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چکیده

ــوان  ــه به عن ــتعمال، بلک ــتفاده و اس ــاز، اس ــن  نی ــت تأمی ــا در جه ــرف نه تنه ــد، مص ــانه های جدی ــور رس ــا ظه ب

ــاوت  ــکارگی تف ــانه ها و آش ــور رس ــس از ظه ــر و پ ــت. در دوران معاص ــت یاف ــناختی اهمی ــده ای معرفت ش پدی

ــاز هویتــی  ــده ای نشانه شــناختی در جهــت تأمیــن نی ــوان پدی طبقــات و اطــاع از زیســت دیگــری، مصــرف به عن

ــوای  ــرِف محت ــا مص ــی ب ــن نقش آفرین ــی، ای ــبکه های اجتماع ــر ش ــرد. در عص ــا ک ــش ایف ــراد نق ــی اف ـ  معرفت

برساخت شــده توســط دیگــری، عمیق تــر شــد و رابطــۀ اپیستمولوژیک ســوبژه و ابــژه، بــه دلیــل یکپارچگــی 

فاعــل شناســا و متعلــق شــناخت بــر هــم خــورد. در ایــن ســیر، هــر امــری در جهــان مجــازی، تغییــر ماهیــت داد و 

مصرفــی شــد. مصرفی شــدن امــور، یعنــی دورریزشــدن، منقضی شــدن و از بین رفتــن آن هــا. پرســش اینجاســت 

کــه وضعیــت هنــر در ایــن دوران چگونــه اســت؟ بــا نگاهــی مبنایــی بــه آراء هایدگــر و ســپس بــه آثــار متقــدم 

ــفافیت و  ــدۀ ش ــر: معاه ــوش ش ــر ه ــر وی نظی ــار متأخ ــا آث ــل زدن آن ب ــی و پ ــۀ مصرف ــر جامع ــار نظی ژان بودری

ــام  ــد تم ــز مانن ــر نی ــه هن ــت ک ــن گف ــوان چنی ــی می ت ــبکه های اجتماع ــر ش ــران عص ــه آراء متفک ــدن ب نظرافکن

ــا حقیقــت و  امــور دیگــر، بــه یــک پدیــدۀ مصرفــِی صــرف در شــبکه های اجتماعــی بدل شــده و رابطــۀ خــود را ب

واقعیــت از دســت داده اســت. حیــرت آور اینکــه در ایــن دوره و بــه نحــو عمیقــی، در ایــن زمینــه تحقیقــات دچــار 

ــدل شــده اســت. ــه عنصــر مصرفــی و کارکــردی ب اختــال شــده، چراکــه پژوهــش، خــود به مثاب
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مقدمه

ــت، از  ــن اس ــاوری خطرآفری ــود فن ــد ب ــاوری معتق ــش از فن ــتار پرس ــر1 در جس  هایدگ

ــوق  ــدن س ــرف ش ــرای مص ــی ب ــمت منبع ــه س ــان« را ب ــه »انس ــل ک ــن دلی ــه ای ــو ب یک س

ــان در  ــرد و انس ــن می ب ــیس( را از بی ــاف )پوئس ــکان انکش ــر، ام ــوی دیگ ــد و از س می ده

مقــام ســوبژه، تبدیــل بــه خداونــدگار معنایــی می شــود کــه خــودش می ســازد و ســازندۀ 

ــر،  ــک: هایدگ ــد )ن ــکل می ده ــان ش ــا را در زب ــول آن ه ــود مدل ــه خ ــردد ک ــی می گ دال های
ــی2  ــبکه های اجتماع ــور ش ــای ظه ــه هم پ ــه ک ــن فناوران ــور دوران نوی 1393: 42-30(. ظه

ــمند،  ــی های هوش ــد گوش ــیبرنتیکی و تولی ــای س ــت، فض ــری اینترن ــر از فراگی ــت، متأث اس

ــرات  ــر از خط ــای هایدگ ــه پیش بینی ه ــوده ک ــات نم ــی از حی ــاحت نوین ــان را وارد س انس

ــه  ــی، ب ــان آلمان ــتل در زب ــت. گش ــرده اس ــق ک ــازه ای محق ــوه ت ــاً در وج ــتل را کام گش

معنــای قفســه بندی و چارچوب ســازی اســت و در کاربــرد بیــان هایدگــری، حکایــت از امــر 

فناورانــه ای دارد کــه انســان را در مقــام انتظــام جهــان قــرار می دهــد و بــرای او وهــم الهــه 

بــودن در ادارۀ هســتی را ایجــاد می کنــد. بــا ایــن همــه امــا فناوری هــای نویــن، دیگــر صرفــًا 

بــه دنبــال مهــار، محاســبه و کنتــرل طبیعــت نیســتند، بلکــه خواهــان مهــار و کنتــرل خــود 

بشــر به عنــوان عنصــری از طبیعت انــد. »بــرای هایدگــر تفکــر فناورانــه خطرناک تــر از تعــرض 

بــه طبیعــت بــود، یعنــی خطــر تخریــب محیط زیســت، از خطــری کــه تفکــر فناورانــه ایجــاد 

 Dreyfus,( ».ــرد ــن می ب ــز را از بی ــه همه چی ــر فناوران ــر تفک ــرا خط ــود، زی ــر ب ــرد کمت می ک

2002:166( و تفکــر فناورانــه، دقیقــًا همــان چیــزی اســت کــه در ظهــور عرصــۀ نویــن فنــاوری، 

رشــد فضــای مجــازی، ســرعت اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی ظاهــر شــد. اگــر در زمــان 

ــارۀ  ــه تامــل درب ــن ب ــا شــیوه ای نوی ــی قــرن بیســتم کــه ب Martin Heidegger .  1 )1889-1976( فیلســوف آلمان
وجــود پرداخــت و بــر دیــدگاه فاســفه بعــد از خــود اثــر گذاشــت.

2  . شــبکۀ اجتماعــی، یــک اصطــاح صدســاله در جامعه شناســی اســت و بــه ســاختاری اجتماعــی اطــاق می شــود 
کــه در آن، انســان ها بــر اســاس وابســتگی، عاقه منــدی یــا مســئله ای مشــترک، بــا یکدیگــر »تعامــل« می کننــد. 
ــت.  ــکل گرف ــتر وب ش ــل در بس ــکان تعام ــم، ام ــت، کم ک ــرعت اینترن ــازی و س ــای مج ــم گیر فض ــد چش ــا رش ب
ــور  ــا ظه ــر ب ــدند و بعدت ــاخته ش ــی س ــی اینترنت ــبکه های اجتماع ــات، ش ــر امکان ــد و تغیی ــزارۀ جدی ــاز ه ــا آغ ب
ــکان  ــل م ــمند، نق ــی های هوش ــه گوش ــگی، ب ــراه همیش ــک هم ــوان ی ــبکه ها به عن ــن ش ــمند، ای ــای هوش تلفن ه
ــب داد، در  ــار گســترش اصطاحــًا رســانه های اجتماعــی را نظــم و ترتی ــرای نخســتین ب ــی وب 2، ب ــد. »وقت کردن
اولیــن ســال های هــزارۀ جدیــد، فرهنــگ مشــارکتی، واژۀ بــاب روز بــود کــه بــر تــوان بالقــوۀ وب بــرای پرورانــدن 
اتصال هــا، ایجــاد اجتماع هــا و پیشــبرد دموکراســی، داللــت می کــرد« )فن دایــک، 1396: 15(. شــبکه های 
اجتماعــی مجــازی، در میــان همــۀ امکانــات تکنولــوژی، توســعۀ بی نظیــری داشــتند و طــی پانــزده ســال گذشــته، 

در تمــام شــئون زندگــی افــراد وارد و نظــم نوینــی را از جهــت مواجهــۀ معرفتــی بــا هســتی، موجــب شــدند. 
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ــود و می توانســت آن را  ــاوری جــدا ب ــا حــدودی از فن ــان ت ــر، انســان همچن ــات هایدگ حی

به مثابــه یــک موضــوع مســتقل از خویــش مــورد پرســش قــرار دهــد، در دوران اســتیای 

ــاحت  ــق س ــرا تحق ــت، زی ــن نیس ــاوری ممک ــرون از فن ــاِن بی ــی، انس ــبکه های اجتماع ش

وجــودی  او منــوط بــه حضــور و بــروز در فنــاوری اســت. به این ترتیــب در ایــن دوران انســان 

ــد و  ــار شــده، انتظــام می یاب ــاوری مه ــه توســط فن ــه ســاخته می شــود، انســانی ک فناوران

ــد.  ــت می کن ــاوری، اشــیاء را مدیری ــان فن ــا هم ــه ب ــرد، درحالی ک ــرار می گی تحــت ســلطه ق

ــا  ــه، ام ــرار گرفت ــارش ق ــات بیشــتری در اختی ــه امکان ــن را دارد ک ــن انســانی وهــم ای چنی

خــود او جــزو »امکانــات« قابل مصــرف محســوب می شــود. بــا نــگاه دیگــر امــروز، اساســًا 

ــا اینکــه انســان مفــارق از ابژه هــای  ــه باشــد، ی ــد فناوران ــرای انســان بای امــر ســوبژکتیو ب

ــه  ــوان گفــت ک ــه می ت ــه طعن ــن وجــود ســوبژه اند. ب ــدارد و ابژه هــا عی ــن ن ــه تعّی فناوران

امــروز انســان خــود در معنــای گشــتل هایدگــر مــورد تعــرض و مصــرف انســان دیگــر قــرار 

می گیــرد و تصویــر ایــن مصــرف، هویــت و تقــرر او را در جهــان شــکل می دهــد، زیــرا امــروز 

تمــام روابــط انســان بــا جهــان، متأثــر از تصاویــری اســت کــه از دل فنــاوری عبــور می کنــد 

ــاوری مــدرن، هــراس از مصــرِف  و جهــان فکــری و هویتــی او را می ســازد. اگــر در دوران فن

ــر آن، هــراس از مصــرف تصویــر فراواقعــی امــور،  طبیعــت وجــود داشــت، امــروز عــاوه ب

ــرض  ــرز تع ــاوری از م ــروز فن ــر، ام ــارت دیگ ــه عب ــت؛ ب ــه اس ــوت گرفت ــت ق ــای واقعی به ج

بــه طبیعــت گــذر کــرده و انســان، مــدام در شــبکه بــه خــود نیــز تعــرض می کنــد و خــود 

ــده  ــرر ش ــان، مک ــم بی پای ــیر در تهاج ــن س ــد و ای ــاره آن را می کوب ــازد و دوب ــاز می س را ب

اســت. بی آنکــه در ایــن معارضــه، ادراکــی از »خویشــتن« وجــود داشــته باشــد. انســان اگــر 

ــرای هســتی  ــودن اســت، انســان امــروز ب ــم ب ــا در عال ــن1 ی ــر انســان، دازای ــگاه هایدگ در ن

داشــتن، بایــد آنایــن یــا در شــبکه )فنــاوری( باشــد و امــر آنایــن جــای دازایــن را گرفتــه 

اســت. از ایــن منظــر بایــد بــه تفــاوت میــان تكنولــوژی در معنــای اونتیــك و تكنولــوژی در 

معنــای اونتولوژیــك، تفــاوت میــان اشــیا و فعالیت هــای تكنولوژیــك )اونتیــک( و ماهیــت 

Dasein  .1، واژه ای آلمانــی اســت کــه بــه »آنجــا بــودن« ترجمــه شــده اســت. ایــن واژه در فارســی در بیشــتر موارد 
 »existence« ترجمــه نمی شــود و بــه همــان صــورت دازایــن آورده می شــود. ایــن واژه در انگلیســی هــم اغلــب
ترجمــه شــده اســت. دازایــن یــک مفهــوم اساســی در فلســفۀ اگزیستانسیالیســم مارتیــن هایدگــر به خصــوص در 
کتــاب معــروف وی، هســتی و زمــان اســت. هایدگــر عبــارت دازایــن را بــرای اشــاره بــه تجربــۀ »بــودن« کــه مختــص 
بــه انســان اســت، اســتفاده می کــرد. بدین معنــی کــه دازایــن یــک شــکل از بــودن اســت کــه از مســائلی همچــون 
»شــخص«، »مــرگ« و معضــل یــا پارادوکــس »زندگــی در ارتبــاط بــا دیگــر انســان ها در حالی کــه درنهایــت بــا خــود 

تنهــا اســت«، آگاه بــوده و بایــد بــا آن هــا مواجــه شــود.
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فنــاوری )انتولوژیــک( پرداخــت؛ زیــرا روشــن ســاختن ماهیــت فنــاوری مــدرن بــه معنــای 

ــا را  ــاب آن، م ــه تأمــل در ب ــاوری مــدرن اســت ک ــک فن ــاد انتولوژی ــه بنی ــن ب دســت یافت

 Pattison,( .ــی آمــاده می ســازد ــاوری در جهــان کنون ــه فن ــرای واکنــش مناســب نســبت ب ب

66 :2000( می تــوان چنیــن تلقــی کــرد کــه جهــان نویــن فنــاوری، مصــرف افراطــی را در همــۀ 

ــاوری  ــت و فن ــط داده اس ــروز و بس ــود ب ــت خ ــاخصۀ ماهی ــن ش ــوان مهم تری ــاد به عن ابع

در حــال غلبــه بــر طبیعــت و انســان توامــان شــده اســت. حــال پرســش اینجاســت کــه در 

جهــان فناورانــه امــروز، در فــرا واقعیــت تصاویــر، در حــاد شــدن قــدرت گشــتل و فروپاشــی 

دوگانــۀ ســوبژه و ابــژه، یــا بــه عبارتــی، ابــژه شــدن خــود انســان، پدیده هــای حقیقــی چــه 

می شــوند؟ بــرای پدیده هــای حاکــی از حقیقــت، نظیــر هنــر، چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ 

ــد  ــر می توان ــا هن ــن می شــود و آی ــه تبیی ــر چگون ــر هن ــر و تصوی ــد، هن ــان هنرمن رابطــۀ می

راهــی بــرای بازگشــت انســان، از ایــن دوران تســلط فنــاوری باشــد؟ مقالــۀ پیــش رو قصــد 

دارد بــا ابتنــاء بــر دیــدگاه هایدگــر پیرامــون فنــاوری و مــروری بــر آثــار ژان بودریــار و ارجــاع 

بــه ســایر متفکــران عصــر پساســاختارگرایی، شــرایط مصــرف هنــر در دوران نویــن فنــاوری و 

ــوان عنصــر تاریخــی  ــر را به عن ــت هن ــد و وضعی ــل کن ــی را تحلی تســلط شــبکه های اجتماع

ــه حقیقــت، بررســی نمایــد. نجات بخــش، در مســیر رجعــت ب

مفهوم مصرف 

ــد  ــروی مولّ ــر عصــر صنعــت نیســت؛ دیگــر نی ــاوری،  دیگــر کارگ ــن فن انســان عصــر نوی

ــبکه های  ــر ش ــان عص ــت؛ انس ــوالت نیس ــرف محص ــدۀ ص ــر مصرف کنن ــی دیگ ــت. حت نیس

ــردن آن  ــرف ک ــال مص ــه در ح ــت. او بی وقف ــبکه اس ــدۀ ش ــان مصرف کنن ــی، انس اجتماع

ــا  ــد ت ــی را می بلع ــات غیرواقع ــه او می دهــد. او تبلیغ ــان مجــازی ب ــه جه ــزی اســت ک چی

واقعیــت کاالهــای فراواقعــی را درنــوردد. او دیگــر نیــروی کار تحــت اســتثمار کارفرمــا یــا 

ــرف  ــرِف« او و »مص ــد، »مص ــه در دوران جدی ــود، بلک ــوب نمی ش ــانی محس ــرمایۀ انس س

ــی  ــب جهان ــط او و به این ترتی ــده توس ــول تولیدش ــه محص ــت، ن ــرمایه اس ــدن اش« س ش

ــردن امــری  ــرد مــدام در حــال مصــرف ک ــر شــبکه  کــه در آن، ف ــی ب ســاخته می شــود مبتن

اســت کــه واقعیــت نــدارد، بلکــه فراواقعــی اســت. مصــرف امــری کــه موردنیــاز نیســت، 

بلکــه جهــت تصویــری اش اهمیــت دارد. درواقــع متعلــق شــناخت و مصــرف ســوبژه، ابژه ای 

اســت کــه دیگــر عینیــت مــادی اش اهمیــت نــدارد بلکــه تصویــر و تصــور مصرفــش واجــد 
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اهمیــت خواهــد شــد... یعنــی مصرف کننــدۀ یــک پدیــده، ارزشــش را از برنــد1 امــر مــورد 

مصرفــش می گیــرد، نــه از کیفیــت و خــود محصــول آن. بــه تعبیــر دیگــر، در جامعــۀ جدیــد، 

فنــاوری در خدمــت انســان نخواهــد بــود، گشــتل دیگــر، صرفــًا نظام آفریــن و انتظام بخــش 

ــک طــرف  ــه را می ســازد. از ی ــک، انســان فناوران ــه وجــه انتولوژی ــه گشــتل ب نیســت، بلک

انکشــاف حقیقــت از بیــن مــی رود و از طــرف دیگــر انســان را الهــۀ موهــوم زمیــن می کنــد. 

ــر هــر  ــرل« ب ــاط و تســهیل »کنت ــل گســترش ارتب ــه دلی ــد و ب ســیطرۀ انســان رشــد می کن

چیــزی، فنــاوری پــس از مدتــی، توســط شــبکه، خــود انســان را در برمی گیــرد و مفارقــت آن 

دو را از بیــن می بــرد و چنــان ایــن فنــاوری تمــام وجــود او را بازتعریــف می کنــد کــه انســان 

خــارج از فنــاوری »وجــود« نــدارد؛ زیــرا او ماهیــت فناورانــه یافتــه و همه چیــز در خدمــت 

بســط ایــن جریــان قــرار می گیــرد. از طرفــی، فروکاســت طبیعــت بــه امــر مصرفــی و قابــل 

ــز  ــان اســت و همه چی ــاب جه ــه آدم ارب ــد ک ــن وهــم را ایجــاد می کن ــار، ای محاســبه و مه

ــه انتظام بخــش امــر مصرفــی  ــار اوســت. چنیــن انســانی کــه در تفکــر فناوران در یــد اختی

دورریختنــی2 اســت، خــود در فرآینــد مصرفــی شــدن بــه زوال نزدیــک می شــود، یعنــی او، 

ــرد. ــه مــورد هجــوم قــرار می گی ــرای تجــاوز فناوران ــوان منبعــی طبیعــی ب خــود به عن

 ســال ها بعــد از انتشــار نظــرات هایدگــر پیرامــون فنــاوری، ژان بودریــار، جامعه شــناس 

ــد هایدگــر  ــز مانن ــد. او نی ــه موضــوع ورود می کن و فیلســوف فرانســوی از منظــری دیگــر ب

ــد، بلکــه معتقــد  ــی نمی دان ــردی در جامعــۀ صنعت ــزاری و کارک ــًا ســاحت اب ــاوری را صرف فن

اســت فنــاوری، پدیــدار شــدن امــر مصرفــی و مصرف گرایــِی برآمــده از آن در جامعــۀ نویــن 

ــا  ــرای انســان ایجــاد کنــد و اگــر ایــن نظــر را ب اســت کــه می توانــد ماهیــت جدیــدی را ب

اندیشــۀ هایدگــری تطبیــق دهیــم، بازتولیــد معنــای گشــتل را در عرصــۀ اجتماعــی خواهیــم 

یافــت. »ایــن ســطح فناورانــه، حالــت انتزاعــی دارد: مــا عمــاً به طــور ناخــودآگاه در بطــن 

واقعیــت فناورانــه اشــیاء قــرار داریــم« )بودریــار، 1395: 13( به این ترتیــب، اگــر در تفکــر 

ــرف و  ــی مص ــدام در پ ــان م ــاوری انس ــت فن ــوان ماهی ــتل به عن ــق گش ــا تحق ــر، ب هایدگ

دورریختــن بــود، یعنــی یــک منبــع مصرفــی بــرای رفــع نیــاز وجــود داشــت کــه انســان آن را 

ــاوری، قــرار نیســت امــر  پــس از اســتفاده یــا اســتعمال دور می ریخــت، در دورۀ نویــن فن

مصرفــی نیــاز مــا را َحَســب کارکــردش مرتفــع ســازد و بدیــن جهــت مصــرف شــود، بلکــه قرار 

1. Brand 

2. Bestand
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اســت نیــاز برســاختۀ نمادیــن مــا را مرتفــع و خــود مــا را مضمحــل ســازد. در تفکــر قــرن 

ــه  ــال آنک ــد، ح ــده می ش ــی فهمی ــرف آدم ــرای مص ــی ب ــه منبع ــز به مثاب ــتم، همه چی بیس

امــروز خــود انســان نیــز مصــرف می شــود؛ به نحوی کــه مثــاً کاراکتــر ساخته شــده در 

جهــان مجــازی اش خیلــی زود دور ریختــه خواهــد شــد. درواقــع امــروز، انســان در تحقــق و 

بســط خطــرات گشــتل، »خــود« در حــال تبدیــل شــدن بــه منبــع مصرفــی زوال پذیــر اســت. 

رویتســویچ بــا مــورد توجــه قــرار دادن واژۀ آلمانــی Bestand بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد 

ــه  ــرا ایــن واژه ب ــی ناقــص اســت؛ زی ــرای ایــن واژه، معادل ــع مصرفــی« ب کــه معــادل »منب

منبعــی اشــاره دارد کــه تنهــا بــرای برطــرف کــردن نیازهــای اوســت و پــس از اســتفاده کنــار 

گذاشــته می شــود. او بــه فهمــی از مصــرف اشــاره می کنــد کــه در آن هیــچ اســتقالی بــرای 

ــی  ــۀ مصرف ــاب جامع ــار در کت ــدارد. )cf: Rojcewicz, 2006: 83( بودری ــود ن ــا وج ابژه  ه

نیــز بــر همیــن نکتــه تأکیــد مــی ورزد کــه جهــان امــروز، بــرای حفــظ هویــت خــود نه تنهــا 

بــه ابژه هــای فناورانــه اش نیازمنــد اســت، بلکــه اساســًا بایــد آن هــا را تخریــب هــم بکنــد 

و دیگــر تولیدکننــده، قهرمــان نیســت، بلکــه ایــن مصرف کننــده/ تخریب کننــده اســت کــه 

ــزی را از  ــر چی ــد ه ــه بای ــده ای ک ــده  / تخریب کنن ــرد، مصرف کنن ــی را می گی ــان قهرمان نش

ــارت  ــه عب ــد؛ ب ــا امــکان مصــرف امــر جدیــد را در وضــع اســراف گون پیــدا کن ــرد ت بیــن بب

دیگــر بودریــار مفهــوم و معنــای امــر مصرفــی دورریختنــی، را بــدون اینکــه بــه کار ببــرد، امــر 

زوال پذیــری کــه بایــد مــدام مصــرف و تخریــب شــود، می فهمــد. اگــر ماهیــت فنــاوری در 

پــی انتظــام جهــان طبیعــت به مثابــه منبــع مصرفــی دورریــز اســت، بودریــار نیــز انســان را در 

آســتانۀ مصــرف و اســتهاک مــدام در جهــت یافتــن هویــت تلقــی می کنــد و اساســًا بــرای 

ــل  ــت قائ ــتی آن، اصال ــارق از چیس ــی، ف ــن آن، در دورۀ بی معنای ــرف و دورریخت ــوِد مص خ

اســت. در دوره ای کــه بودریــار آن را تحلیــل می کنــد، هنــوز رســانه های عمومــی حکمفرمــا 

ــازی  ــد مج ــان جدی ــمند و جه ــی های هوش ــی، گوش ــبکه های اجتماع ــوز ش ــتند و هن هس

معنــا را متــورم و دگرگــون نکرده انــد. در آن دوره زمینه هــای وقــوع فنــاوری نویــن یــک بــه 

یــک در حــال تحقــق اســت و او آن هــا را می پایــد. مثــاً بودریــار از منظــر جامعه شــناختی 

ــورهای  ــن دایناس ــروز[ ای ــد: »]ام ــرف می نویس ــوزۀ مص ــلبریتی ها در ح ــری س ــارۀ رهب درب

بــزرگ، موضــوع اصلــی مــورد بحــث مجــات و تلویزیــون  هســتند و افراط کاری هــای موجــود 

در زندگــی آن هــا و مخــارج فوق العاده شــان مــورد تمجیــد قــرار می گیــرد... . بدیــن ترتیــب 

ــوده و  ــی، بیه ــارج تجمل ــد: مخ ــا می کنن ــخصی را ایف ــیار مش ــی بس ــش اجتماع ــا نق آن ه
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بی حســاب وکتاب.« )بودریــار، 1395 ب: 53( از طرفــی، همان طــور کــه اشــاره شــد، امــور 

غیرمصرفــی فریبنــده ای نیــز وجــود دارنــد کــه ارزش نمادیــن آن هــا مصــرف می شــود. آن هــا 

ــرد  ــان کارک ــد از زواِل هم ــه بع ــد و بافاصل ــش می دهن ــرف افزای ــت را در مص ــکان رقاب ام

بیهــودۀ خــود، دورریختنــی می شــوند. دورریختنــی بــودن و زوال پذیــری، شــاه کلید جامعــۀ 

ــی  ــن اســت و وقت ــد جایگزی ــل می شــود، نیازمن ــزی کــه زائ مصرفــی اســت؛ چــون هــر چی

حقیقتــی کســب نمی شــود، امــور پی درپــی مشــمول زوال و تجدیدنــد و بــه همیــن دلیــل 

ــار  ــت. بودری ــر اس ــی تصوی ــر مصرف ــن ام ــروز مهم تری ــه دارد و ام ــی ادام ــرف، پی درپ مص

ــر  ــرف او مهم ت ــتی مص ــان، از چیس ــرف انس ــل مص ــه فع ــد ک ــی می کن ــتی پیش بین به درس

اســت.

زیبایی به مثابه امر مصرفی

 در دوران نویــن فنــاوری، زیبایــی یــک امــر مصرفــِی آزاِد بی حدوحصــر در شــبکه ماننــد 

ســایر امــور اســت و ظهــور هنــری آن دیگــر اهمیــت نــدارد. اساســًا امــروز زیبایــی در شــبکۀ 

اجتماعــی، ذیــِل هشــتگ ها و برســاخت ها قــرار می گیــرد. هنــر آن چیــزی اســت کــه اقبــال 

عمومــی بــه آن شــود، مثــاً جمعیتــی کــه نســبت بــه یــک اثــر هنــری واکنــش مثبــت یــا 

ــرای قرارگرفتــن در هــر کــدام از ایــن دو دســته، هشــتگ  ــد و فــرد ب منفــی نشــان می دهن

آن هــا را تکــرار می کنــد. درواقــع، مصــرف هنــر، تبدیــل بــه یکــی از راه هــای قــرار گرفتــن در 

ــژۀ زیبایــی اساســًا  ــه دادن کیســتی ســوبژه شــده اســت، در حالی کــه اب یــک دســته و ارائ

ــه امــور  ــا و زیبایی شناســی، ب ــری، امــر زیب ــارت دیگــر، امــر اصیــل هن مفقــود اســت؛ به عب

انتزاعــِی مفقــود بــدل شــدند و هنــر صرفــًا امــر مصرفــی فراگیــر در شــبکۀ اجتماعــی اســت 

زیــرا در دوران جدیــد، هــر کــس در نقــش یــک رســانه حضــور دارد و می توانــد هــر چیــزی 

را کــه دلــش می خواهــد بگویــد، بــه اشــتراک بگــذارد و دنبــال کنــد.

 از طرفــی، فنــاوری عــاوه بــر ایجــاد اعتیــاد بــه مصــرف، بــه پدیــدۀ »توجه جزئــی« مدام 

دامــن می زنــد. توانایــی انســان را محــدود می کنــد و صــرف حضــور گوشــی های هوشــمند، 

ــه خــودی  ــن شــرایط، گوشــی ها ب ــد. در ای ــرد، آســیب وارد می کن ــه ظرفیــت شــناختی ف ب

ــرای انســان  ــه از دل آن هــا ب ــی ک ــر معرفت ــزار مهــم نیســتند، بلکــه تغیی ــام اب خــود در مق

ایجــاد می شــود اهمیــت دارد، همــان تغییــری کــه بــا تلویزیــون رخ داد و »رســانه همــان 

پیــام اســت« را ســاخت، همــان چیــزی کــه ماهیــت خطرنــاک فنــاوری، یعنــی تفکــر فناورانــه 
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ــاال  ــه را ح ــام آنچ ــی، تم ــبکه های اجتماع ــر ش ــوبژۀ عص ــد. س ــعه می بخش ــه توس را بی وقف

از جهــان به دســت مــی آورد، از طریــق شــبکه های اجتماعــی اســت. او مــدام منتظــر اســت 

ــد. روشن شــدن  ــاال چشــمک بزن ــک اعــان آن ب ــه صفحــۀ گوشــی اش روشــن شــود و ی ک

ــودی او  ــاحت وج ــازندۀ س ــی، س ــبکه های اجتماع ــت و ش ــودن« اوس ــم »ب ــی، تجس گوش

ــرای او هســتی بخش اند. امــروز  ــا آنجــا کــه همــۀ شــناختش از هســتی را می ســازند و ب ت

ــه انســان نزدیــک نیســت و چنیــن اســت  ــدازۀ گوشــی تلفــن همــراه، ب ــزی به ان هیــچ چی

کــه دازایــن هایدگــری در حــال قلب شــدن بــه امــر آنایــن اســت. انســان بــه آناین بــودن 

ــارت  ــد. به عب ــده شــود و خــود را در ایــن دیــدن بیاب دچــار اســت و مــدام می خواهــد دی

دیگــر، اگــر بنــا بــه اندیشــۀ هایدگــر انســان آنجــا بــودن اســت، امــروز انســان، برخــط بــودن 

اســت. انســان درگیــر از خودبیگانگــی حضــور در شــبکه اســت و مــدام تــاش می کنــد خــود 

را بــه ســاحت خویشــتن بازگردانــد. او بــرای قراریافتــن بایــد همیشــه در حــال لمــِس ابــژۀ 

ــه  ــر او را فناوران ــه تفک ــژه ای ک ــد، اب ــی کن ــدون آن زندگ ــد ب ــه اش باشــد و نمی توان فناوران

کــرده اســت. در چنیــن زمانــه ای امــر هنــری، بــا امــر سیاســی، خبــر و گــزارش تفاوتــی نــدارد، 

ــم  ــوبژه علی رغ ــدارد. س ــود ن ــان وج ــزی میان ش ــده و تمای ــی ش ــا یک ــاحت آن ه ــرا س زی

ــه در  ــد ک ــود می دان ــا خ ــرد، ام ــر می ب ــه س ــل ب ــد در آزادی کام ــاس می کن ــه احس این ک

حصــر پیام هــای متعــدد و متکثــر اســت و گشــتل در وضعیتــی فراتــر از پیش بینــی محقــق 

ــاوری فاقــد اهمیــت اســت و ایــن ســویۀ  ــروز اونتیــک فن شــده اســت. از ایــن جهــت، ب

ــان  ــود انس ــد. وج ــون می کن ــا را دگرگ ــه معن ــت ک ــی اس ــبکه های اجتماع ــک ش انتولوژی

ــکل  ــت و در ش ــبکه، بی هوی ــت و او بی ش ــبکه اس ــور در ش ــه حض ــورده ب ــره خ ــروز، گ ام

افراطــی، معــدوم خواهــد بــود.

 از همیــن رو، امــروز ایــدۀ هنــری بــا حقیقــت انســان نســبتی نــدارد، بلکــه بــا مصــرف 

در شــبکه های اجتماعــی معنــا می یابــد و بــرای آن، تولیــد می شــود. امــروز اصــاً حقیقتــی 

ــورم از  ــر مت ــا تصوی ــر خرواره ــت زی ــرا حقیق ــت، زی ــترس نیس ــر در دس ــکاء هن ــرای ات ب

واقعیــت کــه مــا آن را بــه نــام واقعیــت متــورم می شناســیم مکتــوم مانــده و انســان غیبــت 

حقیقــت و واقعیــت را بــه دلیــل جانشــینی تصاویــر فراوانــش اصــاً درک نمی کنــد. درواقــع 

حقیقــت نیــز امــر وانمــوده شــده اســت، چــون به مجــرد بازنمایــی امــر حقیقــی یــا واقعــی 

ــودی حقیقــت می انجامــد.  ــه ناب ــی، ب ــاز می شــود و وانمای ــی آغ ــد وانمای در شــبکه، فراین

امــروز تصویــر هــر چیــزی مهم تــر اســت و بــرای بیــان تصویــری، مصــرف مهم تریــن کنــش 
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خواهــد بــود، مصــرف محتوایــی کــه چیســتی آن )واقعیــت یــا حقیقــت( اهمیــت نــدارد، 

ــی در  ــردی و وقت ــارج می گ ــبکه خ ــوی و از ش ــرب می ش ــی، مضط ــش نکن ــر مصرف ــا اگ ام

شــبکه نباشــی، برخــط نیســتی و وقتــی بــر خــط نباشــی، اساســًا »نیســتی«! به این ترتیــب 

ســوبژۀ عصــر شــبکه های اجتماعــی، همــواره در اضطــراب مصــرف اســت بــرای ابــراز وجــود، 

ــه در  ــه ای ک ــدن صفح ــر  ش ــردن و مصرفی ت ــود، رقابت ک ــدن خ ــدن و دیده ش ــراب دی اضط

آن مصرفــش را بــه نمایــش می گــذارد. به این ترتیــب، هنــر نیــز ماننــد ســایر امــور یکســان 

شــده، تولیــدی می شــود تــا در شــبکه مصــرف شــود. زیبایــی از یــک امــر اشــراقی، ذوقــی 

ــی  ــدۀ مصرف شــدنی/ دورریخت ــک پدی ــه ی ــی و ب ــر تولیدی-صنعت ــک ام ــه ی و آفرینشــی، ب

-نــه یــک امــر مراجــع بــه حقیقــت- بــدل شــده اســت و صرفــًا می توانــد شــهوت مصــرف را 

ارضــا کنــد؛ امــری کــه بــرای دورریختــن اســتفاده می شــود.

مصرف ابژه و سوبژه

در عصــر شــبکه های اجتماعــی، هیــچ امــری، بــرای اســتفادۀ واقعــی یــا ارزش کارکــردی 

آن هــا تولیــد نمی شــود، بلکــه صرفــًا هســتند تــا مصــرف شــوند و میــل بــه مصرف گرایــی 

را در انســان ارضــا کننــد. انســان امــروز دوســت دارد در مصــرف اســراف کنــد، چــون بــرای 

ــرای ارضــاء اســت. اینجــا خــود مصــرف ارزش دارد  ــد، مصــرف ب ــاز مصــرف نمی کن رفــع نی

ــب  ــتری را کس ــت بیش ــرد رضای ــد، ف ــر باش ــر طمطراق ت ــر و پ ــرف گران ت ــدر مص ــر چق و ه

خواهــد کــرد. مصــرف همــواره بــا تخریــب توأمــان اســت، یعنــی امــکان نــدارد شــما چیــزی 

ــا  ــود کــرده ی را مصــرف کنیــد، بی آنکــه امــر ســابق را چــه در واقعیــت و چــه در ذهــن ناب

ــد.  ــز کمــک می کن ــق مصــرف نی ــه بســط مطل ــن ب ــاوری نوی ــاری نهــاده باشــید. فن آن را کن

درواقــع مــا اکنــون بــا ابــژه ای مواجهیــم کــه

ــی  ــوان از آن رهای ــه می ت ــود و ن ــرف می ش ــیند و برط ــس می نش ــه پ ن

ــی،  ــه جای ــدارد. همیش ــود ن ــژه وج ــی از اب ــرای رهای ــی ب ــچ راه ــت. هی یاف

ــزی  ــد. چی ــس اش برنمی آی ــوبژه  از پ ــه س ــد ک ــی می مان ــده ای باق پس مان

ــره  ــر آن چی ــا کثــرت و انباشــت ب کــه ســوبژه  تصــور می کــرد قــادر اســت ب

ــدی  ــر راِه رابطه من ــر س ــر، ب ــر و بیش ت ــت بیش ت ــه درنهای ــزی ک ــود، چی ش

ارتبــاط برقــرار  ابژه هــا  از طریــق  اول فــرد  مانع تراشــی می کنــد. در گام 

ــه  ــی ]ابژه هــا[ مســیر آن رابطــه را ب ــر و فزونی یاب ــا بعــد از تکثی ــد، ام می کن

کلــی می بنــدد. )بودریــار، 1396: 23(
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ایــن ابــژه، همــان چیــزی اســت کــه مــدام، فهــم اش مــا را بــه جهــان دیگــر می کشــاند، 

ــق و  ــژه در تعوی ــن اب ــدا1 ای ــر دری ــم، از منظ ــر کنی ــاختارگرایانه آن را نظ ــر پساس ــی اگ یعن

تعلیــق، مــدام متفــاوط2 می شــود. ابــژه مــدام از دســت می گریــزد و مــدام غایــب 

می شــود و در غیبــت خــود، ســوبژه را محجــوب می کنــد. حــال ســوبژه در مســیر تصاحــب 

یــا انکشــاف از ابــژه، مــدام دچــار مصــرف خواهــد شــد. هــر ابــژه ای را کــه بــه کــف مــی آورد، 

ارضــاء نمی شــود و ســراغ ابــژۀ دیگــر مــی رود و بــه همیــن ترتیــب بــدون یافتــن آن ابــژۀ 

ارضاءکننــدۀ نهایــی، خــود تبدیــل بــه ابــژۀ دیگــری می شــود و در مصــرف، اســراف می کنــد، 

می خواهــد هــر ابــژه ای را فــارغ از آنکــه چــه چیــزی هســت کشــف کنــد و حــاال میــل دارد 

ــد. اینجاســت کــه  ــاد بزن ــد، فری ــه نمایــش بگــذار، علنــی کن کــه ایــن تصاحــِب مــدام را ب

بــرای جامعــۀ مصرفــی، دیگــر مصــرف اســراف کارانه، اخاقــًا بــد نیســت، بلکــه یــک وجــه 

امتیــاز تلقــی می شــود. جامعــه، مــدام در پــی یافتــن معنــای نهایــی ابــژۀ فناورانــه اســت 

ــه مصرف شــدنی  ــژۀ فناوران ــک اب ــه ی ــه خــود ب ــد ک ــت می کن ــن مســیر حرک ــان در ای و چن

ــتر  ــه بیش ــر چ ــد، ه ــان می کن ــتیابی دارد، گم ــل دس ــان می ــود. انس ــدل می ش ــل ب منفع

مصــرف کنــد، ممکــن اســت زودتــر بــه فهــم شــیء نهایــی برســد، امــا نمی رســد. از طرفــی، 

حــاال کــه می توانــد ایــن مصــرف را در جامعــۀ شــبکه ای بیشــتر بازتولیــد و بازنمایــی 

ــا،  ــا یکج ــی رود ت ــش م ــدر پی ــت، آن ق ــران اس ــرف دیگ ــی مص ــر وانمای ــود درگی ــد و خ کن

یک لحظــه، ارضــا و متوقــف شــود، امــا پایانــی وجــود نــدارد؛ چنیــن لحظــه ای در فنــاوری 

ــی  ــبکه های اجتماع ــر ش ــی عص ــۀ مصرف ــدارد. جامع ــود ن ــت، وج ــان اس ــه بی پای ــن ک نوی

ارضــا نمی شــود، چــون فعــل مصــرف او را ســرپا نگــه مــی دارد و مصــرف یعنــی زوال. بــرای 

انســان دوران نویــن فنــاوری، همیشــه چیــزی هســت بــرای بیشــتر مصــرف کــردن و امــروز 

بــه مــدد ابــزار فناورانــه، میــل محققــی هســت بــرای نمایــش عمومــی آن مصــرف. مصــرف 

ــه؛  ــر فناوران ــداِم تفک ــش م ــت: قوام بخ ــده اس ــل ش ــن تبدی ــک ارزش نمادی ــه ی ــود ب خ

به عبارت دیگــر، امــروز ارزش در واقعیــت شــیء مصرفــی نیســت، بلکــه در امــر نمادیــن آن 

ــور اســت، تســکین بخش اســت و هــول  ــی و وف ــاِد فراوان اســت. اســراف در مصــرف، نم

شــدن جامعــه ای کــه همیشــه در فقــدان دســت و پــا زده، بــا اســراف تطمیــع شــده، امــا 

1 . Jacques Derrida
Differance  .2  : دریــدا ایــن واژه را بــا تغییــر حــرف میانــی e بــه a جعــل کــرده و مــرادش امــر متفاوتــی اســت 
کــه ضمــن تفــاوت مــدام بــه تعویــق می افتــد. از ایــن جهــت و بــه واســطه ی همیــن تغییــر، مترجمــان در نوشــتار 

فارســی بــرای اشــاره بــه آن بــه جــای متفــاوت از صــورت نوشــتاری متفــاوط اســتفاده می کننــد.
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همچــون ضحــاک ماردوشــی اســت کــه ســیر نخواهــد شــد. در تلقــی ســوبژۀ ابــژه شــدۀ 

امــروز، »بــرای اینکــه فراوانــی بــه یــک ارزش تبدیــل شــود، بــه »انــدازۀ کافــی« بایــد جــای 

ــی در  ــی آرامــش، زمان ــار، 1395 ب: 51( یعن ــش از حــد« بدهــد.« )بودری ــه »بی خــود را ب

ذهــن مهمانــان یــک جشــن ایجــاد می شــود کــه در ســفره، هــر چقــدر کــه بخواهنــد غــذا 

ــد.  ــذا بمان ــاز غ ــد و ب ــرف کنن ــراف مص ــا اس ــد ب ــدازه می خواهن ــر ان ــد ه ــد و بتوانن باش

به این ترتیــب، ایــن »بیــش از حــد« پایانــی نــدارد. آن چنــان کــه مدلــول اســتعایی دریــدا، 

هیــچ گاه بــه کــف نمی آیــد. بودریــار یــازده ســال بعــد از انتشــار کتــاب نظــام اشــیاء، در 

ــزی را  ــوا، چی ــر، در حــال اغ ــه اغواگ ــی اشــاره دارد. آن گاه ک ــن نظام ــه چنی ــوا، ب ــاب اغ کت

پنهــان مــی دارد کــه پــوچ اســت، امــا مادامــی کــه پنهــان اســت و رازگونــه، کارکــرد اغــوا 

ــه دســت آورد، امــا  ــا آن را ب ــه کار می بنــدد ت را دارد و اغواشــونده تمــام تــاش خــود را ب

هیــچ گاه توفیقــی نمی یابــد. )نــک: بودریــار، 2007: 54( »ایــن پیونــد میــان اغــوا و تأخیــر 

ــان  ــباهتی را می ــتعایی[ ش ــول اس ــت آوردن مدل ــه دس ــان در ب ــق بی پای ــان ]تعوی بی پای

ــس،  ــازد.« )ویک ــکار می س ــی آش ــدا از متن وارگ ــت دری ــوا و برداش ــار از اغ ــت بودری برداش

1396: 440( فنــاوری نویــن و شــبکه های اجتماعــی بــه یــک اغواگــر قدرتمنــد بــدل شــده 

ــا  ــزی وجــود داشــته باشــد و م ــد، بی آنکــه درونــش چی ــغ می کن ــر پوچــی را تبلی و هــر ام

ــه بطــن آن هــا راه  بیابیــم، تصاحب شــان  ــا ب مــدام در پــی مصــرف ابژه هــای فناورانه ایــم ت

کنیــم و از نیــل بــه آن هــا هویــت یابیــم، نظیــر هنــر کــه بــه کاال و ســپس تصویــر کاال بــرای 

تثبیــت هویــت انســانی بــدل شــده اســت. درواقــع در ایــن مســیر زیبایــی و هنــر نیــز مانند 

هــر امــر مصرفــی دیگــری خواهــد بــود و هویــت مســتقلی جــز آنچــه در خدمــت ســاختن 

موجودیــت جعلــی انســان اســت، نخواهــد داشــت.

ــر اینکــه همه چیــز اغواســت، در پرتــو  ــی ب ــار مبن ازایــن رو ادعــای بودری

ــی  ــان در همــۀ عرصه هــای زندگ ــه زب ــد ک ــدا می کن ــا پی ــدا معن ــدگاه دری دی

رســوخ پیــدا می کنــد و نیــز اینکــه تأخیــر ]تعویــق[ بی پایــان دال هــا در زبــان 

وجــود دارد، درســت همان گونــه کــه در اغــوای متعــارف، شــخص اغواشــده 

پیوســته طــی فراینــد اغــوا هدایــت می شــود. )ویکــس، 1396: 442(

ــرف   ــت مص ــوبژه جه ــوای س ــی اغ ــدام در پ ــا م ــت. ابژه ه ــر اس ــد، اغواگ ــاوری جدی فن

ــار و  ــای بودری ــاس دیدگاه ه ــر اس ــد. ب ــه باش ــزی نهفت ــان چی ــه در درونش ــتند، بی آنک هس

ــۀ  ــذر تجرب ــم از رهگ ــه می خواهی ــان دم ک ــت. هم ــت بی معناس ــتجوی حقیق ــدا، جس دری
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یــک ابــژه بــه حقیقــت نائــل شــویم، فنــاوری چنــان فراواقعــی بــر مــا عرضــه می شــود کــه 

ــق اســت و  ــه امــر دیگــری متعل ــز، ب ــژه نی ــژۀ دیگــری را نیــز منکشــف کنیــم؛ آن اب بایــد اب

ــوا،  ــد اغ ــع در فرآین ــود. درواق ــق نمی ش ــاف محق ــه دارد و انکش ــان ادام ــیر بی پای ــن س ای

ابــژه بی آنکــه راز خــود را آشــکار ســازد، نشــانه ای از یــک کل را نشــان می دهــد کــه مطلــوب 

ــر  ــال اغواگ ــه دنب ــا ب ــل دارد ت ــردد، ســوبژه  می ــه آن منکشــف نگ ســوبژه  اســت؛ مادامی ک

ــد،  ــف نیای ــه ک ــه ب ــرا مادامی ک ــدارد؛ زی ــی ن ــه فرجام ــت ک ــزی اس ــان چی ــوا هم ــرود. اغ ب

تمــام نمی شــود. حــاال ابژه هــای فناورانــه اغواگرنــد و میــل انســان را بــه انکشــاف تحریــک 

می کننــد و انســان چنــان در ایــن مســیر نابــود می شــود کــه خــودش در فرآینــد اغواکــردن 

ــاوری شــبکه ها، فضــای مجــازی و  ــروز فن ــن را ام ــان حضــور دارد و ای ــوا شــدن همزم و اغ

ــا مصــرف هــر چیــزی ممکــن می ســازند. اغواگــر همــواره در حــال  گوشــی های هوشــمند ب

تولیــد یــک توهــم اســت و امــروز میــل تصاحــب تصویــر چنــان در ســوبژه  می جوشــد کــه 

ــد و وهــم را جــای حقیقــت بنشــاند. البتــه اگــر  ــد او را خــام خــود کن ــژه ای می توان هــر اب

ابــژۀ واقعــی یــا حقیقــی مانــده باشــد.

ــدن در  ــردن و مصرف ش ــًا از مصرف ک ــش را تمام ــم موجودیت ــروز، فه ــر ام ــاِن عص  انس

ــاند و  ــرف می رس ــه مص ــژه ای را ب ــر اب ــتفاده از آن، ه ــا اس ــار دارد و ب ــاوری انتظ ــتر فن بس

ــاوری، باعــث شــده  خــودش را در معــرض مصــرف دیگــری قــرار می دهــد. امــروز بســط فن

کــه بــرای رویارویــی و مواجهــه بــا جهــان، غــرق در رســانه شــویم و ایــن رســانه ، هــر لحظــه 

در شــکل و شــمایلی نــو و بــا ابــزاری جدیــد معنــا را عرضــه و نشــانه ها را به جــای واقعیــت 

بگــذارد. »اشــیاء دیگــر کاال نیســتند: آن هــا حتــی دیگــر نشــانه هایی کــه معنــا و پیام شــان 

ــا پرســیده می شــوند و  ــه از م ــد ک ــرد، نیســتند. آن هــا آزمون هایی ان ــوان کشــف ک را می ت

مــا فراخوانــده می شــویم تــا بــه آن هــا پاســخ گوییــم و پاســخ شــامل خــود پرســش نیــز 

.)Baudrillard, 1988: 75( ».می شــود

 بنابرایــن، در مســیِر تحلیــِل مصــرِف نظــام نشــانگان، بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه 

دیگــر محتــوای ظاهــری آثــار هنــری امــروز، اعــم از تصویــر و صــدا، مهــم نیســتند، بلکــه معنا 

بــه تکنیــک ایــن رســانه ارتبــاط دارد و هــدف آن تجزیــه و تقطیــع واقعیــت بــه نشــانه های 

ــانه های  ــه نش ــدام ب ــت، م ــروز، واقعی ــی ام ــار، 1395: 186(؛ یعن ــت )بودری ــف اس مختل

مصرفــی فروکاســت می شــود. »بودریــار اســتدالل می کنــد کــه رســانه های ارتباطــات 

الکترونیــک نــه از طریــق محتوایــی کــه حامــل آن هســتند، بلکــه از طریــق شــکل و عملکــرد 
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ــی های  ــمارت، 1389: 161(. گوش ــده اند« )اس ــی ش ــط اجتماع ــی رواب ــب دگرگون ــود موج خ

ــرای مصرف کــردن و شــدِن  ــگار ب هوشــمند، مجمــع تمــام آن چیزهایــی هســتند کــه مــا ان

نشــانه ها، بــه آن نیــاز داریــم، یــا درواقــع مجمــع تمــام آن چیزهایــی هســتند کــه مصــرف 

آن هــا به عنــوان نیــاز، بــرای انســان عصــر جدیــد بازتعریــف شــده اســت. چــه آن لحظــه کــه 

در ایــن نظــام نشــانگان، خــود را عرضــه می کنیــم و چــه آن  وقتــی کــه عرضــۀ نشــانۀ دیگــری 

ــر  ــا را امکان پذی ــوه کااله ــد انب ــه تولی ــدن ک ــِد صنعتی ش ــا فرآین ــم. »ب ــرف می نمایی را مص

کــرده و تبلیغــات رســانه ای کــه ملتمســانه مــا را بــه خریدکــردن ترغیــب می کننــد، مصــرف 

بــه راه ورســم زندگــی تبدیــل شــده اســت... . از نظــر بودریــار، ]مصــرف[ یــک نظــام یکپارچــۀ 

رویه هــا، روابــط، باورهــا، برداشــت ها و نگرش هــای جمعــی و فــردی را ســازمان دهی 

ــار، ــع بودری ــی، 1396: 126(. درواق ــد« )توفولت می کن

اهمیــت  بــر  تأکیــد  به منظــور  و  نشانه شناســی  از  کمک گرفتــن  بــا 

ــوم کاال  ــس از مفه ــه ای مارک ــت ریش ــود کاال، برداش ــای خ ــانۀ کاال به ج نش

را اصــاح می کنــد؛ بنابرایــن او معتقــد اســت کــه در جوامــع ســرمایه داری، 

ــانه های  ــط نش ــه در آن فق ــود ک ــدی درک ش ــۀ فراین ــد به منزل ــرف بای مص

ــه  ــا ب ــن کااله ــن رو ارزش ای ــوند و ازای ــرف می ش ــا مص ــه کااله ــته ب وابس

دلیــل استفاده شــان نیســت، بلکــه ارزش آن هــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه 

ــد کــه به واســطۀ موقعیت شــان در یــک نظــام خودمرجــع  حامــل معنایی ان

از دال هــا تعییــن می شــود )کارک، 1396: 122(.

امــروز »نیــاز، هرگــز، نوعــی نیــاز بــه شــیء خــاص نیســت، بلکــه نیــاز بــه تمایــز اســت 

ــطح  ــن س ــا در باالتری ــی آن(« )کارک، 1396: 129( و م ــای اجتماع ــاز در معن ــه نی ــل ب )می

ــم آن  ــمند می توانی ــی هوش ــق گوش ــون از طری ــتیم؛ چ ــزات هس ــن تمای ــراز ای ــکان اب ام

ــانگان و  ــام نش ــازی نظ ــی از ب ــی، بخش ــرایطی زیبایی شناس ــن ش ــم. در چنی ــاد بزنی را فری

ــته  ــل پنداش ــه اصی ــود و آنچ ــک می ش ــه کلی ــت ک ــزی اس ــر آن چی ــود. هن ــزگان می ش رم

ــدارد.  ــروز ورودی ن ــوبژۀ ام ــان س ــرۀ جه ــه در دای ــدارد، چراک ــی ن ــچ ُمراجع ــده هی می ش

امــروز، تولیدکننــدۀ نشــانه و مصرف کننــدۀ آن، هم زمــان یــک نفــر هســتند، یــک کســی کــه 

تصویــر را می ســازد و دیگــری کــه تصویــر را مصــرف می کنــد و هــم  او کــه تصویــر را مصــرف 

کــرده، بــه نحــو دیگــری، مراجــع بــه ســایر نشــانه ها، آن را بازنشــر می کنــد، یــا متأثــر از آن 

و بــه نحــوی دیگــر در تولیــد تصویــری دیگــر از آن بهــره می جویــد. یــک نفــر تصویــر یــک 
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ــر را در یــک  ــد و می گــذرد و دیگــری تصوی ــای پــورن، می بین ــری را در پــس دنی نقاشــی هن

ــا یــک نشــانه مواجه انــد، امــا دو فهــم بســیار متفــاوت  شــوی تبلیغاتــی؛ هــر دو گرچــه ب

و فراواقعــی از آن را خواهنــد داشــت، فهمــی مصرفــی و غیرنهایــی؛ زیــرا آن نشــانه، دالــی 

اســت کــه در میــان دال هــای دیگــر پدیــدار شــده اســت. این جاســت کــه تولیــد و مصــرف، 

ــان  ــع، انس ــار، 1395: 40(. درواق ــود )بودری ــده می ش ــانه درهم تنی ــکان رس ــطۀ ام به واس

ــده هــم می شــود،  ــده دارد، تولید کنن ــوان مصرف کنن ــر جایگاهــی کــه به عن امــروز، عــاوه ب

زیــرا قدرت هــا در جهــت مصرفی تــر شــدن فضــا، امــکان بازســازی هــر رســانه را بــه هــر فــرد، 

ــود را دارد و  ــه« ی  خ ــال« و »صفح ــس »کان ــر ک ــد. ه ــتعار می دهن ــا مس ــی ی ــام واقع ــا ن ب

دیگــر یــک مرجــع مشــخص رســانه ای حاکــم نیســت و تنهــا تصویــر پرتــاب شــده در شــبکه، 

حــرف نهایــی را می زنــد. امــکان همگانــی محــل ابــراز، حــاال وهــم هنرمندبــودن را هــم ایجــاد 

می کنــد. حــاال مصــرف هنــر در شــبکه های اجتماعــی، بــه تولیــد هنــر در شــکل مصرفــی اش 

ــدۀ  ــد عرضه کنن ــه هنرمن ــده، ب ــِر داغ ش ــای آن هن ــر، تقاض ــود. به عبارت دیگ ــل می ش تبدی

ــودن  ــر می نشــیند و نب ــر، مــدام جــای هن ــر فراواقعــی هن ــن تصوی ــز می انجامــد و ای آن نی

ــی  ــت، زیبای ــر اس ــی، اغواگ ــبکه های اجتماع ــر ش ــر عص ــرد. هن ــد ک ــان خواه ــز پنه آن را نی

ــا مصــرف شــود. دون اســلتر1 معتقــد  ــزک زیبایــی را دارد ت نیســت، پــوک اســت و تنهــا ب

اســت بــا خریــد یــک وســیلۀ مشــهور از یــک برنــد خــاص، مــا فقــط وســیله را نخریدیــم، 

ــبک  ــک س ــهام از ی ــک س ــا ی ــه م ــورد، بلک ــا نخ ــچ درد م ــه هی ــت آن ب ــن اس ــی ممک حت

زندگــی را خریدیــم )Slater, 1998: 33(. ایــن ســهام، مصــرف یــک نشــانه اســت کــه مــا بــه 

مرجــع آن دســت نمی یابیــم. بــرای مــا مهــم ایــن اســت کــه یــک واحــد بیشــتر، بــه زندگــی 

ــری  ــام اغواگ ــود در مق ــوب خ ــی مطل ــه آن زندگ ــویم؛ درحالی ک ــک  ش ــود نزدی ــوب خ مطل

ــت اش  ــد، جذابی ــه دســت بیای ــه ب ــرا لحظــه ای ک ــق نمی شــود، زی ــچ گاه محق اســت و هی

فــرو می پاشــد. بــرای همیــن اســت کــه مــا مجموعــه ای از امــور غیراصیــل را در زندگی مــان 

ــی  ــبک زندگ ــک س ــوع ی ــه درمجم ــاعت ها ک ــا، س ــا، عطره ــه ای از لباس ه ــم، مجموع داری

عاریتــی اســت. امــروز مصــرف، »زبــان نشــانگان و رمــزگان« انســان اســت: آنچــه مصــرف 

می کنیــم، بیان گــر هویــت، ماهیــت، شــعار و زبــان غیرگویــای مــا بــرای نمایاندن مــان اســت 

کــه قطعــی و اصیــل نیســت. مصــرف، تجلــی جامعــۀ نمایــش اســت و شــبکه های اجتماعی، 

ــد. انســان عصــر شــبکه های اجتماعــی، بایــد دوســت دار طبیعــت  ــاد ایــن زبان ان ــزار فری اب

1   Don Staler.1954-تاکنون( جامعه شناس انگلیسی(  
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ــه  ــر« باشــد تــا ب باشــد، گوشــت نخــورد، پاســتیک مصــرف نکنــد و »عاشــق و حامــی هن

طبقــۀ بــاالی جامعــه تعّلــق یابــد، هــر چنــد هیــچ کــدام را نفهمــد؛ بنابرایــن، حفــظ طبیعــت 

ــه  ــت، ن ــوب اس ــۀ مطل ــک طبق ــه ی ــن ب ــخص و اختصاص یافت ــتی در ازای تش ــا هنردوس ی

ادراک زیبایــی؛ زیــرا در تبلیغــات، »مصــرف هنــر« را منحصــر بــه طبقــه ای می کننــد کــه شــأن 

برساخت شــدۀ واالیــی دارد کــه فــرد می خواهــد بــه آن تعلــق پیــدا کنــد. رســانه ها نقــش 

ســازندۀ ایــن تصــورات را بــه خوبــی ایفــا می کننــد و آن بخــش از مصــرف اجتماعــی را بــارور 

ــی خــود را فراهــم آورد. ــرد می خواهــد در آن، تصــور آرمان ــه ف می ســازند ک

 فرجاِم بی انجاِم هنر

امــروز در دســترس مــا اصــاً واقعیتــی وجــود نــدارد و شــبکه های اجتماعــی، تصاویــر 

فراواقعــی را در خــود ردوبــدل می کننــد و هیــچ نســبتی بــا امــر واقــع و حقیقــی نمی یابنــد؛ 

ــک  ــکل گیری ی ــا و ش ــال معن ــن، دورۀ اضمح ــاوری نوی ــا فن ــی ی ــبکه های اجتماع دورۀ ش

ــازد و در  ــان را می س ــه جه ــت ک ــری اس ــش تصوی ــت. نق ــت اس ــه واقعی ــط ب ــای بی رب معن

شــبکه های اجتماعــی بــارور و بازتولیــد می شــود. در ایــن دوره »امــر مجــازی، در برابــر امــر 

ــای  ــطۀ فناوری ه ــازی به واس ــر مج ــه گاِه ام ــور ناب ــوع و ظه ــا وق ــرد؛ ام ــرار می گی ــی ق واقع

جدیــد بــه نوعــی نشــان از ایــن دارد کــه گویــی امــروز، امــر مجــازی غیبــت یــا پایــان امــر 

ــانه ها در  ــاال نش ــه ح ــا ک ــن معن ــه ای ــار، 1396: 70(. ب ــد« )بودری ــان می ده ــی را نش واقع

حــال غایب نمــودن و پنهان کــردن کارکــرد امــر واقعــِی هــر چیــزی، من جملــه »هنــر« هســتند 

ــی و گسســت از  ــت تحمیل ــرا واقعی ــن ف ــد، از ای ــه ذات خــود نمی توان ــکاء ب ــا ات ــر ب و هن

ــرای  ــه ســوبژه ای ب ــرا ن ــز، از خــود تهی شــده، زی ــر نی ــارت دیگــر، هن حقیقــت بگریــزد. به عب

دریافــت اصــول زیبایی شــناختی آن وجــود دارد و نــه فاصلــه ای بــرای شــناخت آن ممکــن 

ــون  ــک دســت و همگ ــًا ی ــوان گفــت تمام ــه می ت ــی ک ــت مجــازی، واقعیت اســت. »واقعی

ــل  ــه می شــود چــون کام ــه مبادل ــی اســت ک ــی شــده؛ واقعیت ــی و عملیات شــده، دیجیتال

ــار در  ــار، 1396: 70(. بودری ــد« )بودری ــض نمی کن ــود را نق ــت و خ ــر اس ــت، اثبات پذی اس

ــه آن هــا را  ــد اقتصــاد سیاســی نشــانه می نویســد: »شــکل رسانه هاســت ک ــه ســوی نق ب

بــه قــدرت متصــل می کنــد« )Baudrillard, 1981: 73(؛ امــا حــاال قــدرت در فضــای مجــازی 

ــت. ــه رسانه هاس ــت فناوران ــار ماهی ــود، در اختی ــدل می ش ــه در آن ردوب ــانه هایی ک و نش

ــازی  ــرای متزلزل س ــزی ب ــزار اعجاب انگی ــز اب ــزی ج ــانه ها چی ــون رس اکن
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امــور واقعــی و حقیقــی و متزلزل ســازی تمــام حقایــق تاریخــی یــا سیاســی 

ــا،  ــدون آن ه ــرکردن ب ــودن س ــانه ها، محال ب ــه رس ــا ب ــاد م ــتند و اعتی نیس

ــه  ــل ب ــده از می ــتیاقی برآم ــن اش ــت: ای ــن ماجراس ــول همی ــًا محص عمیق

فرهنــگ، ارتباطــات و اطاعــات نیســت، بلکــه حاصــل دوری جویــی از صدق و 

کــذب و محصــول تخریــب معنــا در کارکــرد رســانه اســت. میــل بــه نمایــش 

تصویــری، میــل بــه وانمایــی کــه در عیــن حــال میــل بــه خودنمایــی هــم 

ــار، 1393: 140(. هســت )بودری

ــرای  ــار ب ــا ایــن امــر مجــازی اســت کــه یــک ب ــار می پرســد: »آی این جاســت کــه بودری

همیشــه کار امــر واقعــی را تمــام کــرده و بــه بــازی ایــن جهــان پایــان داده؟ ... آیــا این طــور 

ــوان نمایشــی از  ــر مجــازی را به عن ــِش ام ــود، نمای ــه ای طنزآل ــا خــود، به گون ــه م نیســت ک

ــر خــودش پاســخ  ــار، 1396: 71(؛ و بعدت ــه راه انداخته ایــم؟« )بودری ــرای خــود ب قــدرت ب

می دهــد: »بیشــتر مایــل ام کــه پیــروزی بــزرگ امــر مجــازی را به گونــه ای تصــور کنــم کــه در 

آن همگــی بــه واپاشــی می رســیم. چــه چیــزی جــای آن ]امــر مجــازی[ را می گیــرد؟ گفتــن اش 

ــار، 1396: 71(؛ و  ــم« )بودری ــزی نمی بین ــچ چی ــر مجــازی هی دشــوار اســت، چــون ورای ام

ایــن هیــچ ندیــدن، ورای امــر مجــازی، همــان تابــوت ســوبژه و فرآینــد شــناخت هــر چیــزی، 

در دوران فنــاوری نویــن اســت. بودریــار در کتــاب جنایــت کامــل معتقــد اســت مــا امــروز 

ــازی و نقش آفرینــی هســتیم.  هــر جــا کــه باشــیم ماننــد هنرپیشــه های ســینما در حــال ب

هــر جــا کــه باشــیم، می توانیــم خودمــان را عرضــه کنیــم و عــدۀ زیــادی تقاضــای آن را دارنــد 

کــه ایــن عرضــه را تماشــا کننــد )Budrillard, 1996: 21(؛ امــا در ایــن عرضه وتقاضــا، چیــزی 

ــه!  ــر متظاهران ــرِف ام ــد؛ مص ــد ش ــرف« خواه ــز »مص ــه همه چی ــود بلک ــدل نمی ش رد و ب

ایــن تهاجمــی فراتــر از مفهــوم گشــتل )در مقــام ماهیــت فنــاوری( بــه حقیقــت هــر امــری، 

ــر اســت. خطــر گشــتل، زوال ذات معنــوی انســان، از بیــن بــردن طبیعــت و  ــه هن من جمل

مصرفــی کــردن آن اســت، امــا فروافتــادن در مســیری کــه گشــتل تحمیــل کــرده و امــروز 

ــق در  ــه مصرفــی شــدن مطل ــه خــود ســاخته، مــا را ب تمــام اندیشــۀ انســان را معطــوف ب

عرصــۀ فنــاوری نویــن، شــبکه های اجتماعــی و فضــای مجــازی، ســوق داده اســت. در واقــع 

خطــر مهــم از بیــن رفتــن معنــا در ایــن مســیر اســت. جهــان فنــاوری نویــن معنــا را زائــل 

ــژه ای کــه بایــد آن  ــه یــک امــر مصرفــی بــدل می شــود، اب ــرا همه چیــز در آن ب ــد، زی می کن

ــد و واجــد  ــی ندارن ــور اهمیت ــه شــود. ام ــام و دور ریخت ــده اش تم ــا فای ــرد ت را مصــرف ک
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هیــچ معنایــی نیســتند. انســان در ایــن جهــان معنــا را می ســازد و نهایتــًا خــود بــه منبعــی 

بــرای بهره بــرداری تبدیــل می شــود. هیــچ چیــزی نیســت در ایــن جهــان کــه اهمیــت ذاتــی 

ــد  ــری پدی ــرف حداکث ــرای مص ــا ب ــت و تنه ــد معناس ــت فاق ــه هس ــر چ ــد. ه ــته باش داش

)Thomson, 2011:19( .آمــده اســت

ــژه و  ــۀ اب ــروز همه جانب ــل ب ــه دلی ــی ب ــبکه های اجتماع ــِر ش ــِر عص ــه هن ــن هم ــا ای  ب

ــدنی از  ــش تمام نش ــک نمای ــا ی ــا ب ــود. »م ــی می ش ــی وانمای ــۀ واقع ــان صحن ــورم بی پای ت

تصاویــر، اشــباع شــده ایم کــه از امــر پیــش پــا افتــاده تــا امــر آشــکار را دربرمی گیــرد و بــه 

نظــر می رســد همیشــه و از همــه جــا بــه مــا حملــه ور می شــود« )توفولتــی، 1396: 188(. 

»وقتــی همه چیــز بــه هویدایــی و پیدایــی می گرایــد، همــان بایــی کــه بــر ســر جهــان مــا 

آمــده، چــه بایــی بــر ســر چیزهایــی می آیــد کــه زمانــی پوشــیده نــگاه داشــته شــده اند؟ 

آن هــا مکتــوم می شــوند، زیرجّلــی، زیرزمینــی و مخفــی می شــوند، شــریر می شــوند« 

)بودریــار، 1396: 60-59(؛ و ایــن شــرارت بــه ابتــذال و طغیــان می انجامــد، بــه نابودی درک 

و فهــم مــا از واقعیــت. بــرای بودریــار، شــر، یــک ســاختار اســت، نــه یــک امــر غیر ارزش منــد، 

ــر در  ــد. »خی ــود کن ــود را ناب ــع آرام موج ــد وض ــه می خواه ــت ک ــب اس ــل نزاع طل ــک اص ی

حقیقــت هماننــد تکــه ای از کــوه یــخ روی آب اســت. نــود درصــد آن کــه زیــر آب اســت، 

ســهم شــر اســت و ده درصــد بیرونــی ســهم خیــر« )Baudrillard, 1988: 171(؛ و تناســب 

هنــر بــا شــبه هنــر چیــزی ماننــد ایــن اســت. همه چیــز در یــک شــرایط پیچیــدۀ مکــرر گرفتــار 

ــر  ــود را در واقعی ت ــود خ ــی س ــر واقع ــرد. »ام ــت را می گی ــن واقعی ــر دام ــود و ش می ش

 .)Baudrillard, 1988: 188( درست شــدن«  از  درســت تر  در  می بینــد،  واقعی شــدن  از 

ــرد و مــدام  ــی نمی ب ــه جای ــد، راه ب ــرای یافتــن و شــناختن تــاش کن ــدازه ب ســوبژه هــر ان

ــژه در  ــد. »اب ــوع ابژه هــای فراواقعــِی نامتناهــی دســت وپا می زن ــر و متن در مجموعــۀ متکث

هــر بــازی ای کــه از او بخواهیــم حضــور می یابــد و بــا شــوق تمــام در مســیر حادتــر ســاختن 

ــن شــری اســت کــه ســوبژه در  ــد« )Baudrillard, 1988:203 (. ای فضــا، مشــارکت می کن

ــدام  ــه ک ــد ب ــه بای ــد ک ــت و نمی دان ــده اس ــار آن ش ــود گرفت ــر موج ــرت تصاوی ــان کث می

نقطــۀ اتــکاء، بــه کــدام واقعیــت، بــه کــدام شــناخت از ابــژه متکــی شــود. ســوبژه در بــازی 

ــژۀ  ــک اب ــوبژه، ی ــود س ــه خ ــد ک ــت گرفتن ــان او را در دس ــان عن ــا چن ــت و ابژه ه ابژه هاس

منفعــل شــده اســت. ایــن شــدت حضــور فــرا واقعیــت بــه غیــاب امــر واقــع می انجامــد. 

ــر،  ــراقی هن ــدای اش ــوم و ناپی ــاحت مکت ــد. س ــری رخ می ده ــِر بی هن ــه هن ــت ک این جاس
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ــا  ــود. این ج ــذل می ش ــرش، مبت ــر تصوی ــرر و تکث ــرد و از تک ــرار می گی ــرف ق ــیر مص در مس

ــان  ــردد. جه ــل می گ ــان نشــانه ای تحوی ــه جه ــر، ب ــان هن ــری رخ می دهــد و جه ــر بی هن هن

نشــانه ای کــه مصرفی تــر از حتــی وضعیــت  کاالیی شــدۀ هنــر در چنــد دهــۀ گذشــته بــوده 

اســت. مهــم نیســت کــه هنــر چیســت، مهــم ایــن اســت کــه هــر چیــزی را می تــوان به جــای 

ــر بیش ازحــد  ــا تکثی ــری را ب ــد، مصــرف کــرد و هــر هن ــر در نظــام نشــانگانی عصــر جدی هن

آن مبتــذل و حتــی مســتهجن نمــود. درواقــع، فنــاوری نویــن و شــبکه، بــه مــا ایــن اجــازه 

ــر  ــم و ه ــر کنی ــر و بازنش ــم منتش ــه می خواهی ــدازه ک ــر ان ــزی را ه ــر چی ــه ه ــد ک را می ده

چقــدر امــکان فرآینــِد ایــن تکثیــر بیشــتر شــود، میــل بــه مصــرف آن بیشــتر خواهــد شــد. 

در ایــن شــرایط فراواقعــی، مــا دیگــر بــا امــر هنــری مواجــه نیســتیم، بلکــه می توانیــم آن 

ــن  ــر ای ــد همــۀ پدیده هــای دیگ ــه مانن ــم. امــری ک ــورم قلمــداد کنی ــر مت ــا هن ــر ی را فراهن

ــا واقعیــت و ذات اصیــل خــود  جهــان، مصرفی شــده و در مســیر مصــرف، نســبت اش را ب

ــد.  ــه می کن ــه ارائ ــری را اغواگران ــود هن ــط وانم ــت داده  و فق ــت از دس ــت اس ــه حقیق ک

تصویــر هنــری کــه هســت، فــراوان  هــم هســت و از فــرط ایــن فراوانــی نیســت شــده اســت. 

ــه  ــی ک ــر پوچ ــت، هن ــورم اس ــر مت ــر هن ــی، عص ــبکه های اجتماع ــر ش ــن و عص ــاوری نوی فن

اقتضــاء هیــچ زیبایــی اصیلــی را نــدارد. هنــر شــبیه همه چیــز شــده اســت، تمــام آن امــوری 

کــه ذیــل تصاویــر، نــه واقعــی هســتند و نــه نســبتی بــا حقیقــت دارنــد. هنــر در فنــاوری 

ــا و  ــا، بی معن ــایر وانموده ه ــر س ــوده ای نظی ــه وانم ــی، ب ــبکه های اجتماع ــر ش ــن و عص نوی

ــار می نویســد: ــدل شــده اســت. بودری مصرفــی ب

نــگاه  نــه  و  فاصلــه ای  نــه  نیســت؛  نمایــش  صحنــۀ  یــک  ایــن 

ــر  ــدارد: غوطــه وری کامــل و تصاوی ــا انتقــادی ای وجــود ن زیبایی شــناختی ی

بی شــماری کــه از طــرف رســانۀ مجــازی بــه ســمت مــا روان می شــوند و در 

ســاحت بازنمایــی نیســت، بلکــه در ســاحت رمزگــذاری و زوال بصــری اســت، 

آن هــا مــا را فرهیختــه نمی کننــد بلکــه مــا را از چیــزی بــا خبــر می گرداننــد و 

بازگشــت از آن هــا بــه واقعیتــی ملمــوس )حتــی بــه یــک واقعیــت سیاســی( 

ــی نیســت  ــل بازنمای ــز قاب ــگ نی ــی جن ــا حت ــن معن غیرممکــن اســت. در ای

ــت  ــه مصیب ــز ب ــی نی ــون به واســطۀ حادتجســم رخــداد، عــدم بازنمای و اکن

ــار، 1397: 109( ــه شــده اســت. )بودری ــگ اضاف جن
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بحث و نتیجه گیری

نتیجــه آن کــه بــا ظهــور فنــاوری نویــن، شــبکه های اجتماعــی و بســط فضــای مجــازی، 

ــرد ابعــاد  ــی گشــتل قلمــداد می ک ــاوری، یعن ــای ماهیــت فن ــه معن ــر ب آنچــه را کــه هایدگ

ــه  ــان ازجمل ــزی در جه ــی شــدن هــر چی ــه یکســان و مصرف وســیع نامحــدودی یافــت و ب

ــناختی  ــناختی  و هستی ش ــبات معرفت ش ــیاری از مناس ــب بس ــد. به این ترتی ــان انجامی انس

انســان تغییــر کــرد. تلفن هــای همــراه هوشــمند، بــا افزایــش ســرعت اینترنــت، بــه 

مهم تریــن ابــزار شــناخت و محــل تجلــی هویــت انســان تبدیــل شــدند. انســاِن در جهــان و 

در نســبت بــا دیگــری، بــه انســان بــر خطــی بــدل شــد کــه در نظــم نویــِن مواجهــه بــا دیگران 

ــارت  ــرد. به عب ــت می ک ــی دریاف ــورت فراواقع ــز را به ص ــت، همه چی ــر واقعی ــب و تصوی غای

ــر از تلویزیون هــا، انســان عصــر جدیــد را بــه مصــرف  دیگــر، شــبکه های اجتماعــی، عمیق ت

امــر فراواقعــی گســیل داشــتند و فــرا واقعیــت را کــه وانمــوده ای مبتــذل از واقعیــت یــا 

ــرایطی،  ــن ش ــد. در چنی ــرار دادن ــیر ادراک ق ــی در مس ــر واقع ــای ام ــود، به ج ــت ب حقیق

مصــرف وانمــوده  در شــبکۀ اجتماعــی به عنــوان مهم تریــن عنصــر ظهــور اجتماعــی ســوبژه 

در الگــوی حیــات انســان قــرار گرفــت. انســان عصــر شــبکه های اجتماعــی، فــرا واقعیــت و 

ــش دارد. ــا، نق ــاخت وانموده ه ــیر س ــود در مس ــد و خ ــرف می کن ــا را مص وانموده ه

ــِد همــان وانمایــی عصــر  ــا حقیقــت، در فرآین ــوان امــر اصیــل مرتبــط ب ــر نیــز به عن  هن

فــرا واقعیــت، بــه یــک وانمــودۀ محصــور در شــبکۀ رمــزگان بــدل می شــود کــه ســوبژه آن 

ــاً  ــازد، مث ــا س ــر، مهی ــی دیگ ــۀ اجتماع ــدن اش را در طبق ــا مصرفی ش ــد ت ــرف می کن را مص

ــد.  ــش کنن ــای خــود قبول ــا در دنی ــا هنردوســت اســت ت ــد ی ــه او هنرمن ــد ک کســانی ببین

وانمایــی هنــر، موجــب انقطــاع ربــط امــر هنــری بــا واقعیــت و حقیقــت می شــود و تکثیــر، 

تقطیــع و وانمایــی موجــود در شــبکۀ اجتماعــی، آن را بــه یــک امــر مصرفــی، هم عــرض تمام 

امــور مصرفــی دیگــر تبدیــل خواهــد کــرد و امــر بدیــل فراواقعــی، جایگزیــن امــر اصیــل و 

هــر اصالتــی در هنــر خواهــد بــود. بــه  معنــای دیگــر، بــر اســاس دیدگاه هــای ژان بودریــار 

ــرا واقعیــت، به طــور کامــل جــای  ــد و ف ــدۀ مصــرف شــکل می گیرن همــۀ امــور حــول پدی

واقعیــت می نشــیند. بودریــار درســت در ســالی از دنیــا مــی رود کــه نخســتین گوشــی های 

هوشــمند در جهــان طــی یــک انقــاب فناورانــه رونمایــی می شــوند. گوشــی های هوشــمند 

ــاندند و  ــود رس ــه اوج خ ــرد ب ــی می ک ــی تلق ــه را وی وانمای ــی، آنچ ــبکه های اجتماع و ش

ــال و در  ــد. ح ــق کردن ــوی را محق ــر فرانس ــن متفک ــوی ای ــده از س ــم مطرح ش ــام مفاهی تم
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شــرایطی کــه بــا فنــاوری نویــن، جهــان، تبدیــل بــه فضــای مجــازی شــده و دیگــر غیریتــی 

میــان واقعیــت و مجــاز وجــود نــدارد، وضعیــت هنــر چــه می شــود؟ پاســخ روشــن 

ــا  ــد. درواقــع، ب ــز رو به ســوی ابتــذال، وانمایــی و فروپاشــی حرکــت می کن اســت، همه چی

یگانه شــدن فضــای مجــازی و حیــات مــا، یعنــی بــا از بین رفتــن دیگــرِی حقیقــی یــا واقعــی، 

ــزگان،  ــانگان ـ  رم ــام نش ــود و در نظ ــازی می ش ــانه ای مج ــور نش ــایر ام ــد س ــز مانن ــر نی هن

ــد  ــار معتق ــه بودری ــان ک ــد. آن چن ــن می رس ــکل ممک ــن ش ــه مصرفی تری ــاحتی ب ــن س چنی

ــت و  ــازی اس ــز مج ــدارد، همه چی ــود ن ــاز وج ــت و مج ــان واقعی ــزی می ــر تمای ــت دیگ اس

ــت،  ــی اس ــه نمودن ــد و آنچ ــد ش ــی خواه ــز نمودن ــیطانی، همه چی ــی ش ــن یکپارچگ در ای

ــروز،  ــی ام ــر و زیبای ــرد. هن ــرار می گی ــد ق ــن رون ــل همی ــر ذی ــت و هن ــض اس ــِی مح مصرف

ــی  ــبکه های اجتماع ــای داغ ش ــا ترنده ــار زرد ی ــذل، اخب ــوخی های مبت ــف ش ــری هم ردی ام

اســت. نــه امــکان ظهــور وســیع تری دارد و نــه بیــان جدی تــری بــرای آن ممکــن اســت. در 

ــری،  ــود شــده و امــر هن ــژۀ زیبایــی ناب ــژه دچــار فروپاشــی اند، اب ایــن شــرایط ســوبژه و اب

متعلــِق شــناخت ســوبژه قــرار نمی گیــرد. شــبکه های اجتماعــی بــه مــا می آموزنــد کــه هنــر 

ــت  ــان اس ــروت و مکنت ش ــردن ث ــپس عیان ک ــرف و س ــرای مص ــان ب ــس اعی زینت المجال

ــان حقیقــت، واقعیــت و وانمــوده  ــز می ــل عــدم تمای ــه دلی ــری دیگــری ب ــر هن ــچ ام و هی

بــروز نمی کنــد. به این ترتیــب، امــر هنــری ذیــل امــر وانمــودۀ هنــری قــرار می گیــرد و 

ــا نیســت،  ــر اســت، ام ــزی هن ــه چی ــد ک ــا می نمایان ــه م ــی رود. اگرچــه رســانه ب ــن م از بی

ــر را می گیرنــد. گرچــه تلقــی  بلکــه وانموده هــای مصرفی انــد کــه جــای زیبایــی حقیقــی هن

هایدگــر ایــن بــود کــه می تــوان بــا آرخــه )هنــر( از تخنــه )فنــاوری( و گســترش همه جانبــۀ 

آن رهایــی پیــدا کنیــم، امــروز می بینیــم کــه هنــر نیــز خــود بــه یــک منبــع مصرفــی دورریــز، 

ــروز روی  ــد ام ــا بای ــۀ م ــت. هم ــده  اس ــروز ش ــتل پی ــدل و گش ــاوری ب ــیطرۀ فن ــت س تح

صفحه هــای گوشــی های هوشــمندمان، هشــداری حــک کنیــم کــه »خــودت بــاش!« و ایــن 

یعنــی دچــار وانمایــی نشــویم؛ امــا آیــا بــا شــعار می شــود انســان بــود؟ تنهــا راه ایــن اســت 

کــه »فاصلــه انداختــن« را بیاموزیــم و دوبــاره »خویشــتن« را بجوییــم. »ایــن نکتــه مــا را از 

ــۀ متافیزیــک و از تمــام  ــوان علــت و آخریــن مرتب ــاوری به عن ــاب فن نگــرش هایدگــری در ب

ــو  ــزی ابژکتی ــد و در عــوض طن ــه هســتی/ وجــود می رهان ــه نســبت ب نوســتالژی پس نگران

ــت  ــد ]واقعی ــن فراش ــر ای ــود در سرتاس ــی موج ــوص وهم زای ــری را در خص ــهود بهت و ش

مجــازی[ بــه مــا می دهــد.« )بودریــار،1397: 144-123( تــا مــا بــار دیگــر تــاش کنیــم بــرای 
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بازگشــت، حتــی اگــر بــه قیمــت طنــز باشــد. مــا امــروز در شــرایطی قــرار داریــم کــه پایانــی 

بــرای آن وجــود نــدارد، زیــرا همه چیــز یکپارچــه و یــک دســت اســت: مطلــِق فــرا واقعیــت 

ــر در  ــزی اجتناب ناپذی ــوان چی ــازی را به عن ــر مج ــتیای ام ــت اس ــه نمی بایس ــورم. »البت مت

ــًا  ــم )قطع ــت بدانی ــک واقعی ــازی را ی ــر مج ــد ام ــه نبای ــه اینک ــر از هم ــم. مهم ت ــر آوری نظ

امــر مجــازی بســیار فراتــر از واقعیــت مــی رود!( و نبایــد منطــق امــر واقعــی و عقانــی را در 

مــورد آن بــه کار ببندیــم.« )بودریــار، 1397: 120( فنــاوری نویــن و امــر مجــازی یــا بعدتــر 

شــبکه های اجتماعــی جهــان را از واقعیــت تهــی می کننــد و نســبت را بــا حقیقــت از 

بیــن می برنــد. هنــر مصرفــی و مصــرف هنــر، آن چیــزی اســت کــه می توانــد یگانــه روزنــۀ 

امیدبخــِش نســبت یافتــن انســان بــا حقیقــت را از بیــن ببــرد و راهــی نیســت جــز بــه هنــر 

ــا  ــر ب ــورت هن ــازی از ص ــان مج ــۀ جه ــتن و زدودن پیرای ــاره جس ــی را دوب ــتن، زیبای بازگش

ســاختن غیریتــی باغیــرت بــرای هنــر.
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