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ايدة مديريت زيست جهان امروز بر پاية تكنولوژی، 
راهبردی  نظام های  سايبرنتيک  الگوهای  و  رسانه 
كامپيوتری و اطالعات شكل گرفته كه به واقع، جايگزين 
توليدات صنعتی، اقتصادی، و سياسی شده است و در 
آثار ژان بودريار* فيلسوف معاصر فرانسوی، درست از نقد 
پيام است1، شروع  بر رسانه  مبنی  لوهان**  جملة مک 
می شود. بر خالف بودريار، اين پژوهشگر كانادايی، رسانه 
نظرية  و  می داند  ارتباطات  گسترش  برای  وسيله ای  را 
خود را در اين باب، با توجه به آرای كارل ماركس توضيح 
می دهد، به زعم او ايدة توليد و مركزيت قرار گرفتن آن 
از مراحلی چون ساخت  تبيين می كند،  را كه ماركس 
ماشين بخار و  احداث جاده و توليدات ديگر، می گذرد تا 
در پديده ای چون تلگراف و نيز در ديگر ابزارهای ارتباطی 
 kellner, 1989:( غير مادی به نهايت رشد خود می رسد
در  نهايت  در  دستاورد  اين  لوهان،  مک  زعم  به   .)66

مفاهيمی چون رسانه، پيام، و رسيدن به دهكدة جهانی 
خالصه می شود. در واقع نظام توليد ماركسی برای او در 
شكلی تغيير يافته، ظهور و نمود يافته و در روند توسعة 
نمايان  ارتباطات  شكل  در  توليد  راستای  در  و  خود 
می شود. بر اساس ديدگاِه خوش بينانة مک لوهان، انتشار 
عقالنيت  از  حاصل  بيگانگی  بر  می تواند  جهانی  رسانة 
انتزاعی، كه به وسيلة فرهنگ كتاب حاصل شده است 
غلبه كند، در صورتی كه درست در نقطة مقابل آن، به 
زعم بودريار رسانه نه تنها بر اين بيگانگی غلبه نمی كند 
بلكه به عنوان نيمه خدايان، بت هايی ذهنی عمل می كند 
توليد  و  ايجاد  در صدد  يک سويه،  كاماًل  به صورت  كه 
آگاهی ای تثبيت شده و تا حدی غير قابل تغيير در افراد 
به همين نظريه  نقد  ادامه و شرح  و  پاسخ  است، و در 
است كه، بودريار انديشه خود را در دهه 1960 با تكرار 
شعار »رسانه پيام است« پی گرفته و آن را با رويكرد و 
نگاهی جديد بسط می دهد. او انديشة مستقل خود را در 
اين زمينه با نوشتن مقاله ای تحت عنوان »مرثيه ای برای 
نشانه ها3  سياسی  اقتصاد  بر  نقدی  كتاب  در  رسانه«2 
مطرح می كند. در مقالة مرثيه ای برای رسانه او به ارائة 
از  ماركسيستی  تئوری  اعتبار  پايان  برای  سوگواره ای 
رسانه می پردازد كه بر مبنای آن، شكل رسانة امروزی، 
*. Jean Baudrillard )1929-2007(

**. Marshal McLuhan

نه در جهت ارتباط كه اتفاقاً در جهت ضد ارتباط عمل 
نا-  كنندة  ايجاد  رسانه ها  تعبير  اين  در  می كنند، 
ارتباط اند.4 رسانه های همگانی همچون سخنی بی پاسخ 
و يک طرفه، مخالف وساطت هستند )منظور واسطه ای 
بين امر بيرونی و حادث شده و هم چنين مخاطب آن ها( 
و در نتيجه بی واسطه عمل می كنند. بدين نحو، ارتباط 
و ديالكتيک ميان گوينده و مخاطب را حذف و اتوريتة 
حاكم را حفظ می كنند. ) نگاهی ساده به روند نمايشی 
پرسش و پاسخ های گزارش های انجام شده با پاسخ های 
از پيش تعيين شده در رسانه، كاماًل مؤيد اين ديدگاه 
ارتباط  جمعی  رسانه های  در  علت  همين  به  است(. 
است،  سويه  دو  امری  ارتباط  زيرا  ندارد.  وجود  متقابل 
پس بايد فضايی برای پرسش و پاسخ وجود داشته باشد، 
لحاظ  از  بلكه  روان شناسی  و  اخالقی  لحاظ  به  تنها  نه 
ارتباط دو سويه و شخصی نيز همين طور است. به همين 
دليل سرنوشت اجتماعی بی خطِر رسانه به زعم مک لوهان 
عدم  برای  كاركردی  صرِف  از  بودريار  نگرانی  و  نقد  با 
ايجاد هرگونه پاسخی از جانب مخاطب روبه رو می شود، 
بر  مبنی  خود  ادعای  برخالف  رسانه  كه  معنی  بدين 
شركت دادن اظهارنظرهای مخاطب و يا سليقه و به طور 
اختصاص  وی  به  انفعالی  نقشی  تنها  وی،  هويت  كلی 

می دهد.    
هيچ  می كند  ايجاب  رسانه،  قدرت  موضع  واقع،  به 
هر  ترتيب،  اين  به  باشد.  نداشته  وجود  پاسخی5  گونه 
ساختار دو گانة پرسش و پاسخی را تبديل به نظامی تک 
به  پاسخ  ايجاد  از  گروهی  رسانه های  می كند.  قطبی 
وسيلة مخاطب جلوگيری می كنند و تمام راه های ايجاد 
يک تقابل و مبادلة دو طرفه را ناممكن می كنند و درست 
مثل يک خيابان يک طرفه عمل می كنند. و اين گونه، 
الگوهای مثالی رسانه در استقالل و قدرت فراگيرشان با 
حوزة  كه  پيشامدرن،  اجتماعی  اجبارهای  و  الزام ها 
برابری  است،  می كرده  ايجاد  را  گسترده ای  تأثيرات 
می كنند و مخاطب يا همان به اصطالح، اربابان واقعی، 
كم ترين اختيار در كنترل هرچيزی را دارند. اثبات اين 
مطلب نزد بودريار توضيح ابعادی را می طلبد كه بدون 
درک آن ها، اين تسلط و مفهوم ناـ ارتباط ميّسر نمی شود. 
ايجاد آن، همان طور كه در  اين مفهوم و علت  اساس 
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ابتدا گفته شد تغيير رويكرد به موضوع توليد است، زيرا 
در شرايط جديد جهشی از سوی سبک متداول توليد به 
سمت جامعه ای كه در آن كدهای توليدی به جای كاال 
مبادله می شوند، اتفاق افتاده است. به همين دليل، همه 
چيز، اعّم از نيروی كارگری تا كاال و اطالعات به كد و 
جبر  يک  نه  كار  نيروی  ديگر  می شود.  تبديل  نشانه 
توليدی، كه نشانه ای در ميان نشانه های ديگر است. در 
اين نظام، هر فردی از جامعه تبديل به نشانه و حتی يک 
برده و خدمتكار شده و مهره و شرطی برای رسيدن نظام 
توليدی به مطلوب خود محسوب می گردد. هرچند كه 
شايد فرد، جزء كوچكی از اين نظام به حساب آيد اما به 
برای كل نظام، يک شرط محسوب می گردد.  هر حال 
برای پروراندن اين نيروی توليدی و جهت دهی مصرف 
اين توليدات و راهبردهای آن است كه رسانه دست به 
البته هرگز به اين حوزه محدود نمی ماند  كار می شود. 
زيرا جامعه پست مدرن ترمينالی را ايجاب می كند كه در 
آن درک رويدادهای مختلف در يک كل به هم پيوسته 
ممكن می شود. بودريار توضيح می دهد كه رسانه با ايجاد 
فضای حاد ـ واقعيت6و عدم امكان دسترسی به واقعيت، 
توده را درگير جهانی از نشانه ها، كاالها، تصاوير رسانه ای 
و وانمايی ها می كند و امكان دسترسی افراد به واقعيت 
هر حوزه را منحل می كند. رسانه با تشديد انبوه پروری7 
به هدف خود نائل می گردد؛ يعنی ايجاد هماهنگی بين 
نظرات و اعتقادات توده ها و يكی كردن تجربيات آن ها 
به  مدرنيته  كه  بر خالف سخن مک لوهان   .)ibid: 64(
بازاری  كاالشدگی و روابط  فراپاشی8  فرايند  عنوان يک 
شامل  را  پست مدرن  جامعة  بودريار  می شود،  تعريف 
فروپاشی همة مرزها، حوزه ها و فاصله های بين فرهنگ 
اخالق  در  تنها  نه  را  آن  تسری  و  دانسته  پسْت  و  واال 
رسانه ای كه در سياست و اقتصاد و . . . نيز می داند. در 
افراد محو می شود و  اين رويكرد، وجوه متمايز هويتی 
توده تمام محتويات رسانه را جذب كرده و در آن غرق 
می شود. اين غرق شدن شامل همة مفاهيم می شود، اين 
در  سرگرمی  و  بازی  قالب  در  و  نرم  شيوة  به  مفاهيم 
نفوذ  ناخودآگاِه خصوصی ترين بخش های زندگی سوژه 
جز  فرد  آن  در  كه  می دهد  را شكل  فضايی  و  می كند 
آرامی  به  و  ندارد  نقشی  بودن  گيرنده و مصرف كننده 

درون توده فروپاشيده9می شود. 
و  انفعال  به  افراد  كردن  وادار  فروپاشی  اين  دستاورد 
محو  نيز  را  واقعيت  و  رسانه  ميان  مرز  كه  است  سكوت 
طور  به  و،  رسانه  بودريار  دهة  1970  اواخر  در  می كند. 
اختصاصی، تلويزيون را ماشينی قلمداد می كند كه  تنها 
مسبب اين نقض و واژگونی مهم و اساسی است و كاركرد 
آن، محو خط مرزی ميان بازنمايی و واقعيت است، تا حدی 
رسانه چه  كه  فهميد  و  داد  تشخيص  نمی توان  ديگر  كه 
باعث  چطور  توده  يا  و  گذاشته  توده  بر  تأثيری 
اين  از  تا پيش  هدف گذاری های خاص رسانه شده است. 
تلويزيون در يک رويكرد مشخص و ساده به عنوان آينه ای 
قلمداد می شد كه واقعيت را بازنمايی می كرد، در حالی كه 
واقعيت  می دهد،  تشكيل  را  فراواقعی  فضای  يک  امروز 
رسانه ای جديدی كه  واقعيت  مورد نظِر همة ما، فرع آن 
قرار گرفته است و در آن مسخ و منحل10 می گردد. بودريار 
اقتصاد سياسی نشانه اشاره  بر  از كتاب نقدی  در بخشی 
به  تبديل  تلويزيون11  دستگاه  خود  حتی،  كه،  می كند 
ابژه ای مركزی در زندگی جديد شده است و مالک اش را 
در  از جامعة مصرفی می كند؛ گويی  به يک عضو  تبديل 
مالكيت داشتن يک دستگاه تلويزيون يا دوربين، سرآغازی 
برای ايجاد ارتباط و تعامل نبوده و مالكيت چنين ابزاری با 
مالكيت يک دستگاه توستر و يخچال چندان تفاوتی ندارد. 

مخاطبدرمقابلامرفراواقعی
خوِد  كه  می كند  مشاهده  را  چيزی  تلويزيون  مخاطب 
اينكه  با وجود  نبوده است.  به آن شيوه  واقعيت، هرگز 
طبيعت  از  اما  ندارد  وجود  آن  بعدنمايی12در  منظرة 
را  رويدادها  تأثير  وانمايی،  ايجاد  با  و  است  واقعی تر 
مضاعف می كند )چه رويدادهای لذت آور و چه رويدادهای 
ناگوار(. به طور مثال آن چيزی كه در مورد جنگ ويتنام 
و  قطعی  واقعة  يک  رسانه ها پخش شد چيزی  جز  از 
نهايی از يک هم زيستی مسالمت آميز نبود و هيچ قرابتی 
با رويداد واقعی آن نداشت، و عاقبت با اينكه آمريكا از آن 
آن،  رسانه ای  ظاهِر  در  ولی  رانده شد،  بيرون  سرزمين 
پيروز صحنه اعالم شد. چنين رويكردی تنها برای ايجاد 
فضايی سه بعدی و به منظور اغواِی ديد13مخاطب است. 
انواع تصاوير، هيجانات و صداهای فريب دهنده و جذاب 
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حوزة خصوصی ما را احاطه می كنند. اين تصاويِر لحظه ای 
و فوری اجازة درنگ و تامل و ترديد را از ما گرفته و تا 
جايی مخاطب را غرقه می كنند كه گويی »ديگر اين فرد 
نيست كه تلويزيون را تماشا می كند بلكه اين تلويزيون 
 .)ibid: 80( »است كه فرد را به شكل زنده تماشا می كند
اين  از  مهمی  بخش  مخاطب  صورِی  دادِن  شركت 
اين  از  پيش  تا  كه  مخاطبی  می زند.  رقم  را  رويكرد 
موقعيت خاصی در اين فضا نداشته و اكنون در مركز آن 
اين  در  را  لويد  خانوادة  سريال  بودريار،  می گيرد.  قرار 
زمينه مثال می زند. اين سريال مستند در سال  1971 
پس از هفت ماه فيلم برداری و 300 ساعت كار بی وقفه 
ساخته شد. در پايان، اين خانوادة حاد ـ واقعی از هم 
پاشيد. سريالی كه يک صورت كامل از زندگی آمريكايی 
بازتاب  وسيلة  به  خانواده  اين  يعنی  می داد.  نشان  را 
رسانه ای آن از هم پاشيده شد. در واقع لنز دوربين مانند 
اشعة ليزر واقعيت زيسته را شكافته و آن را طعمة مرگ 
قرار می دهد. اين امر انتخاب شده تا در عين تكريم، زير 
زبانه های آتش و هيجان رسانه بميرد. )ibid:19( آيا اين 
به  يا  می دهد  ارجاع  لويد  خانوادة  حقيقت  به  سريال 
تلويزيون  اين  گفت  بايد  پاسخ  در  تلويزيون؟  حقيقت 
است كه معياِر حقيقت را ارائه می دهد، در واقع تلويزيون 
خانوادة لويد را تبديل به يک موضوع حقيقی می كند و 
بی اعتبار  را  دارد  وجود  حقيقت  آيا  كه  پرسش  اين 
زندگی  از  ايدئال  و  قهرمانانه  وانمايی  با  و  می سازد 
آن  روزمرة  و  واقعی  شكل  مرگ  موجبات  آمريكايی 
می شود. خانوادة لويد به راحتی، با اينكه خودش را به 
دستان تلويزيون بسپارد و به وسيلة آن بميرد موافقت 
كرد. در اين فضای ديجيتالی وضعيت ثابتی وجود ندارد 
داده ها  جريان  هست  آنچه  ديجيتال زده،  فضای  در  و 
است. به همين دليل، هر كسی دستگاه تلويزيون خود 
نيست  شناسايی  قابل  رسانه  ديگر  می شود.  محسوب 
)همان مفهوم فراپاشی( يعنی ما ديگر در جامعه ای كه 
رسانه در آن نقش منظره ای تماشايی را ايفا كند حضور 
نداريم زيرا رسانه مختص به يک فضا و موقعيت خاص 
نيست، در همه جا گسترده و پخش شده است و ديگر به 
ويروس  يک  مثل  ندارد.  وجود  آن  تحت الفظی  معنای 
منتشر شده حضورش را در همه جا اعالم می كند و ما 

در فضايی تهی از هر حادثه ای كه به وسيلة رسانه فيلتر 
شده است، از هم پاشيدگی تلويزيون در زندگی و نيز از 
هم پاشيدگی زندگی در تلويزيون را مشاهده می  كنيم؛ 
مثل خانوادة لويد، البته نه با تهاجم و فشار و خشونت و 
تهديد، بلكه با القا و نفوذ نامرئی و نامشخص، محكوم به 
فنا می شويم14به همين دليل بودريار معتقد است ديگر 
اين شما نيستيد كه به شعار رسانه گوش می دهيد، بلكه 
اين شعار است كه به شما گوش می دهد. در واقع يک 
است؛  داده  رخ  ميان  اين  جريان15در  تغيير  و  تعويض 
به سمت يک  تصوير  و  دريافت  فرايند سنتِی  از  تغيير 
نظام باز دارنده كه در آن فاصله و تميز ميان امر فعال و 
برای  دستوری  ديگر  اينجا  است،  رفته  بين  از  منفعل 
اطاعت از مدل وجود ندارد، و اين شيوه كه در آن خود 
سوژه مركز و نقطة عطف آن قرار می گيريد، درست نقطة 
عطف جامعة حاد ـ واقعيت قرار می گيرد. به همين علت 
»تو  وسوسه انگيِز:  شعار  اين  پست مدرن  جامعة  در 
حادثه هستی«  تو  هستی،  جامعه  تو  هستی،  اطالعات 
نهاِن  اجبارهای  تمام  جای   )Baudrillard, 1994: 24(
مدرنيته برای جلب مخاطب را به خود اختصاص می دهد. 

جنگخلیجووانمایی
وانموده  بر  مبنی  را  خود  نظرية  مقاله،  سه  در  بودريار 
بودن جنگ خليج ارائه می دهد. مقالة نخست او در سال 
نخواهد  اتفاق  خليج  »جنگ  عنوان   با  كه  1991م 
افتاد«16در روزنامة »ليبراسيون«، درست چند ماه قبل از 
انگليس  و  آمريكا  تهديدهای  با  و همزمان  وقوع جنگ 
مبنی بر خروج نيروهای عراق از كويت به چاپ رسيد. 
اين مقاله درست يازده روز قبل از شروع جنگ نگاشته 
شد. بعد از شروع جنگ نيز بودريار با عنوان هايی مشابه، 
در تثبيت نظر خود، دو مقاله را با اين عناوين به رشتة 
تحرير درآورد: »جنگ خليج: آيا واقعاً رخ داد«17كه به 
رويدادهای ماه فوريه در سال 1991م می پردازد و نيز: 
عمليات  از  بعد  واقع،  در  نداد«18كه  رخ  خليج  »جنگ 
ظاهراً  مقاله،  سه  هر  شد.  نگاشته  فوريه   29 خصمانة 
اصِل  می كشد.  رخ  به  را  وانموده  يک  صحنة  پشت 
حادثه ای كه رخ داد، ظاهراً يک بمباران هوايی واقعی و 
سبب  عاملی  چه  واقعاً  ولی  است،  بوده  واقعی  جنگ 
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می شود كه بودريار آن را چيزی جز وانمايی نداند؟ به 
واقع، اين اولين بار نبود كه ايماژهايی از جنگ بر روی 
صفحة تلويزيون ظاهر شد، و اولين بار نبود كه ارتش، 
گزارش ها را سانسور می كرد، امری كه تا پيش از آن در 
جنگ ويتنام نيز تجربه شده بود. )ibid, 1991: 3( عنوان 
اين كتاب اشاره ای است به نمايش نامة، ژان ژيرودو* با 
عنوان: »جنگ تروا رخ نخواهد داد«. برخالف جنگ تروا 
كه نقش امر وانموده بر عهدة هلن بود، در  جنگ خليج، 
 G. smith, 2010:( .خود مفهوم جنگ هدف قرار می گيرد
93( به همين  دليل است كه بيننده چيزی جز انبوهی 

اين شبكة  نمی كند.  را مشاهده  تسليحات  و  تصاوير  از 
CNN بود كه اطالعات و مدارک منحصربه فرد خود را 
توليد می كرد. تصاوير منتخب از جنگ، برای برانگيزش19 
امر  به  ارتش  )خدمت  بوده اند  شده  ديده  تدارک  آنی 
وانموده(. به زعم مفسری چون چامسكی، دوربين های 
حرفه ای با جراحی آگاهانه، وجه مرگبار تسليحات را ارائه 
خليج  جنِگ   )Baudrillard, 2009: 118( نمی دهند. 
گواهی بر تولد نوع جديِد بهره گيری از اسباب و وسايل 
ارتشی است كه قدرت را برای كنترل توليد و سريان20 
ايماژهايی به منظور هدايت اعمال ماشين ها و انسان ها، 
به همين دليل تمهيدات رسانه ای در  به كار می گيرد. 
جهت وانمايی و القای فضای فراواقعی، تمام مفاهيم و 
حوادث به ظاهر اتفاقی پيرامون ما را ساختار می بخشند، 
از مسائل خانوادگی تا جنگ. . .، و نيز ارائة آن از طريق 
امواج ديجيتال به صورت تصوير و صدای فراواقعی، و در 
جهت ارائة مفهوم مورد نظر می باشد. به اين معنا كه 
جهان خارجی ما )با تمام ويژگيهای ابژكتيو آن( تحت 
لوای اين مفهوم قرار گرفته و در جهت حفظ تثبيت آن 
رهبری می گردد. اين نكته دارای اهميت است كه تسلط 
امر وانموده به معنای ايجاد امری انتزاعی نيست، بلكه 
وانمايی در خود واقعيت رسوخ می كند، به همين خاطر، 
بودريار به اخالق گراياِن جنگ هشدار می دهد كه گمان 
نكنند آن چيزی كه در جنِگ رسانه ای وانمود می شود 
خسارت كم تری را نسبت به يک جنگ واقعی در بر دارد. 
شده  بازسازی  رويداد  اين  خسارتهای  حتی  يعنی 
وصدمه های  آن به ميزان يک جنگ واقعی و گاه بيش از 

*. Jean Giradoux

آن است. ولی يک نقطة تمايز وجوددارد؛ آن چيزی كه 
مخالفت    ها،  داليل  داشتن  واقعيت  ندارد  وجود  ديگر 
اهميت ايدئولوژيک جنگ و نيز واقعيت داشتن پيروزی 
يا شكست است. اين جنگ فرايندی را ترتيب می دهد 
دليل،  همين  به  می كند  غلبه  ظواهر  اين  تمام  بر  كه 
»جنگ تميز، جنگ سفيد، يا جنگ برنامه ريزی شده، به 
مراتب از جنگی كه زندگی انسان ها را مقدس می داند، 

 )ibid, 1991: 56( ».مرگ بارتر و كشنده تر است
 برای مثال، در جنگ خليج، موقعيت دو كشور )آمريكا 
جانب  از  حمله  نتيجة  آيا  است،  اهميت   حائز  عراق(  و 
كشوری پيشرفته و دارای تسليحات به روز شده، به كشوری 
نخواهد  حمله  مقابل  در  جوابی  هيچ  مسلماً  كه  بی دفاع، 
از پيش معلوم و مشخص نيست؟ در نظم جديد  داشت، 
جهانی، به ظاهر دو جبهه در روياروی هم قرار گرفته اند، 
ولی دشمن، تنها به عنوان هدفی كامپيوتری شده ظاهر 
دوطرفه  رويداد  هر  قدرت،  يک طرفة  جادة  )در  می گردد. 
و  تمام عيار  جنگی  در  آمريكا  تالش  تمام  می يابد(.  پايان 
كه  است  اطالعاتی  كردن  دگرگون  به منظور  بی   شبهه، 
گونه  هر  از  جنگ  اين  می شود.  مخابره  ماهواره ها  توسط 
اعتبار تهی است، به اين دليل كه اين دو كشور به هيچ 
جنگ  در  آمريكا  نگرفتند،  قرار  يكديگر  مقابل  در  عنوان 
مجازی خود از پيش پيروز بوده و نيروی مقابل او، از پيش، 
در جنگی سنّتی به خاک افتاده است، زيرا پيش از زمانی 
كه آمريكايی ها پشت ديواری از بمب هايشان ظاهر شوند، 
 ibid:( .ناپديد شده بودند از دود  عراقی ها، پشت ديواری 
62( به همين علت، پارادايم  تقدم حادثه و تأخر گزارش 

در  را  خود  مسئوليت  رسانه  می گردد،  عكس  رسانه ای، 
يک  عنوان  به  به خودش  و  داده  از دست  رويداد،  مقابل 
می شود.  ارجاع  خود  امری  به  تبديل  و  پرداخته  رويداد 

 )ibid, 2002: 186(

جهانیبدونمعنا
در اين جنگ، صدام به عنوان سرباز مزدور غرب و در 
انتصاب  و  كرد،  فرضی21عمل  و  جعلی  دشمنی  مقام 
از اعمال ننگ آورش به عنوان رهبر يک  او پس  دوبارة 
جنگ مقدس، به وضوح نشان می دهد كه اين جنگ به 
شكل واقعی رخ نداده است. )به نقل از ماركس: اين تنها 
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ملودرامی از يک رويداد ابتدائی است(. اين جنگ ديگر 
يک جنگ نيست و اطالعاتی كه از آن، از طريق رسانه 

داده شده  اطالعات واقعی نيست. 
نه يک چپق، كه جمله ای است كه می گويد  »اين 
اين يک چپق است، جملة »اين يک چپق نيست«، يک 
چپق نيست، واژة اين يک چپق نيست: اين نقاشی، اين 
جملة نگاشته شده، اين تصوير چپق ـ هيچ يک از اين ها 
يک چپق نيست.« )ميشل فوكو، 1386: 37( اين اثر، 
ايماژ به مثابه آيينه ای  امر واقع ندارد، و يک  از  نشانی 
ساده از امری، حاضر نيست. با اين بازسازی و وانمايی در 
نيز  صلح  و  جنگ  اسم  به  متقابل  مفهوم  دو  واقع 
مرزهايشان را از دست می دهند. آرامش يا رعب و ترسی 
كه بر ما غلبه می كند بسيار فراتر است از جنگ و صلحی 
كه در شرايط واقعی وجود دارد و انتهايی هم برای اين 
احساس وجود نخواهد داشت. در شرايط فعلی جنگ و 
»جنگ  می گيرند.  قرار  يكديگر  هم ارز  و  معادل  صلح 

 )ibid, 1994: 27( ».همان صلح است
 اين فروريزش دو قطب در يكديگر باعث می شود كه 
هر كدام ديگری را نيز به همراه داشته باشد و يا علت 
ايجاد ديگری نيز باشد. در اين روايت، فرد كاماًل حقيقت 
جنگی  آنكه  از  قبل  يعنی،  می دهد.  دست  از  را  جنگ 
شروع بشود، تمام شده است. يا اين جنگ شروع نشده و 
يا پايان آن در خود آن بوده است، نه پيروزی آمريكا به 
معنی واقعی پيروزی بود و نه شكست صدام، اين دو امر، 
از نظر عدم وجود و و عدم واقعيت با يكديگر برابرند. در 
وجود  تنها  ندارد،  وجود  دشمنی  الكترونيكی  جنگ 
عنصری به نام »سركشی و طغيان« است كه بايد خنثی 
شود. نابودی فرمی مشخص از معنا، عدم اعتبار اقتصادی 
و سياسی و واقعيت جنگی را رقم زده و نشان می دهد 
كه هدْف بيشتر از آنكه بخواهد درگيری با دشمنی پيش 
برای  غرب  نقش  تثبيت  باشد  صدام  مثل  افتاده ای  پا 
حفظ موقعيت اش پس از جنگ سرد است. اينجا است 
می كند.  استنباط  را  قدرت  از  معنا  جدايی  بودريار  كه 
استفادة  با  باشد،  معلوم  پيش  از  آن  نتيجة  كه  جنگی 
تسليحات و نمايش آن هر چه بيشتر به مفاهيم نمادين 
دامن زده و قدرت را از معنی داری می رهاند، چرا كه اين 
معنا  از  تهی  و  محض  ايماژی  به  تبديل  تنها  جنگ، 

ارائه  را  قدرتی  می تواند  تنها  غرب  اين گونه،  و  می شود 
دهد كه با تصاوير تلويزيونی ايجاد شده است و لشكركشی 
ارتش صرفاً امری تبليغاتی است و اين تبليغات بخشی از 
و  آمريكا  واقع، قدرت  را شكل می بخشد. در  استراتژی 
غرب به وسيلة نقطه قّوت و توانايی در وانمود كردن در 
بر  صورت و شكل روابط قدرت22متوقف23شده است، و 
خواستی  و  ميل  صرف  از  جنگ  ديگر  گذشته  خالف 
خشونتی  و  حياتی  انگيزشی  يا  تسلط  برای  سياسی 
به   )ibid, 2009: 120( نمی رود.  فراتر  مخالفت آميز،  
همين علت شايد اين گونه جنگ نتايج آنی و مشخصی 
را در پی نداشته باشد، بلكه آثار و نتايجی را به دنبال 
 ibid,( است.  كرده  هدف گذاری  را  آن  دقيقاً،  كه  دارد. 

 )1994: 62

 به تبع همين موضوع است كه بودريار اعالم می كند 
بسياری از رخدادهای ديگر نيز يا هنوز شروع نشده اند يا 
و  مصنوعی24  رخدادهايی  )تنها  نداشته اند  وجود  هرگز 
ساختگی وجود دارند( به همين خاطر است كه بودريار 
نكنيد. مدت ها  را جستجو  هشدار می دهد كه حقيقت 
روايت ها25را مطرح  فرا  ليوتار مرگ  زمانی كه  از  پيش، 
و  اخالقی  تفكيک های  يا  معناگری  ريزش  كرد، 
انسان گرايی  بنيان های  شد.  شروع  زيبايی شناسانه، 
روشنفكرانه از درون دچار آشوب شد و تمام حوادث از 
اروپای شرقی تا خليج، كه پشت رنگ های مختلف آزادی 
و جنگ پنهان بودند، به سمت خوْد آشوبی و سرخوردگی 
سياسی و تاريخی رهنمون  شدند، و به اين ترتيب ديگر 
نمی توان حقيقتی را جستجو كرد، اين موضع محدوديت 
هرگونه نقدی را يادآور می شود. نبود هرگونه معنی برای 
همه  به  نسبت  بی اعتقادی  با  مساوی  حقيقْت  استقرار 
اين  به  توجه  با   )Baudrillard, 2009: 119( است.  چيز 
توضيحات اين سؤال قابل طرح است كه  »نقِش رسانه 
در پخش اخبار رسمی چيست؟« پاسخ بودريار اين است 
توهم  كه  است  اين  برای  صرفاً  اخبار  اين  پخش  كه 
واقعيت را باقی نگه دارند؛ واقعيِت ابژه ها و چيزهايی كه 

ارائه شده است. 

توهمواقعیت
استراتژی رسانه ايجاب می كند كه حوادث را با گونه ای 
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تأخير26 پخش كند، به طوری كه از آن حادثه فقط يک 
جوش و خروش مصنوعی باقی بماند. توضيح مفصل اين 
بحث در كتاب اغواگری27 موجود است، در آن جا بودريار 
ارائة  نحوة  توصيف  سردوگرم28برای  اصطالحات  از 
رويدادهای تلويزيونی استفاده می كند. او، با توضيح اين 
واژگان توضيح می دهد كه رسانه ها چگونه اطالعات را از 
 ibid,( .مسير خود منحرف و معنا را به كلی نابود  كنند
رويدادهای  چون  گرمی  حوادث  رسانه   )2001: 217
به  را   ... و  سياسی  آشفتگی های  جنگ ها،  ورزشی، 

رويدادها و وقايع سرد رسانه ای تبديل می كند. 
رويداد ورزشی ای مثل فوتبال را در نظر بگيريد، در 
با آن چيزی كه  اين رويداد  بازتاب های رسانه ای  واقع، 
رويدادهای  زيرا  نيست،  مقايسه  قابل  است  آن  واقعيت 
تلويزيونی شده مجموعه ای است از تكنيک های رسانه ای 
اعم از فالش بک، كلوزآپ و ... است. خود حقيقت يک 
رويداد گرم، و بازتاب رسانه ای آن سرد است. اين اصطالح 
»سرد« به اين معنا است كه رسانه طوری عمل می كند 
كه مخاطب درگير تصاوير حوادثی بشود كه ديگر حاوی 
معنی نيستند، يعنی معنايشان را از دست داده اند، تنها 
با نشان دادن تصاوير مكرری از نمايشگاه ها، آثار هنری ای 
فيلم های   شده اند،  ساخته  ريختنی  دور  وسايل  از  كه 
پورنو و ... . ولی خدعه و نيرنگ رسانه به سمتی است كه 
در عين حال كه انديشه گرايْی نفس های آخر را می كشد، 
بدن، خون، و خشونت  واقعی نيز به نوعی كنار گذاشته 
می شود و به سمت جذب دوبارة خطرها می رود، بدون 
هرگونه اثری از خون يا خشونت. بدين ترتيب، همه چيز 
در اطراف ما در نور سرد ارعاب و تهديد و بازدارندگی 
روشن شده است. همان طور كه پيش از اين گفته شد 
اين  است.  رفتن  ميان  از  حال  در  انديشه گرايی  حضور 
موجب  تصاوير،  فريبندگی  ويژگی  بر  عالوه  موضوع، 
پذيرش آن ها می شود، زيرا  در غير اين صورت هر كس 
»واقعيت  و  كرد  باور  نبايد  را  تصاوير  اين  كه  می داند 
وانمايی، غير قابل تحمل است.« )ibid, 1994: 27( با اين 
حيله خوِد واقعيت و نابودی آن فراموش می شود. به تبع 
آن بودريار اعالم می كند كه فراموش كردِن نابودی خود 
نابودی  با  برابر  فراموشی  اين  است.  نابودی  از  بخشی 
حافظه، تاريخ، جامعه و ... است. وقتی انديشه گرايی از 

بين می رود، و تصاوير وانمايی جای امر واقعی را می گيرد، 
و حتی واقعی تر از آن حضور دارد، اصالت و خاستگاه ها 
نيز از ميان می روند؛ فراموشِی همه چيز. اين گونه است 
كه تلويزيون همپای انرژی هسته ای، ماهيتی تخريب گرانه 
می يابد، زيرا هر دوی آن ها، تحت لوای گرم و مفاهيم 
جنگ طلبانه29خود، ماهيتی بازدارنده و سرد دارند. اين 
و  حوادث  انرژی  مفاهيم،  و  معانی  پُرقدرت،  رسانة 
رخدادها  را خنثی می كند. تسليحات هسته ای نيز پشت 
خطری كه برای آن فرض شده است، يعنی انفجار واقعی 
آن، يک انفجار و فاجعة سرد و يک نظام بازدارندة جهانی 
را پنهان و يک خرابی و انهدام از طريق استراتژی ذهنی 
فاجعه  آن  چينی30  سندرم  فيلم  در  می زند.  رقم  را 
هسته ای و انتظار و اضطراب وقوع آن با مهارت به نمايش 
منتظر  جهان  همة  كه  صحنه ايی  است.  شده  گذاشته 
رخ  انفجار  اين  هيچگاه  ولی  هستند  هسته ای  انفجار 
نمی دهد. پس با وجود رسانه، ترس از چيزی مثل انرژی 
هسته ای برای هميشه وجود خواهد داشت، شايد انفجار 
هسته ای و ويرانی آن فقط يک بار رخ دهد و به پايان 
برسد  ولی در اين شرايط، با وجود تبليغات و تحريكات 
رسانه ای، مخاطب دائما منتظر اين انفجار است، او با يک 
انفجار دائمی و هميشگی مواجه است و اين مرگ بارتر 
است از تكان انفجاری كه ممكن است يک بار رخ دهد. 
و  نهايی  خرابی  يک  سان  به  فاجعه  دليل  همين  به 
نهيليستی نيست، چنان كه در تخياّلت كنونی ما عمل 
دايره وار  به شكل  اين جريان  ترتيب  اين  به  و  می كند، 

ادامه می يابد. 

روشیمشترکبرایجنگیدنوفیلمساختن
بودريار، فيلم »اينک آخرالزمان«31 كاپوال را نيز در همين  
حيطه  و با همين  نگرش تفسير می كند فيلمی كه به 
زعم او »همان طور ساخته شد كه آمريكاييان جنگ را 
يک  آمريكاييان  برای  فيلم  اين   )ibid: 41( می سازند.« 
صحنة آزمايش و نبرد است كه در آن می توانند ارتش و 
نيروهای نظامی  و نيز قدرت و روشهای شان را آزمايش 
كنند. كاپوال قدرت مداخلة سينما را به نوعی آزمايش 
اگر  است،  ويتنام  جنگ  از  بخشی  فيلم  اين  كرد. 
آمريكايی ها آن جنگ را از دست دادند و شكست خوردند 
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يک  فيلم  اين  شدند.  پيروز  )فيلم(  يكی  اين  در  ولی 
بر داشت. يک قدرت  برای آن ها در  را  پيروزی جهانی 
سينمايی كه به شكلی فراتر از پيچيدگی های  ارتشی و 
صنعتی، آمريكا و ويتنام را، به ظاهر، با هم آشتی داد. از 
اين نظر، فيلم او بيش از همه به منزلة تمديد جنگ با 
آن  تقديس  و  ناتمام،  جنِگ  آن  تكميل  ديگر،  وسايلی 

است. 
به عبارت بهتر، »جنگ فيلم شده است« و يا » فيلم 

 )ibid, 1981: 41( ».جنگ شده است

فراموشِیاجباری
فرايند ايجاد فراموشی به وسيلة تلويزيون ايجاد می شود، 
زيرا تلويزيون پرتوهای خاصی از يک حادثه را انتخاب 
می كند و تبحر خود را در ارائة آن به نحوی به كار می برد 
رويداد،  اين  كه  بپذيرد  نمی خواهد  مخاطب  خود  كه 
متعلق به رسانه يا تلويزيون است، و آن را كاماًل واقعی 
می پندارد. اين پاک شدن از منظر بودريار امری خطرناک 
و  كه ذهن های ساختگی  است  موجب شده  زيرا  است 
 )ibid: 41( .بدلی و مصنوعی، ذهن بشريت را پاک كنند
پس تلويزيون ديگر يک تصوير يا تخّيل نيست و چيزی 
و  نورون ها  از طريق  كه  نيست32  انتقال  دهنده  جز يک 
نوار  از طريق  سيستم اعصاب مخاطب فعال می شود و 
مغناطيسی، كه بودريار ذهن انسان را به آن تشبيه كرده، 
عمل می كند. رسانه ديگر نيازی به ارائة تصويری خيالی 
ندارد، بلكه با قرار دادن ايستگاه خود در ذهن مخاطب و 
نه ايجاد يک تصوير، به مقصود خود می رسد. بودريار در 
می دهد؛  توضيح  را  كپرنيكی  انقالب  گونه ای  اينجا 
چرخش قدرت از سوی خدا يا عواملی چون خورشيد و... 
ندارد  وجود  استعاليی33ديگر  امر  هيچ  مردم.  سوی  به 
»همه چيز از مردم است و به سمت آن ها باز می گردد.« 
موضع  بر سر  پيچيدگی خاصی   با  بودريار   )ibid: 33(
مخاطب بحث می كند. او روند سكوت مخاطب را مورد 
مداقه قرار می دهد. منظور سكوتی است كه از رسانه ها و 
جذبة آن ها ناشی می شود. آيا سكوت توده ها يک مقاومت 
منفعالنه است؟ ابداً اين طور نيست، پيداست كه در اين 
اين رسانه ها هستند كه  آيا  ناسازه ای در كار است:  جا 
معنا را خنثی می كنند و توده های  بی شكل34و يا نا مطلع 

را توليد می كنند؟ يا اين توده ها هستند كه ظفرمندانه و 
رسانه ها  كه  پيامهای  همة  جذب  يا  كردن  معكوس  با 
توليد می كنند و بدون پاسخ گويی به اين پيام ها، در برابر 
رسانه ها مقاومت می كنند؟ در اين جا بودريار نقل قولی 
را از موگاديشو ـ استمهايم35 می آورد: رسانه ها خود را به 
محمل  و  تروريسم  اخالقی  محكوم سازی  محمل 
اهداف سياسی  راستای  در  غالب  از هراس  بهره برداری 
بدل كرده اند. اما، در عين حال، در دو سويگی ای تام و 
تمام، جذبة سبعانه اقدام تروريستی را اشاعه می دهند. 
رسانه ها حامل معنا و بی معنايی اند، رسانه ها در آن واحد 
را  فرايند  اين  می كنند.  تصرف  و  دخل  سو  همه  از  و 
محمل  رسانه ها  زيرا  آورد،  در  كنترل  تحت  نمی توان 
اساس  بر  را  نظام  اين  وانمايی  و  بوده،  ذاتی  وانمايی 
ويران  است  دايره وار  و  پيچ  در  پيچ  مطلقاً  كه  منطقی 
می كند، عالوه بر اينكه رسانه وقايع را تجسم  بخشيده و 
عين  در  مخاطب  تا   می كند  كاری  می كند،  خلق 
اين  آن گردد،  فريفته و جذب  به سادگی،  محكوميت، 

دقيقاً منطق وانمايی است و نه تقدير الهی. 

رابطةاطالعاتوارتباطات
با توجه به مطالب گفته شده مشخص شد كه، اوالً، رسانه 
انفجار و فراپاشی گسترده ای از اطالعات را شامل می شود 
و ثانياً برخالف تصور رايج كه باال رفتن ميزان اطالعات 
ادله ای  بودريار  می داند،  مساوی  معنی  گسترش  با  را 
متضاد با آن را ذكر می كند. »ما در دنيايی به سر می بريم 
كه اطالعات در آن هرچه بيش تر و بيش تر و معنا هر چه 

 )Baudrillard, 1994: 53( ».كم و كم تر حضور دارد
 اگر سه گونة ارتباط ميان اطالعات در نظر گرفته 

شود كه بر مبنای آن:
ارتباط وجود دارد، يعنی  1. بين اطالعات و معنی 

اطالعات معنی را ايجاد می كنند؛ 
2. اطالعات هيچ سر و كاری با معنا ندارند؛ 

دو  اين  ميان  الزامی  همبستگی  برعكس،  كاماًل   .3
وجود دارد. 

بودريار فضای رسانه مورد سوم را شامل  از منظر   
می شود كه بر مبنای آن اطالعات مستقيماً مخرِب معنا 
رابطة  معنا  فقدان  می كند.  خنثی  را  آن ها  كه  يا  بوده 
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مستقيمی با كنش مضمحل كننده و باز دارندة اطالعات، 
رسانه ها، و رسانه های همگانی دارد. اجتماعی شدن همه 
پيامهای  معرض  در  قرارگرفتن  ميزان  برحسب  جا 
رسانه ای مورد سنجش قرار می گيرد، آنهايی كه چندان 
اجتماعی  غير  عماًل  نگرفته اند  قرار  رسانه ها  معرض  در 
توليد  به جای  محسوب می شوند و در عوض اطالعات 
معنا، خود را در نمايش گذاری معنا می فرسايد. )بودريار، 

 )1381:118
انجام  و  آغاز  اسطورة  رويكرد،  نوع  اين  واقع  در 
به  شروع  نهايت،  در  سازمان،  اين  اما  است.  مدرنيته 
فروريزش كرد، همانجايی كه گمان می كرديم اطالعات 
به توليد معنا مشغول است درست خالف آن در پيش 
گرفته شد و اطالعات، ارتباطات، و امر اجتماعی را در 
است،  آشنا  بسيار  ما  برای  فرايند  اين  بلعيد.  خود 
مستقيم،  غير  بحث های   مستقيم،  غير  مصاحبه های  
تماس های تلفنی شنوندگان، مشاركت در همة سطوح و 
حتی به نوعی اخاذی از طريق سخن گويی: »منظور شما 
هستيد، ماجرا در مورد شماست و از اين قبيل ترفندها . 
اعمال  با فشار اطالعاتی كه  .« رسانه های  همگانی   .  .
می كنند، ساختارزدايی مقاومت ناپذيری از امر اجتماعی 
بی  )ايجاد  آنتروپی  موجب  يعنی  می آوردند،  پی  در  را 
از بين بردن رابطة علی معلولی  نظمی و اختالل برای 
بين حوادث( می گردند. اين به اين معنا كه رسانه با به 
كار بردن اين حيله ها، دامی پهن می كند تا به واسطة آن 
قدرت توده و زهر آن از بين برود. پس منطقی است كه، 
می  ماه  دانشجويی  جنبش  در  رسانه ها  مثال،  برای 
اين  اينكه  با  كنند.  شركت  وسيعی  شكل  به  1968م 
خبررسانی گسترده مجال اعتصاب عمومی را فراهم آورد 
هم  را  جنبش  اصلی  زهر  اعتصاب،  همين  اصل  در  و 
گرفت. پس نفس اين گسترش نه يک بسط مثبْت، كه، 

در واقع، دامی بيش نبوده است. 

بقایوانمودهدرگروتسخیرانسان
نكتة ديگر صرف انرژی های عظيم برای سر پا نگه داشتن 
اين وانموده است. يعنی رسانه ها از پوشش دهی اخبار 
يک رويداد گرفته تا تبليغ يک كاالی مصرفی هزينه های  
هنگفتی را می پردازند و به اين ترتيب محتويات معنا در 

به  خود  رسانه  و  می شود  جذب  رسانه  مسلط  شكل 
تنهايی می تواند پديد آورندة رخدادها باشد و محتويات 
آن، چه له يا  عليه، هر چه باشد تفاوتی نخواهد كرد. اين 
تسلط تا آنجا پيش می رود كه شناساندن هويت و وجود 
مخاطب را نيز به دست می گيرد. بودريار برای توضيح 
اين مطلب  تصاوير رسانه ای را به عنوان تصاويری سه 
بعدی شرح می دهد. در واقع، اين بخشی از رؤيای ماست 
كه به ورای خود برويم و خود را در آن بيابيم. بودريار 
تحقق اين رويا را وقتی می داند كه جفت سه بعدی و 
هولوگرامی شما در فضا حركت كند، حرف بزند، و... در 
را درک خواهيد كرد. عملكرد  اين معجزه  آن جا شما 
وجود  شخص  است.  رويا  همين  تحقق  درست  رسانه 
پروژكتورها  نور  واسطة  به  فضا  در  را  خود  شدة  مادی 
احساس می كند اين حضور شفاعت كننده ای را می ماند 
كه از ميان مردم می گذرد )منظور همان تودة ميليونی 
مخاطبان است( و اين مخاطبان، با تمام وجود اين حضور 
بدانند  خود  آنكه  بی  آن  بر  افزون  و  می كنند  درک  را 
 Baudrillard,( می كنند.  تسليم  نيز  را  خويش  وجود 
71 :1994( بر خالف نقاشی كه برای جذب و فريب چشم 

از يک نكتة پنهان استفاده می شود، در اين تصاوير اين 
تصاوير  اين  در  پنهان  نقطة  يک  به  كه  است  مخاطب 
تبديل می شود. به زعم بودريار، اين تصاوير بعد از خلق، 
از  خويش  يافتن  به  شروع  شخص  اينكه  از  بعد  يعنی 
طريق آن می كند، به شكل يک جسم اثيری درآمده و 
شخص را احاطه می كند. اين امر به يک معنا پايان امر 

زيبايی شناسانه36و آغاز تسلط رسانه است. 
در  مجازی  شكل  به  ما  هولوگرامی  تصاوير  اين  با 
معادل  جز  چيزی  كه  می كنيم،  سير  ديگری  جهان 
اما، به واقع اين كدام جهان  آينه وار اين جهان نيست. 
ما  به  و  داريم  را  آن  رؤيای  ما  كه  جهانی  اين  است؟ 
احساس گذر از جهان جسم خودمان و رفتن به جهانی 
ديگر را فراهم می كند، اين همزاد، به وسيلة ليزر خلق 
از  را  تومور  كه  كالبدشكافی  چاقوی  سان  به  می شود. 
درون بدن جدا می كند، ليزر نيز تمام ويژگی ها را از عمق 
درون شخص بيرون می كشد. )از ناخودآگاه شخص( اين 
كه  طوری  به  است  اصل  شبيه  دقيق  و  درست  همزاد 
شيئی  يک  »وقتی  است.  دشوار  اصل  از  آن  تشخيص 
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درست شبيه يک چيز ديگر است، دقيقاً مثل آن نيست، 
بلكه اندكی از آن دقيق تر است.« )ibid:73( رسانه همزاد 
سليقة  طريق  از  كه  مختصاتی  با  را  بعدی شخص  سه 
مصرفی او به دست می آورد، بازسازی می كند و با اين 
توصيفات، رسانه كامال وارد حوزة خصوصی افراد شده و 
اين جامعه همه چيز كاماًل  را كنترل می نمايد. در  آن 
كدگذاری شده است و همه چيز در صدد شكل بخشی به 
كه  رسانه ای  سيگنال های  اين  است.  اجتماعی  زندگی 
افراد را احاطه كرده، دائماً به صورت آزمايشی فرستاده 
می شود. در اين نظام پاسخ مخاطب بر اساس يک نظام 
دوتايی مورد بررسی قرار می گيرد. مانند نظام دوتايی در 
DNA و ژنتيک. هر تبليغی يا هر برنامة تلويزيونی، مد و 
حتی افرادی كه برای انتخابات رياست جمهوری برگزيده 
و  آزمون  برای  می كنند  فراهم  را  عرصه ای  می شوند، 
برمی گزيند  را  گزينه ای  چه  مخاطب  اينكه  دريافت 
رياست  برای  را  شخص  كدام  يا  و  كاال  كدام  می كند؟ 
جمهوری انتخاب می كند؟ روند پيشروی اين سيستم با 
و  می شود  گرفته  پيش  نه(  دوتايی37)آری،  جوابهای 
می گيرد.  انجام  آن ها  روی  از  بعدی  هدف گذاريهای 
شخص درون اين نظام كدگذاری شده جای داده شده 
است. با اينكه به ظاهر شخص گزينه های متعددی را در 
پيش روی دارد ولی اين انتخاب ها در يک حوزة معينی 
محدود شده اند، پس اختيارات او به اين ترتيب دست  كاری 
و كنترل می شوند. اين نگاه درست مقابل تفكری قرار 
)تئوريهای  بود  حاكم  قبل  دوره های  در  كه  می گيرد 
به  اشخاص  آن،  اساس  بر  كه  جبرگرا38  جوامع  توطئة 
در  نوعی  به  كه  می شوند  محسوب  گروه هايی  عنوان 
دست كاری عامة جامعه برای رسيدن به اهداف خاص، 
شركت دارند. بودريار، الگوی جديدی را ارائه می دهد كه 
پيش  از  پيغام های  به  مجبورند  افراد  آن  اساس  بر 
كدگذاری شده در زمينه های اقتصادی، سياسی، فرهنگی، 
و زندگی روزمره پاسخ بدهند. مجموعه ای از گزينه های 
می يابد.  ادامه  دايره  يک  مانند  چرخه  اين  در  تكراری 
پس، ظاهر اين چرخه اختيار را نشان می دهد و اصل اين 
فرايند جبری از پيش تعيين شده را مدام ادامه می دهد. 
تكنيک های  رسانه  مقابل  در  مخاطب  داشتن  نگه 
خاصی را می طلبد؛ از جمله اينكه، رسانه بايد تناقضی را 

حفظ كند تا بتواند به روند خود ادامه دهد، ديگر اينكه 
در ظاهر عملكردی را ارائه دهد كه با واقعيت درونی آن 
متضاد است، مثاًل با اينكه نظام وانمايی و درگير شدن 
اشخاص  كه  است  شده  موجب  نظام  اين  در  مخاطب 
هويت خودشان را از دست داده و در عين حال روابط با 
ديگر اجزای جامعه را نيز از دست بدهند، به طوری كه 
هويت هر كس و روابط اجتماعی اش مساوی می شود با 
كااليی كه خريداری می كند؛ ولی سياست حكم می كند 
برای جبران، جايگزين شود.  از روابط  كه نوع جديدی 
ديگر  با  مسالمت آميز  روابطی  داشتن  به  مردم  تشويق 
به  منظور  مؤسساتی  راه اندازی  حتی  جامعه،  اعضای 
ارتباط درمانی39 تشويق برای استفاده از غذاهای گياهی 
امروزی(،  شرايط  در  رايج  غذايی  مواد  خالف  )درست 
تحريک مردم به انجام ورزش های چون يوگا و ... برای 
تفكر و تعمق و خوديابی و حتی رسيدن به آرامش، همه 
اين ها از سياست های  جامعه سرمايه داری معاصر است. 
حتی شيوة تشويق به سوی استفاده از كاالها نيز دگرگون 
خشونت  نوعی  با  سركوب  سّنتْی  نظام  در  است.  شده 
همراه بود و، عموماً، فضايی پليسی داشت كه نمود آن در 
با فشار شديد  تبليغات تجاری و )به شيوة فروش كاال 
فروشندگان( و نيز تبليغات سياسی به شدت باال گرفته 
مدرن،  پست  عصر  وانمايی  وجود  با  خشونت  اين  بود. 
عقالنيتی كهنه و عتيق است. در اين فرهنگ يک گرايش 
تروپيسمی40 ايجاد می گردد، يعنی به جای اعمال قدرت، 
پيدا  را  خود  جای  كاركردی  و  محيطی  دستگاه های 
می كنند )بودريار، 1388: 47(. خريدار يا مخاطب، در 
اين چرخه، ناخودآگاهانه انتخاب هايی را انجام می دهد 

كه دقيقاً هدف و مطلوب جامعة مصرفی است. 
ديگر نه خيره شدنی در كار است و نه صحنه ای )به 
اين معنی همة عرصه ها به عرصه وانمايی تبديل شده 
اين  است،  بودن  تماشايی  و  نمايش  پايان  اين  است(، 
ـ  حاد  درون  به  واقعيت  فروريختن  خودش  با  پايان 
واقعيت، تكثير مجدد و بسيار دقيق امر واقعی، ترجيحاً 
از طريق يک وسيله بازتوليد كنندة ديگر نظير تبليغات 
و عكاسی را به همراه می آورد. امر واقعی از طريق بازتوليد 
تمثيل  می شود،  تبخير  ديگر  وسيلة  به  وسيله  يک  از 
كسب  نيرو  نيز  خويش  نابودی  از  اما  می شود،  مرگ 
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می كند و امر واقعی به خاطر خودش به بت وارگی41)به 
تلقی  روح  دارای  كه  طبيعی  اشيای  پرستش  معنی 
می شدند، به وسيلة اقوام بدوی( ابژة گم شده كه ديگر 
ابژة بازنمايی نيست، بلكه وجد انكار انهدام آئينی خويش 
است، يعنی به واقعيت مفرط، تبديل می شود. پس دنيای 
رسانه ها نه در راستای ارتقای آگاهی از وضعيت مدرن و 
ميان  از  راستای  در  بلكه  روشنگری  عصر  آرمانهای 
برداشتن هرگونه آگاهی و آرمانی گام بر می داردـ  دنيايی 
و  بی تفاوتی  سخن سازی،  و  مشاركت  جای  به  كه 
خامش نشينی را دامن می زند. )يزدان جو، 1387: 473(                                                                          

محومخاطب
اين امر كه گويی دوربينی پشت هر چيزی پنهان شده 
توسط كنترل رسانه ای به ذهن تيزبين متبادر می شود. 
اين  صاحب  شده،  پنهان  محلی  در  دوربينی  هميشه 
دوربين ممكن است يک فرد واقعی باشد، ولی با توجه به 
باشد؛  ما  خود  می تواند  دوربين  اين  بودريار  گفته های 
دوربين واقعی در سر ما است و به اين ترتيب، زندگی 
است.   گرفته  قرار  روی دستگاه پخش  بر  نيز  ما  واقعی 
اصالت42 ما ديگر محور بحث نيست و شادی زيادی برای 
جنس مخاطب امروزی ايجاد نمی كند. واقعيت ما ديگر 
كنترل  تحت  ما  وجود  فرم های  و  ژست  ندارد،  وجود 
شبكه های تلويزيونی درآمده است. )حتی قبل از اينكه 

پليس در صدد كنترل باشد( 
مخاطب رسانه، حتی اجازة نقد برنامه های نمايشی را 
اين  پيدا كرده،  نمايشی  او جنبة  ندارد. همان طور كه 
و  تغيير شكل  از  بی گناه  و  نيز گونه ای ساده  برنامه ها 
تبديل خود زندگی، از زندگی روزمره به واقعيت مجازی 
در  آن  شدن  همه گير  و  خود  ارائة  فرايند  اين  است. 
بين  از  را  رسانه  پيشين  كاربرد  رسانه ای  نمايشهای 
می برد. در گذشته ما به رسانه نياز داشتيم تا به وسيلة 
آن مشكالتمان را مطرح كنيم و از اين طريق برای حل 
در  تنها  وجودی  هر  امروز  آنكه  نماييم، حال  اقدام  آن 
صورت نمايش تلويزيونی به خودش ارائه می گردد و به 
اين شكل به خود، آگاه می گردد، بدين گونه است كه 
منظور  به  را  خود  واسطه ای  فضای  رسانه  و  تلويزيون 
ترک  آن،  خود  درون  از  واقعی  زندگی  كردن  محاصره 

می كند و درون اين فضا مانند ويروسی فعال شروع به 
كار می كند. روندی كه به حذف مخاطب ختم می شود. 
با  نداريم،  ديجيتالی  دستكش های  به  نيازی  »ما 
همين فرم موجود در جهانی به مثابة ايماژهای تركيبی 
به دور خود می گرديم.« )Baudrillard, 1997: 19( مانند 
بسياری از ديگر نوشته های بودريار در اين قسمت نيز 
لحن او كنايه وار می شود: مخاطب اين شرايط، ميكروفون 
و گوشی های ارتباطی را فرو بلعيده، به همراه اين همه 
جايی شدن رسانه، بازيگر زندگی خود شده است، و ايماژ 
فرايند  در  كه  ديگری  ركن  است.  كرده  درونی  را  خود 
با  واقعيت  نمايش  شده  گرفته  كار  به  شدن  مجازی 
كه  طور  همان  آماده43است؛  ـ  حاضر  امور  از  استفاده 
دوشان اثر خود را با استفاده از جابطری موجود ايجاد 
كرد، او ابتدا جا بطری44 را از جهان واقعيت بيرون كشيد 
قابل  واقعيتی غير  فرا  قرار داد كه  را در سطحی  و آن 
تعريف را ارائه می دهد. دوشان با همة تعالی سازی های 
هنر و آرمانی سازی آن به مبارزه برمی خيزد. نتيجه اين 
است كه به جابطری به عنوان يک ابژة واقعی پايان داده 
با آن چيزی كه قباًل وجود  می شود درست در تناقض 
داشته و تلقی می شده است، به تبع آن نيز نگاه به هنر 
يک  عنوان  به  هنرمند  به  و  اختراع،  و  ابداع  عنوان  به 
بازيگر از جهان ديگر پايان داده می شود. يعنی بازيگری 
كه نقشی را ايفا می كند، در واقع الگو و نمونة خود را به 
همان شيوه ای كه دوشان اثر خود را نمايش داد، ارائه 
قرار  آن  در  بستری كه  از  بطری  واقع، جا  در  می دهد. 
داشته بيرون كشيده و از مفهوم و كاركرد آن خارج شد 
از  هنرتر  و  واقعی  از  واقعی تر  بودريار  اصصالح  به  و 
فرازيبايی  فضای  يک  وارد  شئ  اين  است.  هنر45شده 
شده46 و پيش پا افتاده و مبتذل شده است، فضايی كه 
در آن شی بی اعتبار و بی اهميت قرار است صورت محض 

هنر قرار بگيرد. 
هر شيئ، هر فردی، و هر موقعيتی می تواند يک امر 
حاضر ـ آماده باشد. امروزه اين امر مانند برچسب روی 
هر موجودی وجود دارد، مثل حيواناتی كه تاكسيدرمی 
شده  و جنبه ای تزيينی در پشت ويترين پيدا كرده اند، 
به گونه ای كه انگار زنده اند ولی در صورتی كه در يک 
فرم ناب و خالص، مجذوب و خنثی شده اند. با اين نحوه 
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از بودن است كه »من« نيز صرفاً فرمی خالص و كمينه47 
از خود را می شناسد. من وجود دارم، من خود را می بينم، 
يعنی من هم به همان اندازة شئی موجود در آثار دوشان 
هويت دارم و نه بيشتر. هر كس در اين صحنة نمايش 
دعوت شده تا خودش را به عنوان ابژه ای حاضر ـ آماده 
ارائه دهد و نقش فرا واقعی اش را بر روی صحنة نمايش 
ايفا كند. همان طور كه اشاره شد رسانه سعی می كند تا 
مخاطب را به مصرف كننده ای صرف بدل كند، حتی خود 
دست اندركاران توليد كاال مانند كارگران و توليدكنندگان 
هم سهام داران جامعة سرمايه داری محسوب می شوند، 
پس مخاطب بايد همان تغييری را تحمل كند كه دوشان 
در مورد جا بطری انجام داد. دوشان با اين انتقال ابهامی 
قطعی ميان هنر و جهان واقعيت برقرار كرد. امروز هنر 
چيزی بيش از آشفتگی تناقض گونة اين دو امر نيست، 
در هم پيچش هنر و زندگی، اين آشفتگی در فرم زندگی 
روزمره برقرار است، در نوع سرگرمی ها و امور مختلفی 
كه با آن مرتبط است. گويی در موزه زندگی می كنيم و 
در اين آشفتگی به ايماژهايی بدل می شويم كه تكثير 
می شوند، اين آميختگی هر چيز در چيز ديگر، در اين 
چيز  هر  كه  است  دوشان  عمل  يادآور  باز  هم  شرايط 
اندكی به قسمی از هنر و هنر به هر چيز اندكی اختصاص 

داده می شود. 
يكی از مختصات ديگری كه به محو شدن مخاطب  
منجر می شود و او را  غرق در دنيای وانموده می كند، 
است،  ديزنی لند  فريبندة  فرم  همان  از  موزه ها  تقليد 
يعنی، به جای اين كه فرد را در مقابل يک اثر هنری و 
نقاشی قرار دهند )كه اين امر خود باعث می شود مخاطب 
خيلی وارد تعامل نشود و حتی به اينكه يک تماشاچی 
محض است شک بكند، يعنی به طور جدی در آن غرق 
نشود و صرفاً خودش را يک تماشاچی محض بپندارد( او 
را وارد خود نقاشی كنند، مانند فضای چند رسانه ای كه 
به شخص شكل بصری وارد فضای واقعيت مجازی شود، 
اين فضای امپرسيونيستی موجب لذت و ارتباط می گردد 
)اشاره به هنر اجرايی.(48 امر قطعی و نهايی ديگر در اين 
روند تبديل شدن همه چيز، اعم از انسان و اشيای ديگر 
به اطالعات محض است. اين ايده آل فرايند ناپديد شدن 

است. 

در مقابل اين نمايش های رسانه ای و تأثيرات جنبی 
آن، سياست رسانه ای حكم می كند كه اين دست كاری را 
با  نيز  و  نموده  محكوم  وانمايی  پيچيده سازی  نوعی  با 
عواملی آن را توجيه كند. به همين دليل مكانی مانند 
ديزنی لند ساخته می شود تا اذعان دارد كه فقط اين فضا 
آمريكا  ديگر  مكان های  و  دارد  وانموده  جنبة  كه  است 
شامل زندگی و شرايطی عادی می باشد. اين فراشدنی كه 
زده  رغم  را  بيگانگی  نوعی  ايجاد شده  رسانه  طريق  از 
است. هم بيگانگی انسان با صورت واقعی خودش و هم 
بيگانگی مفاهيم به كاربرده شده با معانی عرفی و مرسوم 
آن در محيط حاكم. اين نكته به زعم نگارنده، هوشمندی 
بودريار را نشان می دهد. در واقع از ديدگاه بودريار وجه 
منفی بسياری از موضوعات در اين روند حذف می گردد 
)يعنی انتقادگری منفی كنار گذاشته می شود(.  اين نوع 
محور  در  هم چنان  تا  می دهد  اجازه  مفهوم  به  نگرش 
معنای مثبت وانمود شدة خود، باقی بماند و به روند خود 
ادامه دهد. به طور مثال گوينده و اشاعه دهندة مذهب و 
اين  عالی  رتبة  آشكارسازی  در صدد  كه   ... و  سياست 
مفاهيم است،  اين نكته را فراموش می كند كه مذهب 
قالب ها  بيشتر  در  كه  است  آن چيزی  از  دور  در عمل 
فهميده شده است. در عمل المذهبی، بی حرمتی سياسی 
بازنمايی  رسانه  در  و  يافته  سلطه  كه  است  فرهنگی  و 
مثبتی از آن ارائه می گردد. پس نه تنها انسان كه مفاهيم 
مجازی  نيستند.  خاستگاهی  و  اصليت  بردارنده  در  نيز 
شدن انسان، پس از اضمحالل او در رسانه ايجاد می شود 
را شامل  او  وجود  ناپديد شدن  فرايند  در  بعدی  پلة  و 
می شود، ولی نكتة قابل توجه نقش خود سوژه در اين 
فرايند است يعنی اگر عدد و دنيای ديجيتال و سايبرنتيک 
عالئم مجازی شدن انسان است پيش از آن ها خود سوژه 
با تكرار خود در اين امكانات بعدی را فراهم كرده است 
كه اين فانتزی ها و روياها او را بپوشانند. و به اين ترتيب 

انسان همزاد و جفت خود می گردد. 
زمانواقعیبرایوانماییاطالعاتوپایانمعنای

واقعی
يكی از اركان فرايند ناپديدی سوژه كه باعث بی واسطگی 
ميان رسانه و مخاطب شده مسئلة زمان است. بودريار 
اين موضوع را با نام زمان واقعی49 مطرح می كند. مسئلة 
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زمان واقعی مسئلة متالشی شدن واقعيت است. در اين 
زمان واقعی زندگی و مرگ بی واسطه و بی درنگ بر روی 
صفحه های نمايش جمعی نقش می بندد. بدون هرگونه 
تأخير يا فاصله ای كه در شرايط عادی زندگی وجود دارد. 
»در زمان واقعی فكر كنيد، تفكر شما، فوراً، به دستگاه 
چاپگر منتقل می شود، انقالب را در زمان واقعی انجام 
استوديوی  بلكه در  نه درخيابان  انقالب كنيد،  و  دهيد 
تلويزيون حتی عشق و عالقه و اشتياق را هم در زمان 
واقعی يعنی در فيلمی كه از يكديگر موجود داريد تجربه 

 )ibid: 20(».كنيد
اين عملكرد زمان، به شكل فوری و بی درنگ از امر 
انقالب  اين  است،  نمايش  پردة  واسطة  به  و  واقعی 
آنی شده50 و در لحظه به وقوع پيوسته ای است كه در 
انديشة مک لوهان و در عبارت: »رسانه پيام است« به 
لوهان  مک  ولی،  دارد.  وجود  تلويحی  و  شكلی ضمنی 

نتايج آن را به هيچ عنوان تحليل نكرد. 
فهم قطعی از جهان، تغيير و دگرگونی، تمام حوادث 
و وقايع تاريخی، تمام جوهر مادی و انرژی به اطالعات 
بودريار  موضوع  اين  شرح  برای  می گردد.  بدل  محض 
رمان »نود و نه ميليارد نام خدا« اثر آرتور.سی.كالرک* 
را مثال می زند، در اين داستان، راهبان معابد خودشان را 
وقف می كنند تا نود و نه ميليارد نام خدا را به نگارش در 
بياورند و بعد از آن جهان به پايان خواهد رسيد. اين كار 
به كارشناسان كامپيوتر مركز ای. بی. ام واگذار شد تا در 
اين  پايان برسانند، ولی  به  اين طرح را  مدت چند ماه 
دانشمندان بعد از اتمام كار، محل كارشان را ترک كردند 
و به وعدة پايان جهان بعد از اتمام رونويسی از نامهای 
خدا توجهی نكردند. در همين زمان بود كه ستارگان در 
آسمان يكی يكی محو شدند و وعدة راهبان محقق شد. 
)ibid, p. 23( اين داستان گونه ای تمثيلی است از تغيير 
شكل تكنولوژيكی مفهوم پايان و برچيده شدن سلطنت 
تصور  حتی  و  آشكارسازی  و  رهايی  اميد  بدون  مدرن 
آخرالزمانی. اين تمثيل تبعات شتاب و سرعت سايبرنتيک 

را در محو شدن محض و مطلق نشان می دهد. 
به اين ترتيب، ايماژ ما چيزی جز رمزگانی ديجيتالی 
اين  شده.  قطعه  قطعه  و  پراكنده  ايماژهايی  نيست؛ 

*. Arthur c. clarke

تصاوير وانمايی شده از ما در زمان واقعی وجود دارند. 
درک زمان واقعی به اين موضوع وابسته است كه می تواند 
در هر لحظه و هر جزء دريافته شود؛ در همان فضای 
زيرا  است،  توهم  از  رها شدن  نوعی  به  كه  هولوگرامی 
رويداد، يک  بين می رود. يک  از  اين شرايط  در  فاصله 
انسان، و هر لحظه همگی تبديل به رمزگانی می شود كه 
در هر آن در اختيار رسانه است و قابل كنترل و بررسی 
جهات  از  حادثه  يک  كه  است  دليل  همين  به  است. 
مختلف قابل كنترل می گردد. غايت و نهايت امر واقعی 
و  تعليق ها  تمام  است.  واقعيت  نهايت  و  غايت  واقع  در 
به  است.  رسيده  پايان  به  پيش بينی  قابل  غير  مسائل 
همين دليل زمان واقعی مطرح می شود. اين زمان واقعی 
در دنيای مجازی ما را از خودمان ربوده است، و تا محو 
و ناپديد شدن كامل آن پيش می رود . ما در زمان واقعی 
و در واقعيت مجازی، از هم پاشيده شده ايم قبل از اينكه 

ستاره ها خاموش شوند. 

نتیجهگیری
ديدگاه  و  توليد  موضوع  به  بودريار  انتقادی  رويكرد  با 
ماركسيستی، می توان اين نتيجه را گرفت كه در جهاِن 
توليد وجود  مفهوم  روی  بر  تأكيدی  ديگر  پست مدرن، 
ندارد. نشانه های انضمامی و واقعی امر توليد جای خود 
را به روند ديجيتالی شدن و نشانه های رسانه ای می سپارند 
با  بلكه  نمی كنند،  حكايت  واقعی  امور  از  تنها  نه  كه 
بر  خود  خاص  سياست های  اساس  بر  واقعيت  واسازی 
ديگر  كه  جايی  تا  می افزايند،  نشانه  و  واقعيت  فاصلة 
نشانه های بی ارجاِع رسانه ها سر و كاری با حوادث واقعی 
نداشته و خود به بازتوليد واقعيت می پردازند. همان طور 
كه بيان شد، رسانه ها با محور قرار دادن اغوای مخاطب 
به عنوان مهم ترين نقش در اين استراتژی تمام تالش 
خود را مصروف انفعال و سكوت و محو مخاطب می كنند 
تا از عدم بروز هرگونه مخالفت و يا ايجاد آگاهی از دنيای 
كه  است  اينجا  نكته  كنند.  اطمينان حاصل  واقعی  فرا 
مفاهيمی در اين روند جعل می شوند كه در نگاه نخسْت، 
در  اما  دارند،  برعهده  را  مخاطب  كامِل  رضايت  جلب 
نهايت، به وسيلة ناخودآگاه وی، به جايی ختم می شوند 
كه نه تنها از امر واقع كه از فرديت و هويت مخاطب نيز 
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بر محو  تأكيد رسانه  نمی گذارند.  بر جای  ديگر چيزی 
واقعيت، با تكرار نشانه ها، سريان بی بازگشت مفاهيمی را 
در بر دارد كه ديگر به زمان نيز اجازة پيشروی و جلو 
رفتن را نمی دهد. محو واقعيت بايد با تكرار آناتی باشد 
امر  مصرف  سكرآوِر  لذِت  جز  چيزی  هر  از  آگاهی  كه 
كه  است  جايی  درست  اينجا  كند.  سلب  را  وانموده 
مخاطب خود به رسانه ای تبديل می شود كه با واسطه 
قرارگرفتن، نقش پخش امور و انموده و گسترش آن را 
يک  انسان،  هر  ازای  به  ترتيب  بدين  تا  دارد،  برعهده 
رسانه وجود داشته باشد، و اين گونه است كه ديگر هيچ 

واقعيتی برای ارجاع وجود نخواهد داشت. 
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