشانالگوي روشن(ندارد، این نکته نباید توجه ما را از این امر واقع که پذیرش غیرانتقادي امر تازه 

.کند منحرف نمایدولید مداوم امیال تازه و میلی براي امر تازه مناسبت پیدا میداري بر تراحت با اتکاي سرمایه

ي پژوهشی رساندم، دانشگاه کالیفرنیا، سانتا کروز، یک برنامههنگامی که داشتم واپسین قطعات این کتاب را به انجام می27-
ي توسعهوتحقیقي ي تازه، موسسهبرنامه. گنجدمی2006ي تخصیص فدرال اي تازه را اعالن نمود که در الیحهبینارشته

اي میان حکومت، آکادمی، و صنعت باشد که بر همگرایی قرار است مشارکت گسترده«، )RDIBIN-(نانو - اطالعات- زیست
»   .تکنولوژي، تکنولوژي اطالعات، و نانوتکنولوژي تمرکز داردزیست
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