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  واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار
  *زکاریغالمرضا پره

  چکيده
بودريار که در آثار اوليه خود در مرحله گذار از مارکسيسم قرار دارد، توصيف روشـن و  

دهد. او پس  ژگي مهم سرمايه داري جديد ارائه ميکارآمدي از جامعه مصرفي به عنوان وي
از مجهز شدن به مفاهيم و نظريات مربوط به تکنولوژي و جامعه مصرفي و با آغاز عصـر  

آيد تا آن را در ارتباط با مفـاهيم پيشـين تحليـل کنـد و نتيجـه       اطالعات، به سراغ آن مي
به مشاهده جامعه جديدي ترکيب عملي تکنولوژي، جامعه مصرفي و عصر اطالعات، او را 

اند. بودريار الگوي کامل اين جامعه را آمريکا  اي آن را پست مدرن ناميده کشاند که عده مي
کند به کمک مفهوم مهم خود، يعني حاد واقعيت و نيـز تـوجهش بـه     داند و تالش مي مي

قـوع  ها و توده به توصيف وضع جديد پيش آمده يا در حال و هاي جديد، رسانه تکنولوژي
سير تحول انديشه بودريار، به مفهـوم کليـدي   توصيفي به بپردازد. اين مقاله، ضمن نگاهي 

واقعيت پرداخته، سپس به تصويري که وي از رسانه و فـرو پاشـي    -انديشه او يعني حاد
واقعيـت   -معني و زايل شدن امر اجتماعي و نهايتاً شکل گيري توده بر اساس مفهوم حـاد 

مـورد  هاي وي  ديدگاهبارويكردي انتقادي برخي شده است. سرانجام،  دهد، توجه ارائه مي
  .استبازخواني قرار گرفته 
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  مقدمه
هاي پست مدرنیسـم، بـا مارکسیسـم شـروع کـرد.       به عنوان یکی از شخصیت 1ژان بودریار

فرانسه زمینه خوبی براي احساس نیاز به تجدید نظـر در   1968تجربه وي از شورش ماه مه 
دستاوردهاي مارکسیسم برایش فراهم ساخت. هرچند در آن دوره، آغاز بـا مـارکس، انتقـاد    

همچون همان مراسم آیینـی بلـوغ بـراي     2ده بودازمارکس و عبور از او به یک مد تبدیل ش
نوجوانان برخی قبایل که اینک افراد اندیشمند براي اثبات توانایی علمی خود، باید عبـور از  

هاي بودریار حتی در آخرین آثارش نیـز   ها و نوشته مارکس را به دیگران نشان دهند. اندیشه
که مفاهیمی ضد مارکسیستی ارائـه کـرد.   به نوعی متأثر از مارکسیسم باقی ماند؛ بدین گونه 

توجه به شیوه مصرف (نشانه ها) به جاي شـیوه تولیـد، عرضـه تصـویري جدیـد از تـوده،       
ها و مهیا سـازي آنهـا بـراي انقـالب      جدایی توده از روشنفکران و عدم امکان نفوذ در توده

تـوان   ا مـی هـاي بودریـار ر   باشـد. دیـدگاه   و...، از جمله توجهات ضد مارکسیستی وي مـی 
خوانشی مارکسیستی مربوط به ما بعد دوران صنعتی و عصـر اطالعـات بـه حسـاب آورد.     

هـاي   بودریار براي این خوانش جدید از ساختارگرایی و نشانه شناسـی و همچنـین دیـدگاه   
مک لوهان استفاده کرد. سلطه رمزگان بر زندگی بشر، از کلیـدي تـرین ابزارهـاي مفهـومی     

است. شاید روشن ترین شاخصه دوران پست مدرن از منظر بودریار را مورد توجه بودریار 
باید همین ویژگی رمز گونگی آن قلمـداد کـرد. البتـه بودریـار از واژه پسـت مـدرن کمتـر        

  استفاده کرده است. 

  يانتقال به جامعه مصرف
را صنعتی شدن با افزایش تولید همراه گردید و تکنولوژي امکان تولیدات گسترده و یکسان 

ها صرف حل  فراهم کرد. در آن زمان، اصل تولید به مسئله جدیدي تبدیل شد و تمام تالش
گردید. تقاضاي بازار در اولویت دوم قرار داشت. در این دوره، شیوه تولیـد   همین مسئله می

که مورد توجه مارکس نیز قرار گرفت، اولویـت و مسـئله نخسـت نظـام سـرمایه داري بـه       
با رشد صنعت و افزایش تولیدات، ایجاد تقاضا بـراي کاالهـاي تولیـدي    آمد. اما  حساب می

به امري مهم بدل گردید. اگر مصرف کننده اي نباشد، جامعه صـنعتی در خطـر اضـمحالل    
 3خواهد بود. در این وضعیت، تولید تقاضا به جاي تولید کاال به مسـئله اول تبـدیل گردیـد   

با موفقیت نیز همراه بود، به ایجاد جامعـه مصـرفی   ها براي رفع این مشکل، که اتفاقاً  تالش
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هایی به وجود آمدند که مصرف کردن به اولویت نخست آنان تبدیل گردیـد.   انجامید. انسان
در شرایط جدید توجه به شیوه تولید براي فهم نظام مبتنی بـر سـرمایه کـافی نیسـت و بـه      

بودریـار جامعـه مصـرفی و     جاي شیوه تولید، باید به شیوه مصـرف پرداخـت. از ایـن رو،   
نظـام ابـژه   «اقتضاءات آن را مورد توجه قرار داد. وي در چند کتاب نخست خود، همچـون  

و به کمک نظریات نشانه شناختی، ایده جدید خود را » آیینه تولید«و » جامعه مصرفی«، »ها
  4هاي پست مدرنی خود را بر پایه آن استوار سازد مطرح ساخت تا در آینده دیدگاه

  اء  ياش يارزش يتبارشناس
براي فهم اندیشه بودریار، توجه به دسته بندي تاریخی وي از اشیاء، بر اساس نـوع ارزشـی   
که یافته اند، مفید خواهد بود. وي در تبار شناسی خود از اشیاء، چهار یا پنج گونه ارزش را 

کس مطـرح کـرده   دهد. دو گونه اول را مار هاي مختلف تاریخی نسبت می به اشیاء در دوره
بود و گونه سوم را از موس و باتاي گرفت و گونه چهارم و پنجم را متأثر از نشانه شناسـی  

هـاي   و نیز متأثر از تحوالت تکنولوژیکی و فرهنگی جدید مطرح نمـود و آنهـا را بـه دوره   
    شمارد عبارتند از: مختلف تاریخی نسبت داد. پنج نوع ارزشی که بودریار براي اشیاء بر می

الف. ارزش مصرفی: ارزش مصرفی معادل فایده اي اسـت کـه یـک شـئ دارد و نیازهـاي      
  شود. کند. شئ در منطق فایده به ابزار تبدیل می معینی را ارضا می

ب. ارزش مبادله اي: ارزش مبادله اي یک محصول، ارزش بازاري آن اسـت کـه بـا قیمـت     
ن شئ کاالیی شده مارکس اسـت.  شود. شئ داراي ارزش مبادله اي هما اندازه گیري می

  شود. شئ در منطق بازار به کاال تبدیل می
ج. ارزش نمادین: در ارزش نمادین فایده شئ یـا قیمـت آن موضـوعیت نـدارد و اهمیتـی      

کند. براي مثال، حلقه  چه مهم است نقش نمادینی است که ایفا می یابد. آن درجه دوم می
و شخص است. در منطق هدیه شئ به یک نماد ازدواج بیانگر یک رابطه دو سویه بین د

  شود. تبدیل می
اي که متأثر از ساختارگرایی و نشانه شناسی است، هـیچ   د. ارزش نشانه اي: در ارزش نشانه

شئی جدا از دیگر اشیاء وجود ندارد. این نکته که اشیاء با هـم متفاوتنـد؛ در فهـم آنهـا     
گی و متفاوت بودگی اشیاء باعث شـده تـا   نقشی تعیین کننده دارد. همین بعد تمایز یافت

در جامعه مصرفی جدید، نقشی دیگر بر عهده گیرند. اشیاء به دلیل تفاوت هایشان مثالً 
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یابند. این درجات متفاوت ارزشی به  تفاوت ناشی از مارك، درجات ارزشی متفاوتی می
بـه افـراد واجـد آنهـا      شود. به بیان دیگر، اشیاء افراد استفاده کننده از آن اشیاء منتقل می

دهند. به طوري که این ویژگـی بـر اصـل فایـده آنهـا و       هاي خاص اجتماعی می منزلت
یابد. در یک جامعه مصـرفی، اشـیاء صـرفاً مصـرف نمـی       ارزش مصرفی شان تقدم می

که براي ارضاء یک نیاز تولید شوند، براي داللت بـر یـک منزلـت     شوند. آنها بیش از آن
شوند. بنابر این، در یک جامعه مصرفی و در منطق تفاوت اشـیاء بـه    اجتماعی تولید می

  شوند. نشانه تبدیل می
تـرین نـوع ارزشـی بـه      توان به عنوان نوع پنجم و مهم . ارزش رمزي: ارزش رمزي را می  ه

مبادله نمـادین  «گیرد و آن را در  ها در نظر می حساب آورد که بودریار براي اشیاء و ابژه
که به پست  -سازد. وي معتقد است این نوع ارزش در دوران معاصر یمطرح م» و مرگ

سلطه یافته است. دوران رمز، دوران نشـانه را کـه بـراي مشـخص      -مدرن معروف شده
گذارد. ویژگـی دوران   ساختن تمایز میان افراد و مشخص ساختن آنان بود پشت سر می

قعیات تمـایز یابنـد و مسـتقل از    توانند از وا جدید در این نکته نهفته است که رمزها می
هـاي   این امر، همـان نقطـه محـوري اسـت کـه دیـدگاه       5آنها به حیات خود ادامه دهند.

چرخد و بـه زعـم او همـین امـر، نقطـه عطفـی در زنـدگی بشـر          بودریار بر پایه آن می
  آید. توضیح بیشتر در ادامه خواهد آمد. امروزي به حساب می

  تيواقعـ  حاد
اصطالح (جمه واقعیت تر حادhyper- realityبودریار به کار رفته اسـت.   ) است که از سوي

اند. فرا واقعیت، فـزون واقعیـت و حـاد     این اصطالح را به چند گونه به فارسی ترجمه کرده
هاي آن است. در این میان، احتماالً حاد واقعی یـا واقعیـت تشـدید     واقعیت از نمونه ترجمه

هاي مختلف بودریـار   با توجه به عبارتیافته با مراد بودریار سازگاري بیشتري داشته باشد. 
ی، بلکـه عـین امـر واقعـی و     حاد واقعی را امري به غایت شبیه امـر واقعـ  توان گفت: او  می

داند. به طوري که حاد واقعی غیاب و نبود امر واقعـی را پنهـان    تسخیر کننده جایگاه آن می
سازد. کسی متوجه این جا به جایی و این پنهان کاري نیست. در این حالت، حاد واقعی،  می

کنـد کـه    ال مـی شود. به بیان دیگر، چنان ماهرانه جـایش را اشـغ   واقعی تر از امر واقعی می
نماید. البته حـاد واقعـی، نـه تنهـا جـاي امـر واقعـی را         واقعی تر از خود آن جلوه گري می
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گیرد، بلکه هیچ ربطی هم بدان ندارد؛ یعنی رونوشتی از امر واقعی نیست. بدل ظریف و واقـع   می
  است.ان یابد و امري خود بنی باشد. حاد واقعی به چیزي وراي خود ارجاع نمی نماي آن نمی

نکته اساسی در طرح مفهوم حاد واقعی از سوي بودریار، رابطه و نسبتی اسـت کـه وي   
هاي آن، که به وسیله بشر و به مدد تکنولوژي ساخته شده است، برقرار  میان واقعیت و بدل

هـاي امـر    سازد. در واقع، بودریار در این جا نیز به نوعی تبارشناسی در خصـوص بـدل   می
وي در ابتدا متأثر از فوکو بود. در همین تبارشناسی وقتـی بـه مرحلـه     زند. واقعی دست می
از  -شـوید  در برداشت بسـیاري، دسـت از واقعیـت مـی    -گذارد، جایی که  حاد واقعی پا می

وي در یـک تقسـیم    6شود. همانطور که پیش از آن از مارکس جدا شده بـود.  فوکو جدا می
، که به تدریج ارتباط خود را با واقعیـت منقطـع   بندي، سه نوع بدل یا وانموده از واقعیت را

شـود و   کند. به طوري که در مرحله پایانی به کلی از واقعیت جـدا مـی   سازند، مطرح می می
و در ذیـل عنـوان نظـم    » مبادله نمادین و مرگ« پیماید. وي در  راهی جداگانه و مستقل می

  شمارد.  میها بر  ها، سه نوع یا سه سطح نظم براي وانموده وانموده
الف. جعل: که مربوط به دوره رنسانس و آغاز انقالب صنعتی اسـت. ایـن نظـم در سـطح     

  کند. قانون طبیعی ارزش یا همان ارزش مصرفی عمل می
  .کند ب. تولید: این نظم در دوران صنعتی سلطه داشت و در سطح قانون بازاري ارزش عمل می

است و در سطح قانون سـاختاري ارزش، کـه   ج) وانمایی: این نظم مربوط به دوران کنونی 
  7کند رانند، عمل می رمزها سلطه می

توان نسـخه بـدلی را از واقعیـت تشـخیص داد. در سـطح دوم،       در سطح اول، به راحتی می
شوند، اما هنوز واقعیت وجـود دارد. در سـطح    هرچند مرزهاي بین بدل و واقعیت محو می

ر تقابلی بین بدل و واقعیت وجود نـدارد. در  سوم، که مختص جهان پست مدرن است، دیگ
شود. به عبـارت دیگـر، فقـط فـرا واقعیـت وجـود        چنین حالتی، بدل جایگزین واقعیت می

هاي پیشرفته و رمزگزاري هاست. رمزهـا امکـان    دارد... فرا واقعیت نتیجه کاربرد تکنولوژي
  8کنند. یها را همزمان با نادیده گرفتن واقعیت فراهم م باز تولید پدیده

آورد کـه جـاي خـداي     ها شمایل و بت را مثالی بـراي وانمـوده مـی    بودریار در وانموده
ها اصـلند و خـدایی وجـود نـدارد. وي خـروش شـمایل        گیرند و گویی همین واقعی را می

دانـد   هـا مـی   شکنان براي از میان بردن تصاویر را ناشی از درکشان از قدرت متعالی وانموده
   9ها پاك نماید. تواند خداوند را از آگاهی انسان که چنین قدرتی می
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گـذارد تـا بـه     وي در ادامه همین نوشتار، مراحل زنجیرواري را که تصویر پشت سر می
  شمارد: حاد واقعی برسد این گونه بر می

پوشـاند   الف. تصویر بازتابی از واقعیتی ابتدایی است. ب. تصویر واقعیتی ابتدایی را مـی 
پوشـاند. د. تصـویر هـیچ گونـه      ج. تصویر غیاب واقعیتی ابتدایی را مـی  کند. و تحریف می

  اي ناب از خودش است. مناسبتی با هیچ واقعیتی ندارد و وانموده
در مرحله اول، تصویر جلوه اي نیک است و بازنمایی در اینجا متعلـق بـه نظـام عشـاء     

به نظـام پلیـدي. و در   ربانی است. در مرحله دوم، تصویر جلوه اي است اهریمنی و متعلق 
نمایاند و متعلق به نظام جادوگري است.  مرحله سوم، تصویر خود را به منزله یک جلوه می

هـا نیسـت، بلکـه بـه نظـام       اما در مرحله پایانی، تصویر دیگر به هیچ رو از آن نظـام جلـوه  
نهـان  کـه چیـزي را پ   ها بـه جـاي آن   وانمودن تعلق دارد. ورود به عرصه اي که گستره نشانه

ها است؛ عصري که در آن درست  کند. در واقع ورود به عصر وانموده کند. هیچ را پنهان می
و این به دلیـل   10را از نادرست و امر واقعی را از إحیاء مصنوعی آن نمی توان باز شناخت.

توانند مسـتقل از   هاي خود است. رمزگان می ها و مدلول ها از واقعیت جدایی رمزگان و دال
ت و با تکیه بر یکدیگر به حیات خود ادامه دهند و به بازتولیـد دسـت بزننـد، بـدون     واقعیا

آورنـد و در   آنکه نیازي به امر واقعی داشته باشند. رمزگان به شبیه سـازي واقعیـت رو مـی   
گون خود،  گیرند و با حضور همه جایی و با وجود واقعیت مراحلی بر واقعیت نیز پیشی می

سازند. سر انجام، این حاد واقعی است که وجـود و حضـور    تنگ می عرصه را بر امر واقعی
  دارد و نه امر واقعی. 

دنیایی که بودریار براي خود ساخته یا معتقد است در خارج شـاهد پیـدایش و حضـور    
آن است، دنیایی است که به کمک رمزگان و تکنولوژي، بویژه تکنولوژي رسانه اي سـاخته  

ع، منشأ اصلی خلـق حـاد واقعیـت را رسـانه و سـلطه رمزهـا       واق و پرداخته شده است. در
داند. در عین حال، عرصه حضور حاد واقعی را صرفاً در صفحه و شبکه نمی بیند، بلکـه   می

یابد.  همه زندگی را اعم از اقتصاد، سیاست، اجتماع و ... متأثر و مملو از حادهاي واقعی می
گوید: بیم  دهد، اما می ب خیابانی را نشان میگزارشگر تلویزیونی که صحنه آرام پس از آشو

گـران بـه دلیـل     رود که شبانه آشوب از سر گرفته شود. در این صـورت، آیـا آشـوب    آن می
سـازند؟ یـا رأي دادن در انتخابـات، ناشـی از      همین جمالت، آن پیش گویی را محقق نمـی 

، فقط غذا است یا تبلیغات و سیاست سطحی است یا نتیجه سیاست واقعی؟ آیا امروزه غذا
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گونـه مـوارد،    با سبک زندگی، که حاصل عمل رسانه اي است، پیوند خورده است. در ایـن 
مرز میان امر واقعی و حاد واقعی از بـین رفتـه اسـت و واقعیـت بـر طبـق رمزهـا سـاخته         

شوند؛ رمزهایی که در سیاست، در آموزش و پرورش، صنعت، زندان، معماري، کاالهاي  می
نکته قابل توجه در این سخن اینکـه گلـن    11شوند. ها و غیره ساخته می سنجیمصرفی، نظر 

افزاید: به کمک این رمزهـا   وارد در ادامه روایت خود از بودریار، به سبک استدالل فوکو می
سـازند و از ایـن    شوند و نظم اجتماعی واقعی را می و نحوه ساختشان، مردم دسته بندي می

رمزها یـا حـاد واقعـی، بـر امـر      گیرد که  نکته که رمزها سازنده نظم اجتماعی اند، نتیجه می
گوید تمامی رمزهـا از ایـن جهـت کـه بـر مـردم        گیرند. از سوي دیگر، می واقعی پیشی می

بودریار در مثـال خـود، دربـارة صـحنه      12هستند.  گذارند، با واقعیت در تماس واقعی اثر می
نمـودي و  گوید: وا انجامد می سازي براي یک سرقت مسلحانه، که به برخورد پلیس و ... می

تصنعی بودن را از شما نخواهند پذیرفت. در این جا امر وانمـودي چنـان حقانیـت یافتـه و     
کنـد   وجودي چون امر واقعی پیدا نموده که پلیس در برخورد با این صحنه، واقعاً شلیک می

شود. در این جا، با یک امر حاد واقعـی مواجهـه    و ادعاي تصنعی بودن از شما پذیرفته نمی
  13هاي دیگر قرار گرفته است. ه به مثابه یک عین واقعی و در ترکیب با واقعیهستیم ک

  سرنوشت معنا در رسانه
توان در نظریـات مدرنیسـتی هنـر مشـاهده کـرد.       پیشینه نظرات بودریار درباره رسانه را می

توان و بایـد   اند که یک اثر هنري را می نظریات مدرنیستی هنر، این احساس را تقویت کرده
اساس قاعده و اصول خود آن و بدون مراجعه به سایر اشیاء در جهان تجربه کرد. ... آثار بر 

بحثی که امبرتو اکو دربارة تلویزیون جدیـد دارد   14تابانند. هنري به نوعی حضور خود را می
گوید: تلویزیون چنان در خود فرو رفتـه و در   نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. اکو می

آن با جهان خـارج قطـع شـده اسـت.       ته به فعالیت مشغول است که کامالً ارتباطمداري بس
چرخـد؛ همچـون مصـاحبه بـا      زند که حول خود تلویزیـون مـی   هایی مثال می وي به برنامه

هـاي تلویزیـونی و غیـره. در نظـر اکـو،       بازیگران تلویزیونی، مستند تلویزیونی دربارة برنامه
که از آن فیلم برداري شده باشد. جالب و جـذاب بـودن،    یابد اغلب چیزي ارزش خبري می

یابد، بلکه در خود واقعیت ظهور تلویزیونی  نه در آن چیزي است که در تلویزیون ظهور می
دهد و آن را دنیایی در خود فرو رفته و بسته  است. اکو از این طریق به تلویزیون اصالت می
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جهان واقعی باقی نمی ماند. بودریار همـین   داند، به طوري که دیگر فضاي چندانی براي می
   15گذارد. دهد. اما در آن گامی از اکو فراتر می مسیر را ادامه می
هاي مک لوهان در خصوص نقـش تکنولـوژي    اي بودریار متأثر از دیدگاه مباحث رسانه

شکل گرفت. البته وي بر چشم انداز مک لوهـان  » رسانه همان پیام است«که  اي و این رسانه
  کند. ایستد و از آن نیز عبور می اي نمی به تکنولوژي رسانه
گویـد:   برد و می است را براي تحلیل مصرف به کار می» رسانه همان پیام«بودریار تعبیر 

شود، مفهوم آشکار اصوات و تصاویر نیست، بلکـه ایـن    پیامی که رمز گشایی و مصرف می
نشانه هایی متوالی و معادل است. در رسانه پیام الگوي مقید کننده اي از تفکیک واقعیت به 

گیـرد. بودریـار در توضـیح ایـن سـخنان       همه چیز در چارچوب الگوي مصـرف قـرار مـی   
هـا انـواعی    ها از یکدیگر هستیم. رسانه ها و پیام ها شاهد گسستگی نشانه گوید: در رسانه می

هـا،   هـا، فـیلم   مستند، گزارشهاي خبري، تفریحی،  هاي متضاد را در برنامه ها با پیام از نشانه
هاي فنی رسانه اي و بـه صـورت متـوالی در     مناظرات سیاسی و غیره و به کمک توانمندي

هاي متوالی، یک تأثیر کلی دارد که ما را بـه مصـرف    چینند. روند کالن این پیام کنار هم می
ر کشاند. با توجه به منفعت احساسی و منحصـر بـه فـرد گفتمـان مصـرف، دیگـ       صرف می

هاي تأثر آور و وقایع غیر منتظره، که به سـرعت   روند. وضعیت ها به نفع آن کنار می گفتمان
شـود. نامالیمـات    شود، به گفتمان کاالیی منتقل می و به وفور در اختیار مخاطب گذاشته می

شـوند. حادثـه    شوند. همین نامالیمات بـراي مصـرف آمـاده مـی     از طریق تدوین خنثی می
براین، پیام تلوزیون تصاویر ارسالی  یابد. بنا مایش جنجالی کاذب برابري میتاریخی با یک ن

کنـد. در ایـن جـا، شـاهد      هاي جدید ارتباط و درکی است که تحمیل می نیست، بلکه روش
یک نظام خوانش هستیم که آنچه در آن مهم است، انسجام درونی این نظام خـوانش اسـت   

توان گفت رسانه  نخواهد بود. در این وضعیت، میو حقیقت جهان یا تاریخ آن دیگر مطرح 
تـوان گفـت مـا بـا      با این توضیحات، می 16کند. خود را به شکل پیام بر مخاطب تحمیل می

کنیم، معنی  هاي آن سر و کار داریم؛ اما معنی و پیامی که از رسانه دریافت می رسانه و نشانه
هـا کـه از    و ما به یک مصرف کننده نشانه میرد ها نیست. در این جا، معنا می و پیام آن نشانه

شویم. براي ما، دیدن صحنه مجروح شدن یک گاو باز  بریم، تبدیل می مصرف آنها لذت می
اي در آفریقـا بـا دیـدن     اسپانیایی به دست گاو یا کشـته شـدن افـرادي در یـک نـزاع قبیلـه      
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ها، ما را با طیـف   نههاي یک فیلم جنگی تفاوت چندانی ندارد. بمباران اطالعاتی رسا صحنه
سازد که با آنها بیگانه ایم یا بـراي   اي از مسائل متنوع و امور در واقع مهم مواجه می گسترده

ما مهم نیستند. تبلیغات کالس کنکـور، نـزاع در آفریقـا، پوشـک بچـه، سـیل در پاکسـتان،        
شنوند، اما  و میبینند  نوسانات بازار بورس در اروپا و موارد دیگر را همگان از تلویزیون می

هـاي شـان در زنـدگی     همه نسبت به همه این امور تعلق خاطر ندارند؛ با توجـه بـه مشـغله   
روزانه و واقعی و یا آرمان هایشان، ممکن است تنها برخی از اینها براي شان مهـم باشـد و   

ها جلب شـود و نـه همـه     نه همه آنها و توجه جدي شان ممکن است تنها به بخشی از پیام
هاي متنوع و مسلسل را در شکل یک پیام بازرگانی و بـراي   ها. از این رو، گاه همه پیام پیام

  بینند و نه براي درك پیام آشکار آن. لذت بصري آن می
در نگاه مک لوهان، رسانه امتداد حواس انسان است. براي مثال، تلویزیون امتـداد بصـر   

دیدیم، با حضور تلویزیـون   انمان میچه تا پیش از تلویزیون و به کمک چشم است؛ یعنی آن
رسد و از  یابد. در واقع، انسان به رشد و سعه وجودي بیشتري می گسترش کمی و کیفی می

سازد. چنان که روشن است، نگـاه مـک    طریق رسانه با امر واقعی ارتباط بیشتري برقرار می
راسـتاي ارتبـاط    هاي رسانه اي و تلویزیون، نگاهی خـوش بینانـه و در   لوهان به تکنولوژي

که ایـن درك متـأثر از رسـانه خاصـی کـه مـورد        گسترده تر با عالم خارج است. نهایت این
گیرد. اما بودریار بـه دلیـل    پذیرد و رنگ و لعاب آن را می گیرد، صورت می استفاده قرار می

 تعریف متفاوتی که از انسان دارد، نه تنها رسانه را عامل توسعه وجودي انسان مـدرن نمـی  
شمارد؛ انسانی که دیگر  داند، بلکه به کلی مخرب آن و سازنده هویتی جدید براي انسان می

دهـد. رسـانه بودریـاري، بـه      در دنیاي امور واقعی به سر نمی برد و به الزامات آن تن نمـی 
جاي فراهم سازي امکان تماس و مشاهده بیشتر جهان خارجی، انسان را به جهان حادهـاي  

سازد. در این جهان، جدیـد، معـانی و امـور     و از جهان امور واقعی دور میکشاند  واقعی می
نمایند. در توضیح مـرگ   آسایند و حیات و نمو خود را به رمزها عطا می واقعی در زوال می

هـا خُلـق و خـوي     توان این نکته را افزود که وقتی انسـان  معناها و حیات مستقل رمزها، می
یابد، مصرف بایـد بـه عنـوان یـک      مصرف موضوعیت می گیرند و اصل مصرفی به خود می

قاعده حیاتی و به هر قیمتی، تحقق حتمی یابد. از سوي دیگر، حجم وسـیع رمزگـان قابـل    
ها با مشکل کوتاه شدگی زمـان   آورند. در این حالت، انسان ها هجوم می مصرف نیز بر انسان
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و گـاه پیچیـده و متعـارض و     شوند؛ بدین معنا که هضم رمزهاي فـراوان، متنـوع   مواجه می
گیـرد، امکـان    ها قـرار مـی   درك درست معانی آنها در بازه زمانی اندکی، که در اختیار انسان

هاي جدید از راه رسیده است. نتیجـه   هاي سابق جذب نشده، پیام پذیر نمی باشد، هنوز پیام
مزهـا خواهـد بـود.    این امر، عقب افتادن از معانی، رها سازي آنها و بسنده کردن به ظـاهر ر 

مثال براي این نوع جدا افتادن مدلول از دال خود، فردي است که متنی را در ابتدا با تأمل و 
ماند، به تـدریج بـر    خواند، اما وقتی از درك معانی آن متن در می تأنی و براي فهم معنی می

  آورد. افزاید. سرانجام، در یک عمل طوطی وار به مصرف کلمات رو می سرعت خواندن می
تواند دلیلی دیگر بر این سخن بودریار باشد کـه مـا در دنیـایی بـه سـر       نکته مذکور می

فرضـیه   17بریم که در آن، اطالعاتی هر چه بیشتر و معانی هـر چـه کـم تـر وجـود دارد.      می
بودریار این است که اطالعات همبستگی الزامی و اکیـدي بـا داللـت دارد. بـدین نحـو کـه       

  18سازد. که آن را خنثی می خرب معنا و داللت بوده یا آناطالعات مستقیماً م
هـاي خـود بـه     گیـرد. وي در بحـث   بودریار مدعاي خود را به گونه اي دیگر نیز پی می

ها در یک  پردازد. نتیجه این کثرت و تسلسل آن است که دال ها و تسلسل آنها می کثرت دال
ري اشاره خواهـد داشـت و هـر    گردش پایان ناپذیر و در یک حرکت دوري هر یک به دیگ

آورد. نتیجـه ایـن حرکـت     یک اعتبار خود را از دیگري و با تکیه بر دالی دیگر به دست می
وي منکـر وقـوع    19هـا خواهـد بـود.    فراموشی مدلول و معنا و بازي خوردن در جهان دالدوري 

ي بودریـار  هـا  جنگ خلیج فارس شد و آن را صرفاً نمایشی رسانه اي دانست. از جملـه اسـتدالل  
 24براي این ادعا آن بود که اطالعات ما از وقوع این جنگ از طریـق شـبکه سـی ان ان بـود کـه      

ورزید و استناد اخبار و گزارش هـایش بـه خبرنگـاران و     ساعته به پخش اخبار جنگ مبادرت می
هـا   اي از دال هاي پیشینش بود؛ یعنی ما صرفاً با مجموعـه  گزارشگران خود و خبر و گزارش

  کردند. مواجه بودیم که در یک حرکت دوري از یکدیگر کسب اعتبار می
پـردازد.   بودریار در استداللی دیگر به مسئله پیش گویی صادق در رسانه و تبلیغات مـی 

پیش گویی صادق آن نوع پیش گویی است که به صرف گفته شـدن حتمـاً محقـق خواهـد     
بـازار در آینـده نزدیـک، کـه بـه       شد. همچون برخی شایعات، مثل کمیاب شدن کـاالیی در 

گوید:  یابد. بودریار در استدالل خود می صرف شیوع یافتن آن در جامعه آن شایعه تحقق می
شود و اصالً کاري به صدق و کذب و حقیقـت و   تبلیغات در کار خود به دروغ متوسل نمی
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ی اسـت.  دارند. منطق عملگري آن وراي حقیقت و خطا است که مربوط به امر واقعـ نخطا 
زنند که نه راست است و نه دروغ، نـه   ها در این است که طوري حرف می هنر تبلیغات چی

درست است و نه خطا. تبلیغات به هیچ حقیقت پیشینی اشاره نمی کند، بلکه با ایجاد امیـد  
آورد؛ به این نحو که کاال را به یک شبه واقعـه   و عالقه نسبت به یک امر آن را به وجود می

سازد که با حمایت مصرف کننـده از گفتمـان آن، بـه رویـداد واقعـی زنـدگی        یل میاي تبد
   20شود. روزمره تبدیل می

شود که رسانه با منطق خاص خود، که وراي حقیقت و خطا است  با این بیان روشن می
و هر دو مربوط به امر واقع است، محصوالت خاص خود را تولید و زندگی خارجی را بـر  

دهد و با سلطه هر چه بیشتر رسانه، دیگر جایی براي امر واقعـی   نظم می اساس آن شکل و
  اند و نه واقعی. سازد؛ اموري که ماهیتاً حاد واقعی نخواهد ماند. رسانه همه امور را می

  توده يريو شکل گ يزوال امر اجتماع
افتد، بـین مـردم    میگیرند و بین این دو فاصله  ها از معانی خود پیشی می در واقع، وقتی دال

شـد   ها ساخته می ها و ایدئولوژي و معانی جدایی افتاده است. زمانی، معانی در قالب اندیشه
یافـت و آنـان نیـز بـا پـذیرش آن بـه مرحلـه         ها و غیره به مردم انتقال می و از طریق رسانه

ر آمدنـد. از ایـن طریـق، امـ     ها و باورهـاي جدیـد نائـل مـی     اجتماعی شدن بر اساس ارزش
گرفـت. دو   اجتماعی به معناي اعم آن، همچون امر سیاسی، فرهنگی، پزشکی و ... شکل می

ها تالش شد. اما نکته این جاست که  قرن براي تعریف امر اجتماعی و اجتماعی سازي توده
گرفـت، آن را بـه سـمت     منطق پیش روي این امر اجتماعی، که با پشتوانه سرمایه انجام می

وزه آن قدر رمزگان مورد نیاز براي اجتماعی کردن گستردگی، پیچیـدگی  نابودي کشاند. امر
شد، به وفور تولیـد و عرضـه    و قدرت یافته و آن قدر معانی، که زمانی به زحمت تولید می

گردد که مردم را به جدایی و زدگی از معنا کشانده و به منگی و گیچـی رسـانده اسـت.     می
کنند. در این فرایند، دیگـر   ا معانی آن ارتباط برقرار نمیگیرند. اما ب مردم همه رمزگان را می
دهـد. از ایـن    دهد و امر اجتماعی معنا و مفهوم خود را از دست می اجتماعی شدن رخ نمی

  پس، شاهد زوال امر اجتماعی خواهیم بود.
آمد.  کرد و تقاضا خود در پی می که، در گذشته قدرت صرفاً معنا را تولید می توضیح آن

تـر رخ   ها با تولید معانی فزون شد. چنان که انقالب ترتیب، قدرت بر اوضاع مسلط می بدین
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شود، لکن تقاضا براي آن رو به  تر تولید می داد. اما امروزه معنا در ابعادي هر چه گسترده می
کاهش گذاشته است. در شرایط جدید، تولید تقاضا براي معنا به دغدغه اصلی نظـام مبـدل   

در حالی است که همۀ انرژي نظام نیز براي حل این مشـکل ناکـافی اسـت.     شده است. این
کند، اما دیگـر آن   توده همه انرژي اجتماعی و هر نوع معنا و نشانه اي را به خود جذب می

کند.  کند. توده هیچگاه مشارکت نمی ها را صرفاً هضم می سازد. معانی و نشانه را منکسر نمی
شـود،   که پشت سـر گذاشـته و اطالعـاتی کـه تسـلیمش مـی       توده به رغم اجتماعی سازي،

دهد و نـه سـرکوب    گوید که حقیقت نزد چپ است یا راست، نه انقالب را ترجیح می نمی
    21را. توده حقیقت و خردي ندارد. توده وجدان و ناخودآگاهی ندارد.

درت هـا بـود. امـا قـ     راهبرد قدرت در گذشته مبتنی بر کناره گیري و بی اعتنـایی تـوده  
جدید، که مبتنی بر مشارکت و دمکراسی شکل گرفته است، سکون و انفعـالی را در دامـان   

بودریار در جایی دیگـر   22خود پرورانده است که به نشانه مرگ این قدرت بدل شده است.
کند و اصالح و واقع نما ساختن این تبلیغات را به دلیل  به ماهیت تبلیغات سیاسی اشاره می

داند و هر تالشی براي  محدویت زمانی رسانه و الزام گزینشی عمل کردن رسانه ناممکن می
مسئله واقفنـد.  ها نیز به این  گوید: توده کند. او می اصالح را شبیه سازي جدیدي معرفی می

برنـد و   انـد. بنـابر ایـن، از تماشـاي آن صـرفاً لـذت مـی        ها ساختگی دانند که نشانه همه می
گیرند. وي این سخنان را در نقد کسانی چون هابرماس، که  هاي ارسالی آن را نادیده می پیام

رائـه  به دنبال رفع تحریف از ارتباطات انسانی هستند و یا در پاسخ به کسانی که در صـدد ا 
  23دارد. الگوهاي صحیح تبلیغاتی هستند بیان می

از نظر بودریار، مشارکت کننده سیاسی خود یک بازیگر فعال جامعه مصـرفی اسـت. او   
خواهد. نگاه او به تبلیغات خیابانی  سیاست را نیز براي مصرف کردن و براي لذت بردن می

چـپ و راسـت تضـادي     و رسانه اي سیاسی، مناظرات سیاسی و ... لـذت جویانـه اسـت.   
اند. بودریار، توفیـق رسـانه را بـر     ماهوي با هم ندارند. همه، به یک صحنه نمایش وارد شده

کنـد و جذبـه را    ها را نیز در بنـد جذبـه رسـانه معرفـی مـی      داند و توده اساس جذبه آن می
   24کند. غیرمتکی بر معنا و متناسب با سرپیچی از معنا قلمداد می

به توده و فضاي جدید اجتماعی را همچنان در مسیري پوچ گرایانـه   بودریار، نگاه خود
گوید، وجود سرشـت اصـیل    برد. وي که در فضاي ضد ذات گرایی نیچه سخن می پیش می
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کند. در نتیجه، منتقـدین را   انسانی و وجود یک مجموعه نیازهاي اساسی انسانی را انکار می
نگارد و مفاهیمی چون از خود بیگانـه شـدن   ا فاقد معیاري براي نقد وضع موجود انسان می

داند که در اصـل خـودي داشـته و سـپس، از ایـن       را مفاهیمی سنتی و مربوط به انسانی می
 25دانـد.  خود بیگانه شده است. این گونه مفاهیم را براي انسان پست مـدرن نـا کارامـد مـی    

نی فاقـد میـل و اراده   بودریار، این انسان فاقد سرشت و شکل یافته در عصر رمزگان را انسا
ها میل به واگذاري مسئولیت میـل خـود بـه     گوید: شاید عمیق ترین میل معرفی کرده، و می

گردن دیگري باشد. اساساً وجود متخصصان، اهل علم، روشنفکران، سیاستمدران، تبلیغات، 
مـام  خواهیم. مـا از ایـن انتقـال ت    اطالعات و فنون براي آن است که به ما بگویند ما چه می

چـه   چـه کـه آرزوي آن را داریـم، دانسـتن آن     بـریم. خواسـتن آن   عیار مسئولیت لـذت مـی  
خواهیم بدانیم و یا تصمیم گیري در موضع تصمیم، کاري ساده نیست. تبلیغات دقیقاً به  می

خواهند بـه   یابد؛ زیرا مردم خود می دلیل بی اعتنایی به فرضیه میل و اراده است که تفوق می
کند و به جاي آنـان   غات و اطالعات تکیه کنند. دستگاهی که آنان را ترغیب میدستگاه تبلی
بنابراین، مسئله دیگر نه انقالب[مارکسیستی]، بلکه مسئله انتقال تـوده اي   26کند. انتخاب می

هـاي   و تفویض توده اي است؛ تفویض قدرت میل و انتخـاب و پاسـخ گـویی بـه دسـتگاه     
   27سیاسی، علمی، فنی و عملی.

ا گذشـت کـه در نظـر     ند. تـا ایـن   دریار،تصویر روشن و امید بخشی از توده ارائه نمیبو
اند، فاقد سرشت و هویت اولیه هسـتند.   هاي بی نام و نشانی که سازنده توده بودریار، انسان
توان چنین سرشت ناموجودي را معیاري براي بررسی میزان تأثیر تبلیغـات و   در نتیجه، نمی

سرشت، وقتی به جامعه مصرفی پا  صالح توده در نظر گرفت. این انسان بییا معیاري براي ا
یابد. وقتـی بـه دنیـاي پـر از اطالعـات زیـاد،        گذارد، هویتی مصرف گرا و لذت جو می می

گذارد، با درماندگی و بی مسئولیتی اراده و میل خود را به دیگـران وا   پیچیده و متضاد پا می
گوید: به جاي من اراده کن، اما به گونه اي که  سپارد و می می گذارد، معنا را به فراموشی می

هاي بـی نـام و نشـانی کـه تـوده جدیـد را        من، محروم از لذت مصرف نباشم. چنین انسان
اند، حتی در پی ایجاد تغییر هم نیستند. تأسف انگیز اینکه به نظر بودریار این توده را  ساخته

ر به دنباله روي از روشنفکران هـم نیسـت. پـس    شود عوض هم کرد؛ توده اي که حاض نمی
تـوان آنهـا را سـاختار     کنید با گسیل اطالعات به سـوي آنهـا مـی    چه باید کرد؟ اگر فکر می
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بخشید و انرژي محبوس در آنان را آزاد کرد، چنین چیزي نـاممکن اسـت؛ زیـرا اطالعـات     
و معانی را جذب و البتـه   ها سازد. توده صرفاً همه اطالعات، نشانه جدید توده اي جدید می
سازد. همه انرژي نظام نیز قادر به توجه دادن توده بـه سـمت معنـا     هیچ چیز را منکسر نمی

در این میان، برخی مردم با مشاهده زندگی آکنده از حادهاي واقعـی، دچـار    28نخواهد بود.
کارهـایی رو  هاي واقعی، که آنهـا را فـرا گفتـه، بـه      شوند و براي فرار از این حاد هراس می

آورند تا خود را به واقعیت نزدیک و براي خود امـوري اصـیل بسـازند. بـراي مثـال بـه        می
هـاي زنـده، تعطـیالت ماجراجویانـه، شـنا در جهـت مخـالف،         هاي تعاملی، ضبط تلویزیون

هـا، خـود    آورند. اما نکته این جا است که این تـالش  هاي بزرگ ویدیویی، و ... رو می پرده
هـا در   یعنـی انسـان   29سـازد.  ستند و به جاي ساخت واقعیت، حاد واقعیت میشبیه سازي ه

ها، نه پروانه شـدن و پـرواز کـردن، بلکـه      شان، اسیرند و سرنوشت این کرم پیله خودساخته
بازي مرگ بار و رو به پایان و البته همراه با سرخوشی، در درون زنـدانی خواهـد بـود کـه     

  اند. خود به ساختنش اقدام کرده
دهد که نظام، بالقوه نظام بسته اي است که در معرض خطـر انفجـار از    ودریار نشان میب

گوید: باید ابژه[ تکنولـوژي و پیامـدهایش ] را بـر سـوژه[ انسـان]       درون قرار دارد. وي می
مقدم داشت و نظریه سرنوشت ساز تعیین شده به وسیله ابژه را بر نظریه انتقـادي پـیش پـا    

تعیین کرده، مقدم ساخت. براي بر هم زدن این نظام بایـد افراطـی بـود.    افتاده اي که سوژه 
کنـد،   شور و سرمستی، شیفتگی، خطر کردن و دچار سرگیچه شدن پیش ابژه اي که اغوا می

هایی که به علـت   یابد. توده بر ژرف اندیشی عاقالنه و متین نظریه پیش پا افتاده اولویت می
ان[ از روشـنفکران] مایـۀ یـأس روشـنفکران انقالبـی      فقدان ژرف اندیشی و عدم تبعیت شـ 

ها همیشه به شور و  شوند که آز آنها باید تبعیت کرد. توده بودند، اکنون به الگویی تبدیل می
ها به نزدیـک شـدن بـه نهایـت      اند. بنابراین، توده سرمستی و بدین سان، به ابژه اولویت داده

چه در حال وقـوع   روشن است؛ در برخورد با آنمنظور بودریار  30بالقوه نظام گرایش دارند.
هاي انتقادي به دنبال اصالح امر بود،  است، نباید به سراغ نظریه پردازي رفت. نباید با نظریه

چـه در حـال وقـوع     ها شوند و همه با هم خود را تسلیم آن بلکه باید روشنفکران تابع توده
ایـن نظـام فرصـت یابـد، در      است سازند و در نعشگی مصرف گرایی سرخوش باشـند تـا  

مقصد خود، که همان رسیدن به فعلیت کامل است، به درستی فرود آید. بودریار ایـن را نـه   
    31پندارد. یک فاجعه، بلکه یک انحناء و فرود آمدن در انتهاي یک دوره می
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رفـت، موجـب شـگفتی بیشـتر بسـیاري       هاي بودریار همان طـور کـه پـیش مـی     دیدگاه
فدارانی که براي خود درست کرد، گروه زیادي را نیـز علیـه خـود    گشت. وي ضمن طر می

هاي سست و کم مایه، بویژه در آثار بعد  شوراند؛ کسانی که او را به افراطی گري و استدالل
  که از حالت آکادمیک خارج شده بود، متهم ساختند.  80از دهه 

  و نقد يبررس
کنـد   نظر خود را به روشنی تعریف نمی جا که ژان بودریار اصطالحات و مفاهیم مورد از آن

سازد، خواننده آثار او باید با سماجت و حوصـله خـود را بـا     یا تعریف ناشده، رهایشان می
هاي اندیشه و قلم بودریار همراه سازد، تا شاید بتواند منظور او را از البـه الي   کش و قوس

هاي داسـتانی اسـت    صیتمتون بیرون کشد. به عبارت دیگر، مفاهیم بودریاري همچون شخ
که براي فهم و احیاناً دریافت تضادهاي شان باید تا آخر قصه با آنها همراهی کرد. ایـن، در  

آید. مشکل دیگري که در فهم آثـار   یک کار علمی یک ویژگی شایسته تقدیر به حساب نمی
کند، تالشی اسـت کـه ایـن گونـه افـراد بـراي جـذب         هاي علمی بروز می برخی شخصیت

دهند که این امر، آنان را نیازمند زبانی متفاوت از  بانی خارج از محافل علمی انجام میمخاط
سازد. در نتیجـه، برهـان، جـدل و ادبیـات در آثارشـان در هـم        زبان علمی براي مفاهمه می

سازد. همین امر یا هر امر دیگر موجـب شـده    تند و همین ویژگی فهم آنان را مشکل می می
هاي کالن و بسیار مهم خود را با تعدادي مثال به اثبات برسـاند   مدعاهاي تا بودریار بخواهد

هـاي   و گاه به دنبال تعمیم بی دلیل نظرات خود باشد. با این بیان، به اجمال، برخی دیـدگاه 
  گردد. بودریار بررسی و به برخی نقدهایش اشاره می

کتـه اساسـی در ایـن    ترین مفهوم بودریار حاد واقعی است و ن . چنان که گذشت، مهم1
مفهوم، نه شکل گیري واقعیتی جدید در اثـر تکنولـوژي، بلکـه ویژگـی خاصـی اسـت کـه        

شمارد. حـاد واقعـی رونوشـت نیسـت و در نتیجـه، قابلیـت        بودریار براي حاد واقعی برمی
کـه، حـاد واقعـی کـه جنسـی       تـر آن  بررسی مطابقت آن با اصل میسور نیست و از این مهم

رود کـه دیگـر مجـالی     گیرد و تا جایی پیش می امر واقعی پیشین را می رمزگون دارد، جاي
گذارد. ما همواره با حاد واقعی درگیـریم و در فضـاي آن    براي امر واقعی( پیشین) باقی نمی

کنیم. با این توضیح به نظر نمی رسد او بخواهد وجود امر واقعی را یکسره انکـار   تنفس می
کند. در عین حال، اگر بودریـار بـه انکـار     ت جدید معرفی میکند، بلکه حاد واقعی را واقعی
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واقع تمایلی نداشت و اگر برخی عبارات او، که اندك هم نیست، تداعی گر این انکار نبود، 
احتماالً بسیاري متقاعد نمی شدند که او در صدد انکار واقع است. براي روشن شدن مسئله 

 بیان نقد گلن وارد مفید خواهد بود.  
ها فارغ از هرگونه ارجـاع بـه    دوکس بزرگ در آثار بودریار این است که شبیه سازيپارا

انـد [ و بـا آن    واقعیت هستند، با وجود این به شدت در [ امر واقعی]زندگی مـا جـا گرفتـه   
سازي اشاره نداشته باشـند.   امتزاج یافته اند]. آنها ممکن است به واقعیتی طبیعی و غیر شبیه

تی بسیار واقعی هستند. ما ممکن است در طی یک روز همراه بـا یـک فـیلم    اما داراي تأثیرا
ها  اي برجسته در خیابان هیجان زده شویم... شبیه سازي سوزناك بگرییم... با دیدن هنر پیشه

 32انـد.  گذشته از وابستگی به دنیاي کوچک خودشان، عمیقاً به زندگی واقعی پیونـد خـورده  
کند؟ در  می شبیه سازي و امر واقعی، چرا بودریار واقع را انکار اما با توجه به ارتباط آشکار 

گیرنـد، آن را   گذرند. آنها از امر واقع پیشی می ها صرفاً از میان امر واقع نمی نظر وي، انگاره
اما آیا اگر عاملی بر عاملی دیگر اثـر   33کنند و به وجود آورنده آن هستند. در خود جذب می

ت وجودي دومی دانست و دومی را از حیزّ وجـود سـاقط نمـود.    گذاشت، باید اولی را عل
کند، آیا باید گفت دیگر گیاهی وجود ندارد! یک راه مناسـب   اگر نور به رشد گیاه کمک می

. اصـل وجـود دو جهـانِ    1براي نقد حاد واقعی بودریار بحث درباره سه نکته آتـی اسـت.   
. (کـه  3بر قواعد خاصی مبتنی هسـتند.  . هر یک از این دو جهان 2متمایز واقعی و مجازي. 

توانند بـا هـم    همین محل نزاع با بودریار است) این دو جهان ضمن وجود مستقل خود، می
تعامل دو سویه داشته باشند. هم جهان مجازي بر جهان واقعی اثر گذار باشـد چنـان ـ کـه      

و هم جهان واقعی بر  -تواند به معناي انکار جهان واقعی باشد گوید، اما این نمی بودریار می
جهان مجازي اثر گذار باشد. چنانکه چنین هست و حتـی اصـل وجـود جهـان مجـازي از      

هاي انسانی و بهره مندي از طبیعت بـه وجـود آمـده     طریق جهان واقعی و با اعتبار و تالش
  است. این در حالی است که، اصل وجود جهان واقعی بر جهان مجازي استوار نبوده است. 

ن است گفته شود دنیاي مد نظر بودریار هنوز به طور کامل تحقق نیافته است و . ممک2
تردیـد در عصـر    برخی اشکاالت مطرح، ناشی از همین امر است. در پاسخ باید گفـت: بـی  

هـاي آن در حـال فزونـی     حاضر رمزها هر روز بیش از گذشته در حال افزایش و توانمندي
ا بشر روزي را شاهد خواهد بود که رمزها بر همـه  است. اما یک سؤال مهم این است که آی

زندگیش سلطه یابد و اساساً شاهد چیزي جز رمز نباشد. البته در این فضا، دیگر امر واقعی 
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وجود نخواهد داشت. بگذریم از اصل وجود انسان و طبیعت. اما به نظر پاسخ این پرسـش  
ارت، ورزش، تفـریح،  هـاي مختلـف همچـون سیاسـت، تجـ      منفی باشد. رمزگان در حـوزه 

هاي متفاوت در حال رشد است. اما سؤال این است که چـرا میـزان    پزشکی و ... با سرعت
هاي مختلف متفاوت است؟ این رشد تا چه میزان ادامه خواهد یافت؟ آیا بـه   رشد در حوزه

 کم قابل توجه ثابت خواهد ماند؟ % خواهد رسید و در این مقدار براي مدتی دست100
هـا را   که آیا رمزها امکان ورود به همه عرصه سؤاالت مهم تر و البته روشن تر آناز این 

شود انسان، آبی کامالً رمزي بنوشد، غذایی کامالً رمزي بخـورد یـا بـا رمزهـا      دارند؟ آیا می
بدن خود را بپوشاند؟! روشن است که رمزي شدن تمام عیار، که در این جا مد نظر اسـت،  

الً پوشاك در چارچوبه سبک زندگی تولید و مصـرف شـود. بـه نظـر     غیر از آن است که مث
رسد، سلطۀ همه جانبه رمز در آینده نیز ناممکن اسـت. در نتیجـه، مـدعاي بودریـار کـه       می

چیزي به نام حاد واقعیت همه زندگی را فرا گرفته است، همچنـان کـه امـروز را توصـیف     
  کند، آینده را نیز توصیف نمی کند. نمی

تواند بودریار درباره حاد واقعی و رسـانه را بـه چـالش بکشـد،      دیگري که می . مسئله3
مسئله افزایش تدریجی سطح سواد رسانه اي مردم و مخاطبان است. هرچنـد قـرائن نشـان    

کم در کوتاه مدت، شاهد افزایش حضور رمزگان خـواهیم   دهد که در گذر زمان و دست می
هـا   در خدمت افزایش درك و سواد مردم از رسـانه بود. اما از سوي دیگر، همین گذر زمان 

بسا با فرض تحقق حاد واقعی در حال حاضر یا در آینده، به دلیل رشـد   کند چه نیز عمل می
سواد رسانه اي شاهد تنزل حاد واقعی به یک امر مجازي معمولی باشیم؛ یعنی درك رسـانه  

اي رمزي واقعیـت گـون( امـر    ه اي مردم به حدي از رشد برسد که به راحتی بین بر ساخته
 حاد واقعی) و خود واقعیت تمایز بگذارند. 

. بودریار در توضیح دیدگاه خود دربـارة فـراق دال و مـدلول در رسـانه، بـه تسلسـل       4
ها و تفکیک آنها از زمینه فرهنگی و تاریخی و غلبه گفتمـان مصـرف و عمـل کـردن      نشانه

هـاي آشـکار و از    نتیجه این امر فراموشـی پیـام  گوید:  قانون جذبه در رسانه اشاره کرده، می
دست رفتن معانی در رسانه خواهد بود. این استدالل، هر چند واجد نکته اي ظریف دربارة 

باشـد.   رسانه است، اما واجد یک نوع داوري افراطی دربـاره زوال معنـا در رسـانه هـم مـی     
د، بلکـه رسـانه بسـیاري اوقـات     دهد، الزاماً به زوال معنا نمی انجامـ  چه در رسانه رخ می آن

رساند، البته رسانه (مثل تلویزیون) بر اساس قـانون   ها را به مخاطبان می معناي آشکار نشانه
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کند و مخاطب هم بسیاري اوقات براي سـرگرمی و لـذت بـردن تلویزیـون را      جذبه کار می
ش خبـري  اي را در نظر بگیریـد کـه مخاطبـان یـک بخـ      کند. براي فهم بهتر، عده روشن می

هاي آن بخش خبري، از آنـان سـؤال شـود، طبـق      اند. اگر روز بعد دربارة پیام تلوزیون بوده
هـاي رسـانه اي آن بخـش خبـري بـراي       استدالل بودریار فقط باید خاطره هـایی از جذبـه  

مخاطبان باقی مانده باشد. این درحالی است که گروه زیادي از مخاطبان هر یک به فراخور 
اند. در پاسـخ بـه سـؤال یـاد      افت کردهیا چند پیام آشکار ارسال شده را درحال خود، یک ی

شده، فردي ممکن است اطالع یافتن خود از قیمت روز سکه را یادآوري کند کـه اتفاقـاً در   
تصمیم اقتصادي روز بعد او تأثیر گذار بوده است. شخص دیگـر ممکـن اسـت بـه اوقـات      

کند و این که بـا اطـالع از آن، سـاعت خـود را     شرعی درج شده بر صفحه تلویزیون اشاره 
براي بیداري صبح تنظیم کرده است و دیگري به خبـر پخـش شـده دربـاره یـک درگیـري       

که آن را با رویدادي خاص از کشور خودش مقایسه نمـوده   سیاسی در کشوري بیگانه و این
اثـر مشـاهده   است، اشاره کند ...، و البته برخی هم ممکن است به سـر نـرفتن حوصـله در    

 اخبار، یا لذت بردن از مشاهده صحنه درگیري سیاسی در کشوري بیگانه اشاره کنند.
رود. البتـه در   گوید، از میـان نمـی   بنابراین، روشن است که معنا، آن طور که بودریار می

عصر جدید، به همان میـزان کـه تولیـد معنـا افـزایش یافتـه، معـانی، مـورد اسـتفاده قـرار           
رز رفتگی، تعارض معانی، بی توجهی به معانی و... نیـز وجـود دارد. ولـی در    گیرند. ه نمی

کننـد.   مقایسه با گذشته اي بسا باید مدعی شد که مخاطبان از معانی بیشتري نیز استفاده می
گیرنـد.   شوند و از آنها پیشی مـی  ها به کلی از معانی منسلخ می توان گفت دال در نتیجه، نمی

زوال امر اجتماعی و پایان دوران اجتماعی سازي نیز بـه دلیـل عـدم     به همین دلیل، پذیرش
مرگ مطلق معنا، امري نادرست است. امروزه اجتماعی شدن، که عامل انتقال معنا است، نـه  

هاي زندگی در حـال وقـوع اسـت.     تنها از میان نرفته، بلکه بسیار پیچیده تر و در همه دوره
ند خارج شود، گـاه زنـدگی در اجتمـاع، بـرایش بـه      به طوري که اگر کسی مدتی از این رو

شود. حتی تالش خـود بودریـار بـراي القـاي دیـدگاهایش بـه دیگـران و         غایت دشوار می
سخنرانی در محافل مختلف، خود مصداقی براي اجتماعی کردن و انتقال معنـا بـه حسـاب    

مخاطبانش معناي مد نظر کرد، انتظار داشت تا  ها استفاده می آید و بودریار وقتی از رسانه می
  هاي او را مثل چیپس مصرف کنند. و مقصودش را بفهمند و نه صرفاً دال
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. بودریار در بحث توده و در نتیجه تـأثیري کـه از تحـوالت جدیـد پذیرفتـه، مـدعی       5
شود که توده میل و اراده خود را به دیگري واگذار کرده و خـود صـرفاً بـه مصـرف رو      می

جاست که اوالً، این حکم کلی دربارة همه افراد و در خصوص همه  آورده است. سؤال این
ها میل و اراده خود را  که اگر توده هاي آنان چگونه قابل اثبات است؟ دیگر آن ها و اراده میل

اند. در این صورت ایـن نخبگـان و    به متخصصان و نهادهاي مختلف اجتماعی واگذار کرده
یار دارند؟ افراد و مجموعه هایی کـه اتفاقـاً مـدام و بـا     نهادها چه جایگاهی در دیدگاه بودر

وسواس تمام در حال اندیشه و اراده هسـتند و سـیر حرکتـی جامعـه و تـوده را مشـخص       
ها و ترك روشـنفکري   سازند. چگونه است که بودریار روشنفکران را به همراهی با توده می

اي هستند و در نظـامی   ي غیرتودهها کند، اما این افراد عمالً درحال آفرینش نقش دعوت می
که بودریار ساخته باید این کار را بر عهده داشته باشند تا توده بتواند به تودگی خـود ادامـه   

که بحث بودریار درباره میل و واگذاري آن به متخصصان و دانشـمندان   دهد. سؤال دیگر آن
ردن کارها به متخصصان و سیاستمدران و ...، چه چیزي افزون بر تقسیم کار اجتماعی و سپ

 امر دارد؟ مگر در تقسیم کار واگذاري میل و اراده و اندیشه به صورتی مطلق مطرح است؟
داند. تـوده هـر    یار اصالح توده و ایجاد تغییر در آن را ناممکن میرکه، بود نکته دیگر آن

ه را نوع گسیل اطالعات جدید به سوي خود که با هدف ایجاد تغییر در توده صورت گرفتـ 
کند و با معـانی آن کـاري    بر اساس قاعده جا افتاده و آموخته شده مصرف گرایی هضم می

گوید اگر تمام توان نظام هم براي ایجاد تغییر به کار گرفته شود، موفق به  یار میرندارد. بود
که  ،نظام سرمایه. البته منظور بودریار از نظام، نظام سرمایه استاین کار نخواهد شد. ظاهراً 

مبتنی بر مصرف گرایی توده رشد یافته و باال رفته است، هیچ تمایلی به از دست دادن پایـه  
خود و سقوط ندارد. در نتیجه، شاخه اي را نمی برد که خود بر آن نشسته اسـت. از سـوي   

شاید هم به دلیل ماهیتش توانایی ارسال چنین پیام هایی را نداشته باشد. دیگر، نظام سرمایه 
بـا معـانی   متضـاد   اي معـانی ها شنیده شوند و معانی درك شـوند، بایـد    که پیام اي ایناما بر

هایی گسیل شده  دال . اگراز درون نظامی متضاد با نظام سرمایه گسیل شودتکراري موجود، 
و در نتیجـه، رخنـه در دال و   امکان تأمـل  براي توده  ،هاي سرمایه داري نباشد از جنس دال

آید. این معنا کاوي توده و در نتیجه، تغییـر تـوده حتـی در شـکل      م میرسیدن به معنا فراه
هاي جدید و نا مأنوس، که مغایر با مصـرف گرایـی اش اسـت، ممکـن اسـت       جنگ با پیام
    تحقق یابد.
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بودریار با مشاهده برخی تغییرات در نگرش و رفتار مردم، حکم به عـدم وجـود سرشـت    . 6
سازد. امـا وجـود ایـن تغییـرات، بـا اعتقـاد بـه         بر آن مترتب میکند و نتایجی را  اصیل انسانی می

 وجود سرشت اصیل انسانی نیز قابل تبیین است که در جاي خود از آن بحث باید نمود.

  گيري جهينت
توان به دو دسته آکادمیک و کمتـر آکادمیـک تقسـیم کـرد. تقریبـاً       هاي بودریار را می نوشته

تـرین   به دسته کمتر آکادمیک آثار او است و اتفاقاً مهم بحث برانگیز ترین مطالب او مربوط
باشـد. اهمیـت ایـن     هاي بحث انگیز و جنجال بر انگیز مـی  هاي او نیز همین دیدگاه دیدگاه
ها از این جهت است که اگر به واقعیت نزدیک باشند، بیانگر به وجود آمدن تحـولی   دیدگاه

رسـد   نان که برخی گفته اند، بـه نظـر مـی   بسیار اساسی در زیست جهان خواهند بود. اما چ
بودریار دربارة شکل گیري چیزي به نام حاد واقعی، که همه زندگی را در بـر گرفتـه و امـر    

که معنا و امر اجتماعی نابود شده، دچار نوعی افـراط   واقعی را از عرصه خارج ساخته و این
بـرد و چنـان    ت امـر را مـی  شده و داراي یک لبه تیزي است که بودریار با آن، اطراف حقیق

گـاه بـه    سازد تا بتواند آن را در شکم فربه غول حـاد واقعیـت جـاي دهـد. آن     کوچکش می
گوید بیایید در این مکان تاریک و خیالی، که  ها، این ساکنان سرزمین خیالی جدید می انسان

را به کجـا   کاري هم به امر واقع ندارد، سرخوشی کنیم و منتظر تقدیر بمانیم که این غول ما
گوید: ما باید در همین حال بمانیم تا این قصه خود به اوجـش برسـد و    برد. بودریار می می

  سرانجام به سر آید.
رسد اگر بخواهیم با افراطی که در نظر بودریار اسـت همراهـی کنـیم، ضـمن      به نظر می

ي فـرو غلطیـده   این که به دنبال امري بی دلیل رفته ایم، به ورطه پوچ گرایی و خیال پـرداز 
هاي چندان تازه اي نشـنیده ایـم. همـان     ایم. اما اگر از افراط آن فاصله بگیریم، ظاهراً حرف

حرف هایی که پیش از این در نشانه شناسی و پس از آن، در نظریاتی کـه در بـاب جامعـه    
گـردد. البتـه هـر     اطالعاتی، دنیاي مجازي و غیره، بیان شده بود و هم اینـک نیـز بیـان مـی    

هـاي نغـز و    ها و گفته هاي خود، نکتـه  هاي کار علمی و در البه الي نوشته تفکري در سالم
  زیبایی نیز از خود بر جاي خواهد گذاشت.
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