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تاریخ دریافت 1400/03/04 :تاریخ پذیرش1400/04/22 :

چکیده
بــا ظهــور رســانههای جدیــد ،مصــرف نهتنهــا در جهــت تأمیــن نیــاز ،اســتفاده و اســتعمال ،بلکــه بهعنــوان
پدیــدهای معرفتشــناختی اهمیــت یافــت .در دوران معاصــر و پــس از ظهــور رســانهها و آشــکارگی تفــاوت
طبقــات و اطــاع از زیســت دیگــری ،مصــرف بهعنــوان پدیــدهای نشانهشــناختی در جهــت تأمیــن نیــاز هویتــی
ِ
مصــرف محتــوای
ـ معرفتــی افــراد نقــش ایفــا کــرد .در عصــر شــبکههای اجتماعــی ،ایــن نقشآفرینــی بــا
برساختشــده توســط دیگــری ،عمیقتــر شــد و رابطــۀ اپیستمولوژیکســوبژه 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 .مصرفیشــدن امــور ،یعنــی دورریزشــدن ،منقضیشــدن و از بینرفتــن آنهــا .پرســش اینجاســت
کــه وضعیــت هنــر در ایــن دوران چگونــه اســت؟ بــا نگاهــی مبنایــی بــه آراء هایدگــر و ســپس بــه آثــار متقــدم
ژان بودریــار نظیــر جامعــۀ مصرفــی و پــلزدن آن بــا آثــار متأخــر وی نظیــر هــوش شــر :معاهــدۀ شــفافیت و
نظرافکنــدن بــه آراء متفکــران عصــر شــبکههای اجتماعــی میتــوان چنیــن گفــت کــه هنــر نیــز ماننــد تمــام
ـی صــرف در شــبکههای اجتماعــی بد لشــده و رابطــۀ خــود را بــا حقیقــت و
امــور دیگــر ،بــه یــک پدیــدۀ مصرفـ ِ
واقعیــت از دســت داده اســت .حیــرتآور اینکــه در ایــن دوره و بــه نحــو عمیقــی ،در ایــن زمینــه تحقیقــات دچــار
اختــال شــده ،چراکــه پژوهــش ،خــود بهمثابــه عنصــر مصرفــی و کارکــردی بــدل شــده اســت.
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مقدمه
هایدگــر 1در جســتار پرســش از فنــاوری معتقــد بــود فنــاوری خطرآفریــن اســت ،از
یکســو بــه ایــن دلیــل کــه «انســان» را بــه ســمت منبعــی بــرای مصــرف شــدن ســوق
میدهــد و از ســوی دیگــر ،امــکان انکشــاف (پوئســیس) را از بیــن میبــرد و انســان در
مقــام ســوبژه ،تبدیــل بــه خداونــدگار معنایــی میشــود کــه خــودش میســازد و ســازندۀ
دا لهایــی میگــردد کــه خــود مدلــول آنهــا را در زبــان شــکل میدهــد (نــک :هایدگــر،
 .)30-42 :1393ظهــور دوران نویــن فناورانــه کــه همپــای ظهــور شــبکههای اجتماعــی

2

اســت ،متأثــر از فراگیــری اینترنــت ،فضــای ســیبرنتیکی و تولیــد گوشــیهای هوشــمند،
انســان را وارد ســاحت نوینــی از حیــات نمــوده کــه پیشبینیهــای هایدگــر از خطــرات
گشــتل را کامــاً در وجــوه تــازهای محقــق کــرده اســت .گشــتل در زبــان آلمانــی ،بــه

معنــای قفس ـهبندی و چارچوبســازی اســت و در کاربــرد بیــان هایدگــری ،حکایــت از امــر
فناورانـهای دارد کــه انســان را در مقــام انتظــام جهــان قــرار میدهــد و بــرای او وهــم الهــه

بــودن در ادارۀ هســتی را ایجــاد میکنــد .بــا ایــن همــه امــا فناوریهــای نویــن ،دیگــر صرفـ ً
ـا
بــه دنبــال مهــار ،محاســبه و کنتــرل طبیعــت نیســتند ،بلکــه خواهــان مهــار و کنتــرل خــود
بشــر بهعنــوان عنصــری از طبیعتانــد« .بــرای هایدگــر تفکــر فناورانــه خطرناکتــر از تعــرض
بــه طبیعــت بــود ،یعنــی خطــر تخریــب محیطزیســت ،از خطــری کــه تفکــر فناورانــه ایجــاد
میکــرد کمتــر بــود ،زیــرا خطــر تفکــر فناورانــه همهچیــز را از بیــن میبــردDreyfus,( ».

 )2002:166و تفکــر فناورانــه ،دقیقـ ً
ـا همــان چیــزی اســت کــه در ظهــور عرصــۀ نویــن فنــاوری،
رشــد فضــای مجــازی ،ســرعت اینترنــت و شــبکههای اجتماعــی ظاهــر شــد .اگــر در زمــان
 )1976-1889( Martin Heidegger . 1فیلســوف آلمانــی قــرن بیســتم کــه بــا شــیوهای نویــن بــه تامــل دربــارۀ
وجــود پرداخــت و بــر دیــدگاه فالســفه بعــد از خــود اثــر گذاشــت.

 . 2شــبکۀ اجتماعــی ،یــک اصطــاح صدســاله در جامعهشناســی اســت و بــه ســاختاری اجتماعــی اطــاق میشــود
کــه در آن ،انســانها بــر اســاس وابســتگی ،عالقهمنــدی یــا مســئلهای مشــترک ،بــا یکدیگــر «تعامــل» میکننــد.
بــا رشــد چشــمگیر فضــای مجــازی و ســرعت اینترنــت ،کمکــم ،امــکان تعامــل در بســتر وب شــکل گرفــت.
بــا آغــاز هــزارۀ جدیــد و تغییــر امکانــات ،شــبکههای اجتماعــی اینترنتــی ســاخته شــدند و بعدتــر بــا ظهــور
تلفنهــای هوشــمند ،ایــن شــبکهها بهعنــوان یــک همــراه همیشــگی ،بــه گوشــیهای هوشــمند ،نقــل مــکان
ً
اصطالحــا رســانههای اجتماعــی را نظــم و ترتیــب داد ،در
کردنــد« .وقتــی وب  ،2بــرای نخســتین بــار گســترش
اولیــن ســا لهای هــزارۀ جدیــد ،فرهنــگ مشــارکتی ،واژۀ بــاب روز بــود کــه بــر تــوان بالقــوۀ وب بــرای پرورانــدن
اتصا لهــا ،ایجــاد اجتماعهــا و پیشــبرد دموکراســی ،داللــت میکــرد» (فندایــک .)15 :1396 ،شــبکههای
اجتماعــی مجــازی ،در میــان همــۀ امکانــات تکنولــوژی ،توســعۀ بینظیــری 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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حیــات هایدگــر ،انســان همچنــان تــا حــدودی از فنــاوری جــدا بــود و میتوانســت آن را
بهمثابــه یــک موضــوع مســتقل از خویــش مــورد پرســش قــرار دهــد ،در دوران اســتیالی
انســان بیــرون از فنــاوری ممکــن نیســت ،زیــرا تحقــق ســاحت
شــبکههای اجتماعــی،
ِ
ی او منــوط بــه حضــور و بــروز در فنــاوری اســت .بهاینترتیــب در ایــن دوران انســان
وجــود 
فناورانــه ســاخته میشــود ،انســانی کــه توســط فنــاوری مهــار شــده ،انتظــام مییابــد و
تحــت ســلطه قــرار میگیــرد ،درحالیکــه بــا همــان فنــاوری ،اشــیاء را مدیریــت میکنــد.
چنیــن انســانی وهــم ایــن را دارد کــه امکانــات بیشــتری در اختیــارش قــرار گرفتــه ،امــا
خــود او جــزو «امکانــات» قابلمصــرف محســوب میشــود .بــا نــگاه دیگــر امــروز ،اساسـ ً
ـا

امــر ســوبژکتیو بــرای انســان بایــد فناورانــه باشــد ،یــا اینکــه انســان مفــارق از ابژههــای
فناورانــه تع ّیــن نــدارد و ابژههــا عیــن وجــود ســوبژهاند .بــه طعنــه میتــوان گفــت کــه
امــروز انســان خــود در معنــای گشــتل هایدگــر مــورد تعــرض و مصــرف انســان دیگــر قــرار
میگیــرد و تصویــر ایــن مصــرف ،هویــت و تقــرر او را در جهــان شــکل میدهــد ،زیــرا امــروز
تمــام روابــط انســان بــا جهــان ،متأثــر از تصاویــری اســت کــه از دل فنــاوری عبــور میکنــد
و جهــان فکــری و هویتــی او را میســازد .اگــر در دوران فنــاوری مــدرن ،هــراس از مصـ ِ
ـرف
طبیعــت وجــود داشــت ،امــروز عــاوه بــر آن ،هــراس از مصــرف تصویــر فراواقعــی امــور،
بهجــای واقعیــت قــوت گرفتــه اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،امــروز فنــاوری از مــرز تعــرض
بــه طبیعــت گــذر کــرده و انســان ،مــدام در شــبکه بــه خــود نیــز تعــرض میکنــد و خــود
را بــاز میســازد و دوبــاره آن را میکوبــد و ایــن ســیر در تهاجــم بیپایــان ،مکــرر شــده
اســت .بیآنکــه در ایــن معارضــه ،ادراکــی از «خویشــتن» وجــود داشــته باشــد .انســان اگــر
در نــگاه هایدگــر انســان ،دازایــن 1یــا در عالــم بــودن اســت ،انســان امــروز بــرای هســتی
داشــتن ،بایــد آنالیــن یــا در شــبکه (فنــاوری) باشــد و امــر آنالیــن 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 فعالیتهــای تكنولوژیــك (اونتیــک) و ماهیــت
 ،Dasein .1واژهای آلمانــی اســت کــه بــه «آنجــا بــودن» ترجمــه شــده اســت .ایــن واژه در فارســی در بیشــتر موارد
ترجمــه نمیشــود و بــه همــان صــورت دازایــن آورده میشــود .ایــن واژه در انگلیســی هــم اغلــب «»existence
ترجمــه شــده اســت .دازایــن یــک مفهــوم اساســی در فلســفۀ اگزیستانسیالیســم مارتیــن هایدگــر بهخصــوص در
کتــاب معــروف وی ،هســتی و زمــان اســت .هایدگــر عبــارت دازایــن را بــرای اشــاره بــه تجربــۀ «بــودن» کــه مختــص
بــه انســان اســت ،اســتفاده میکــرد .بدینمعنــی کــه دازایــن یــک شــکل از بــودن اســت کــه از مســائلی همچــون
«شــخص»« ،مــرگ» و معضــل یــا پارادوکــس «زندگــی در ارتبــاط بــا دیگــر انســانها در حالیکــه درنهایــت بــا خــود
تنهــا اســت» ،آگاه بــوده و بایــد بــا آنهــا مواجــه شــود.
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فنــاوری (انتولوژیــک) پرداخــت؛ زیــرا روشــن ســاختن ماهیــت فنــاوری مــدرن بــه معنــای
دســت یافتــن بــه بنیــاد انتولوژیــک فنــاوری مــدرن اســت کــه تأمــل در بــاب آن ،مــا را
بــرای واکنــش مناســب نســبت بــه فنــاوری در جهــان کنونــی آمــاده میســازدPattison,( .

 )2000: 66میتــوان چنیــن تلقــی کــرد کــه جهــان نویــن فنــاوری ،مصــرف افراطــی را در همــۀ
ابعــاد بهعنــوان مهمتریــن شــاخصۀ ماهیــت خــود بــروز و بســط داده اســت و فنــاوری
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 ،پدیدههــای حقیقــی چــه
میشــوند؟ بــرای پدیدههــای حاکــی از حقیقــت ،نظیــر هنــر ،چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟
رابطــۀ میــان هنرمنــد ،هنــر و تصویــر هنــر چگونــه تبییــن میشــود و آیــا هنــر میتوانــد
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
تســلط شــبکههای اجتماعــی را تحلیــل کنــد و وضعیــت هنــر را بهعنــوان عنصــر تاریخــی
نجاتبخــش ،در مســیر رجعــت بــه حقیقــت ،بررســی نمایــد.
مفهوم مصرف
انســان عصــر نویــن فنــاوری ،دیگــر کارگــر عصــر صنعــت نیســت؛ دیگــر نیــروی مولّــد
نیســت .حتــی دیگــر مصرفکننــدۀ صــرف محصــوالت نیســت؛ انســان عصــر شــبکههای
اجتماعــی ،انســان مصرفکننــدۀ شــبکه اســت .او بیوقفــه در حــال مصــرف کــردن آن
چیــزی اســت کــه جهــان مجــازی بــه او میدهــد .او تبلیغــات غیرواقعــی را میبلعــد تــا
واقعیــت کاالهــای فراواقعــی را درنــوردد .او دیگــر نیــروی کار تحــت اســتثمار کارفرمــا یــا
ِ
«مصــرف» او و «مصــرف
ســرمایۀ انســانی محســوب نمیشــود ،بلکــه در دوران جدیــد،
شــدناش» ســرمایه اســت ،نــه محصــول تولیدشــده توســط او و بهاینترتیــب جهانــی
ه کــه در آن ،فــرد مــدام در حــال مصــرف کــردن امــری
ســاخته میشــود مبتنــی بــر شــبک 
اســت کــه واقعیــت نــدارد ،بلکــه فراواقعــی اســت .مصــرف امــری کــه موردنیــاز نیســت،
بلکــه جهــت تصویــریاش اهمیــت دارد .درواقــع متعلــق شــناخت و مصــرف ســوبژه ،ابژهای
اســت کــه دیگــر عینیــت مــادیاش اهمیــت نــدارد بلکــه تصویــر و تصــور مصرفــش واجــد
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اهمیــت خواهــد شــد ...یعنــی مصرفکننــدۀ یــک پدیــده ،ارزشــش را از برنــد 1امــر مــورد
مصرفــش میگیــرد ،نــه از کیفیــت و خــود محصــول آن .بــه تعبیــر دیگــر ،در جامعــۀ جدیــد،
فنــاوری در خدمــت انســان نخواهــد بــود ،گشــتل دیگــر ،صرفـ ً
ـا نظامآفریــن و انتظامبخــش
نیســت ،بلکــه گشــتل بــه وجــه انتولوژیــک ،انســان فناورانــه را میســازد .از یــک طــرف
انکشــاف حقیقــت از بیــن مـیرود و از طــرف دیگــر انســان را الهــۀ موهــوم زمیــن میکنــد.
ســیطرۀ انســان رشــد میکنــد و بــه دلیــل گســترش ارتبــاط و تســهیل «کنتــرل» بــر هــر
چیــزی ،فنــاوری پــس از مدتــی ،توســط شــبکه ،خــود انســان را در برمیگیــرد و مفارقــت آن
دو را از بیــن میبــرد و چنــان ایــن فنــاوری تمــام وجــود او را بازتعریــف میکنــد کــه انســان
خــارج از فنــاوری «وجــود» نــدارد؛ زیــرا او ماهیــت فناورانــه یافتــه و همهچیــز در خدمــت
بســط ایــن جریــان قــرار میگیــرد .از طرفــی ،فروکاســت طبیعــت بــه امــر مصرفــی و قابــل
محاســبه و مهــار ،ایــن وهــم را ایجــاد میکنــد کــه آدم اربــاب جهــان اســت و همهچیــز
در یــد اختیــار اوســت .چنیــن انســانی کــه در تفکــر فناورانــه انتظامبخــش امــر مصرفــی
دورریختنــی 2اســت ،خــود در فرآینــد مصرفــی شــدن بــه زوال نزدیــک میشــود ،یعنــی او،
خــود بهعنــوان منبعــی طبیعــی بــرای تجــاوز فناورانــه مــورد هجــوم قــرار میگیــرد.
ســا لها بعــد از انتشــار نظــرات هایدگــر پیرامــون فنــاوری ،ژان بودریــار ،جامعهشــناس
و فیلســوف فرانســوی از منظــری دیگــر بــه موضــوع ورود میکنــد .او نیــز ماننــد هایدگــر
ً
صرفــا ســاحت ابــزاری و کارکــردی در جامعــۀ صنعتــی نمیدانــد ،بلکــه معتقــد
فنــاوری را

ـی برآمــده از آن در جامعــۀ نویــن
اســت فنــاوری ،پدیــدار شــدن امــر مصرفــی و مصرفگرایـ ِ
اســت کــه میتوانــد ماهیــت جدیــدی را بــرای انســان ایجــاد کنــد و اگــر ایــن نظــر را بــا
اندیشــۀ هایدگــری تطبیــق دهیــم ،بازتولیــد معنــای گشــتل را در عرصــۀ اجتماعــی خواهیــم
یافــت« .ایــن ســطح فناورانــه ،حالــت انتزاعــی دارد :مــا عمــاً بهطــور ناخــودآگاه در بطــن

واقعیــت فناورانــه اشــیاء قــرار داریــم» (بودریــار )13 :1395 ،بهاینترتیــب ،اگــر در تفکــر
هایدگــر ،بــا تحقــق گشــتل بهعنــوان ماهیــت فنــاوری انســان مــدام در پــی مصــرف و
دورریختــن بــود ،یعنــی یــک منبــع مصرفــی بــرای رفــع نیــاز وجــود داشــت کــه انســان آن را
پــس از اســتفاده یــا اســتعمال دور میریخــت ،در دورۀ نویــن فنــاوری ،قــرار نیســت امــر
ســب کارکــردش مرتفــع ســازد و بدیــن جهــت مصــرف شــود ،بلکــه قرار
مصرفــی نیــاز مــا را حَ َ
1. Brand
2. Bestand
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اســت نیــاز برســاختۀ نمادیــن مــا را مرتفــع و خــود مــا را مضمحــل ســازد .در تفکــر قــرن
بیســتم ،همهچیــز بهمثابــه منبعــی بــرای مصــرف آدمــی فهمیــده میشــد ،حــال آنکــه

امــروز خــود انســان نیــز مصــرف میشــود؛ بهنحویکــه مثــاً کاراکتــر ساختهشــده در
جهــان مجــازیاش 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  Bestandبــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد
کــه معــادل «منبــع مصرفــی» بــرای ایــن واژه ،معادلــی ناقــص اســت؛ زیــرا ایــن واژه بــه
منبعــی اشــاره دارد کــه تنهــا بــرای برطــرف کــردن نیازهــای اوســت و پــس از اســتفاده کنــار
گذاشــته میشــود .او بــه فهمــی از مصــرف اشــاره میکنــد کــه در آن هیــچ اســتقاللی بــرای
ابژههــا وجــود نــدارد )cf: Rojcewicz, 2006: 83( .بودریــار در کتــاب جامعــۀ مصرفــی
نیــز بــر همیــن نکتــه تأکیــد م ـیورزد کــه جهــان امــروز ،بــرای حفــظ هویــت خــود نهتنهــا

بــه ابژههــای فناوران ـهاش نیازمنــد اســت ،بلکــه اساسـ ً
ـا بایــد آنهــا را تخریــب هــم بکنــد
و دیگــر تولیدکننــده ،قهرمــان نیســت ،بلکــه ایــن مصرفکننــده /تخریبکننــده اســت کــه
نشــان قهرمانــی را میگیــرد ،مصرفکننــده  /تخریبکننــدهای کــه بایــد هــر چیــزی را از
بیــن ببــرد تــا امــکان مصــرف امــر جدیــد را در وضــع اســرافگون پیــدا کنــد؛ بــه عبــارت
دیگــر بودریــار مفهــوم و معنــای امــر مصرفــی دورریختنــی ،را بــدون اینکــه بــه کار ببــرد ،امــر
زوا لپذیــری کــه بایــد مــدام مصــرف و تخریــب شــود ،میفهمــد .اگــر ماهیــت فنــاوری در
پــی انتظــام جهــان طبیعــت بهمثابــه منبــع مصرفــی دورریــز اســت ،بودریــار نیــز انســان را در

آســتانۀ مصــرف و اســتهالک مــدام در جهــت یافتــن هویــت تلقــی میکنــد و اساسـ ً
ـا بــرای
ِ
خــود مصــرف و دورریختــن آن ،در دورۀ بیمعنایــی ،فــارق از چیســتی آن ،اصالــت قائــل
اســت .در دورهای کــه بودریــار آن را تحلیــل میکنــد ،هنــوز رســانههای عمومــی حکمفرمــا
هســتند و هنــوز شــبکههای اجتماعــی ،گوشــیهای هوشــمند و جهــان جدیــد مجــازی
معنــا را متــورم و دگرگــون نکردهانــد .در آن دوره زمینههــای وقــوع فنــاوری نویــن یــک بــه

یــک در حــال تحقــق اســت و او آنهــا را میپایــد .مثــاً بودریــار از منظــر جامعهشــناختی
دربــارۀ رهبــری ســلبریتیها در حــوزۀ مصــرف مینویســد[« :امــروز] ایــن دایناســورهای
بــزرگ ،موضــوع اصلــی مــورد بحــث مجــات و تلویزیــون هســتند و افراطکاریهــای موجــود
در زندگــی آنهــا و مخــارج فوقالعادهشــان مــورد تمجیــد قــرار میگیــرد . ...بدیــن ترتیــب
آنهــا نقــش اجتماعــی بســیار مشــخصی را ایفــا میکننــد :مخــارج تجملــی ،بیهــوده و
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بیحســابوکتاب( ».بودریــار 1395 ،ب )53 :از طرفــی ،همانطــور کــه اشــاره شــد ،امــور
غیرمصرفــی فریبنــدهای نیــز وجــود دارنــد کــه ارزش نمادیــن آنهــا مصــرف میشــود .آنهــا
زوال همــان کارکــرد
امــکان رقابــت را در مصــرف افزایــش میدهنــد و بالفاصلــه بعــد از
ِ
بیهــودۀ خــود ،دورریختنــی میشــوند .دورریختنــی بــودن و زوا لپذیــری ،شــاهکلید جامعــۀ
مصرفــی اســت؛ چــون هــر چیــزی کــه زائــل میشــود ،نیازمنــد جایگزیــن اســت و وقتــی
حقیقتــی کســب نمیشــود ،امــور پیدرپــی مشــمول زوال و تجدیدنــد و بــه همیــن دلیــل
مصــرف ،پیدرپــی ادامــه دارد و امــروز مهمتریــن امــر مصرفــی تصویــر اســت .بودریــار
بهدرســتی پیشبینــی میکنــد کــه فعــل مصــرف انســان ،از چیســتی مصــرف او مهمتــر
اســت.
زیبایی بهمثابه امر مصرفی
ـی ِ
آزاد بیحدوحصــر در شــبکه ماننــد
در دوران نویــن فنــاوری ،زیبایــی یــک امــر مصرفـ ِ

ســایر امــور اســت و ظهــور هنــری آن دیگــر اهمیــت نــدارد .اساسـ ً
ـا امــروز زیبایــی در شــبکۀ
ـل هشــتگها و برســاختها قــرار میگیــرد .هنــر آن چیــزی اســت کــه اقبــال
اجتماعــی ،ذیـ ِ

عمومــی بــه آن شــود ،مثــاً جمعیتــی کــه نســبت بــه یــک اثــر هنــری واکنــش مثبــت یــا
منفــی نشــان میدهنــد و فــرد بــرای قرارگرفتــن در هــر کــدام از ایــن دو دســته ،هشــتگ
آنهــا را تکــرار میکنــد .درواقــع ،مصــرف هنــر ،تبدیــل بــه یکــی از راههــای قــرار گرفتــن در
یــک دســته و ارائ ـهدادن کیســتی ســوبژه شــده اســت ،در حالیکــه ابــژۀ زیبایــی اساسـ ً
ـا

مفقــود اســت؛ بهعبــارت دیگــر ،امــر اصیــل هنــری ،امــر زیبــا و زیباییشناســی ،بــه امــور
ـی مفقــود بــدل شــدند و هنــر صرفـ ً
ـا امــر مصرفــی فراگیــر در شــبکۀ اجتماعــی اســت
انتزاعـ ِ
زیــرا در دوران جدیــد ،هــر کــس در نقــش یــک رســانه حضــور دارد و میتوانــد هــر چیــزی
را کــه دلــش میخواهــد بگویــد ،بــه اشــتراک بگــذارد و دنبــال کنــد.
از طرفــی ،فنــاوری عــاوه بــر ایجــاد اعتیــاد بــه مصــرف ،بــه پدیــدۀ «توجه جزئــی» مدام
دامــن میزنــد .توانایــی انســان را محــدود میکنــد و صــرف حضــور گوشـیهای هوشــمند،
بــه ظرفیــت شــناختی فــرد ،آســیب وارد میکنــد .در ایــن شــرایط ،گوشــیها بــه خــودی
خــود در مقــام ابــزار مهــم نیســتند ،بلکــه تغییــر معرفتــی کــه از دل آنهــا بــرای انســان
ایجــاد میشــود 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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را بیوقفــه توســعه میبخشــد .ســوبژۀ عصــر شــبکههای اجتماعــی ،تمــام آنچــه را حــاال
از جهــان بهدســت م ـیآورد ،از طریــق شــبکههای اجتماعــی اســت .او مــدام منتظــر اســت
کــه صفحــۀ گوشــیاش روشــن شــود و یــک اعــان آن بــاال چشــمک بزنــد .روشنشــدن
گوشــی ،تجســم «بــودن» اوســت و شــبکههای اجتماعــی ،ســازندۀ ســاحت وجــودی او
تــا آنجــا کــه همــۀ شــناختش از هســتی را میســازند و بــرای او هســتیبخشاند .امــروز
هیــچ چیــزی بهانــدازۀ گوشــی تلفــن همــراه ،بــه انســان نزدیــک نیســت و چنیــن اســت
کــه دازایــن هایدگــری در حــال قلبشــدن بــه امــر آنالیــن اســت .انســان بــه آنالینبــودن
دچــار اســت و مــدام میخواهــد دیــده شــود و خــود را در ایــن دیــدن بیابــد .بهعبــارت
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 میکنــد خــود
ـس ابــژۀ
را بــه ســاحت خویشــتن بازگردانــد .او بــرای قراریافتــن بایــد همیشــه در حــال لمـ ِ
فناورانــهاش باشــد و نمیتوانــد بــدون آن زندگــی کنــد ،ابــژهای کــه تفکــر او را فناورانــه
کــرده اســت .در چنیــن زمانـهای امــر هنــری ،بــا امــر سیاســی ،خبــر و گــزارش تفاوتــی نــدارد،
زیــرا ســاحت آنهــا یکــی شــده و تمایــزی میانشــان وجــود نــدارد .ســوبژه علیرغــم
اینکــه احســاس میکنــد در آزادی کامــل بــه ســر میبــرد ،امــا خــود میدانــد کــه در
حصــر پیامهــای متعــدد و متکثــر اســت و گشــتل در وضعیتــی فراتــر از پیشبینــی محقــق
شــده اســت .از ایــن جهــت ،بــروز اونتیــک فنــاوری فاقــد اهمیــت اســت و ایــن ســویۀ
انتولوژیــک شــبکههای اجتماعــی اســت کــه معنــا را دگرگــون میکنــد .وجــود انســان
امــروز ،گــره خــورده بــه حضــور در شــبکه اســت و او بیشــبکه ،بیهویــت و در شــکل
افراطــی ،معــدوم خواهــد بــود.
از همیــن رو ،امــروز ایــدۀ هنــری بــا حقیقــت انســان نســبتی نــدارد ،بلکــه بــا مصــرف

در شــبکههای اجتماعــی معنــا مییابــد و بــرای آن ،تولیــد میشــود .امــروز اصــاً حقیقتــی
بــرای اتــکاء هنــر در دســترس نیســت ،زیــرا حقیقــت زیــر خروارهــا تصویــر متــورم از
واقعیــت کــه مــا آن را بــه نــام واقعیــت متــورم میشناســیم مکتــوم مانــده و انســان غیبــت

حقیقــت و واقعیــت را بــه دلیــل جانشــینی تصاویــر فراوانــش اصــاً درک نمیکنــد .درواقــع
حقیقــت نیــز امــر وانمــوده شــده اســت ،چــون بهمجــرد بازنمایــی امــر حقیقــی یــا واقعــی
در شــبکه ،فراینــد وانمایــی آغــاز میشــود و وانمایــی ،بــه نابــودی حقیقــت میانجامــد.
امــروز تصویــر هــر چیــزی مهمتــر اســت و بــرای بیــان تصویــری ،مصــرف مهمتریــن کنــش
دوره 15
پیاپی 40
زمستان 1400

82

مصرف «هنر» در عصر شبکههای اجتماعی

خواهــد بــود ،مصــرف محتوایــی کــه چیســتی آن (واقعیــت یــا حقیقــت) اهمیــت نــدارد،
امــا اگــر مصرفــش نکنــی ،مضطــرب میشــوی و از شــبکه خــارج میگــردی و وقتــی در
شــبکه نباشــی ،برخــط نیســتی و وقتــی بــر خــط نباشــی ،اساسـ ً
ـا «نیســتی»! بهاینترتیــب

ســوبژۀ عصــر شــبکههای اجتماعــی ،همــواره در اضطــراب مصــرف اســت بــرای ابــراز وجــود،
اضطــراب دیــدن و دیدهشــدن خــود ،رقابتکــردن و مصرفیتــرشــدن صفحــهای کــه در
آن مصرفــش را بــه نمایــش میگــذارد .بهاینترتیــب ،هنــر نیــز ماننــد ســایر امــور یکســان
شــده ،تولیــدی میشــود تــا در شــبکه مصــرف شــود .زیبایــی از یــک امــر اشــراقی ،ذوقــی
و آفرینشــی ،بــه یــک امــر تولیدی-صنعتــی و بــه یــک پدیــدۀ مصرفشــدنی /دورریختــی

نــه یــک امــر مراجــع بــه حقیقــت -بــدل شــده اســت و صرفـ ًـا میتوانــد شــهوت مصــرف را
ارضــا کنــد؛ امــری کــه بــرای دورریختــن اســتفاده میشــود.
مصرف ابژه و سوبژه
در عصــر شــبکههای اجتماعــی ،هیــچ امــری ،بــرای اســتفادۀ واقعــی یــا ارزش کارکــردی

آنهــا تولیــد نمیشــود ،بلکــه صرفـ ً
ـا هســتند تــا مصــرف شــوند و میــل بــه مصرفگرایــی
را در انســان ارضــا کننــد .انســان امــروز دوســت دارد در مصــرف اســراف کنــد ،چــون بــرای
رفــع نیــاز مصــرف نمیکنــد ،مصــرف بــرای ارضــاء اســت .اینجــا خــود مصــرف ارزش دارد
و هــر چقــدر مصــرف گرانتــر و پــر طمطراقتــر باشــد ،فــرد رضایــت بیشــتری را کســب
خواهــد کــرد .مصــرف همــواره بــا تخریــب توأمــان اســت ،یعنــی امــکان نــدارد شــما چیــزی
را مصــرف کنیــد ،بیآنکــه امــر ســابق را چــه در واقعیــت و چــه در ذهــن نابــود کــرده یــا
آن را کنــاری نهــاده باشــید .فنــاوری نویــن بــه بســط مطلــق مصــرف نیــز کمــک میکنــد.
درواقــع مــا اکنــون بــا ابــژهای مواجهیــم کــه
نــه پــس مینشــیند و برطــرف میشــود و نــه میتــوان از آن رهایــی
یافــت .هیــچ راهــی بــرای رهایــی از ابــژه وجــود نــدارد .همیشــه جایــی،
پسمانــدهای باقــی میمانــد کــه ســوبژه از پــساش برنمیآیــد .چیــزی
کــه ســوبژه تصــور میکــرد قــادر اســت بــا کثــرت و انباشــت بــر آن چیــره
شــود ،چیــزی کــه درنهایــت بیشتــر و بیشتــر ،بــر ســر را ِه رابطهمنــدی
مانعتراشــی میکنــد .در گام اول فــرد از طریــق ابژههــا ارتبــاط برقــرار
میکنــد ،امــا بعــد از تکثیــر و فزونییابــی [ابژههــا] مســیر آن رابطــه را بــه
کلــی میبنــدد( .بودریــار)23 :1396 ،
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ایــن ابــژه ،همــان چیــزی اســت کــه مــدام ،فهـماش مــا را بــه جهــان دیگــر میکشــاند،
یعنــی اگــر پساســاختارگرایانه آن را نظــر کنیــم ،از منظــر دریــدا 1ایــن ابــژه در تعویــق و
تعلیــق ،مــدام متفــاوط 2میشــود .ابــژه مــدام از دســت میگریــزد و مــدام غایــب
میشــود و در غیبــت خــود ،ســوبژه را محجــوب میکنــد .حــال ســوبژه در مســیر تصاحــب
یــا انکشــاف از ابــژه ،مــدام دچــار مصــرف خواهــد شــد .هــر ابــژهای را کــه بــه کــف مـیآورد،
ارضــاء نمیشــود و ســراغ ابــژۀ دیگــر م ـیرود و بــه همیــن ترتیــب بــدون یافتــن آن ابــژۀ
ارضاءکننــدۀ نهایــی ،خــود تبدیــل بــه ابــژۀ دیگــری میشــود و در مصــرف ،اســراف میکنــد،
میخواهــد هــر ابــژهای را فــارغ از آنکــه چــه چیــزی هســت کشــف کنــد و حــاال میــل دارد
ـب مــدام را بــه نمایــش بگــذار ،علنــی کنــد ،فریــاد بزنــد .اینجاســت کــه
کــه ایــن تصاحـ ِ
بــرای جامعــۀ مصرفــی ،دیگــر مصــرف اســرافکارانه ،اخالقـ ً
ـا بــد نیســت ،بلکــه یــک وجــه

امتیــاز تلقــی میشــود .جامعــه ،مــدام در پــی یافتــن معنــای نهایــی ابــژۀ فناورانــه اســت
و چنــان در ایــن مســیر حرکــت میکنــد کــه خــود بــه یــک ابــژۀ فناورانــه مصرفشــدنی
منفعــل بــدل میشــود .انســان میــل دســتیابی دارد ،گمــان میکنــد ،هــر چــه بیشــتر
مصــرف کنــد ،ممکــن اســت زودتــر بــه فهــم شــیء نهایــی برســد ،امــا نمیرســد .از طرفــی،
حــاال کــه میتوانــد ایــن مصــرف را در جامعــۀ شــبکهای بیشــتر بازتولیــد و بازنمایــی
کنــد و خــود درگیــر وانمایــی مصــرف دیگــران اســت ،آنقــدر پیــش مــیرود تــا یکجــا،
یکلحظــه ،ارضــا و متوقــف شــود ،امــا پایانــی وجــود نــدارد؛ چنیــن لحظ ـهای در فنــاوری
نویــن کــه بیپایــان اســت ،وجــود نــدارد .جامعــۀ مصرفــی عصــر شــبکههای اجتماعــی
ارضــا نمیشــود ،چــون فعــل مصــرف او را ســرپا نگــه م ـیدارد 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
خــود بــه یــک ارزش نمادیــن تبدیــل شــده اســت :قوامبخــش مــدامِ تفکــر فناورانــه؛
بهعبارتدیگــر ،امــروز ارزش در واقعیــت شــیء مصرفــی نیســت ،بلکــه در امــر نمادیــن آن
ِ
نمــاد فراوانــی و وفــور اســت ،تســکینبخش اســت و هــول
اســت .اســراف در مصــرف،
شــدن جامع ـهای کــه همیشــه در فقــدان دســت و پــا زده ،بــا اســراف تطمیــع شــده ،امــا
1 . Jacques Derrida

 : Differance .2دریــدا ایــن واژه را بــا تغییــر حــرف میانــی  eبــه  aجعــل کــرده و مــرادش امــر متفاوتــی اســت
کــه ضمــن تفــاوت مــدام بــه تعویــق میافتــد .از ایــن جهــت و بــه واســطهی همیــن تغییــر ،مترجمــان در نوشــتار
فارســی بــرای اشــاره بــه آن بــه جــای متفــاوت از صــورت نوشــتاری متفــاوط اســتفاده میکننــد.
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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
خــود را بــه «بیــش از حــد» بدهــد( ».بودریــار 1395 ،ب )51 :یعنــی آرامــش ،زمانــی در
ذهــن مهمانــان یــک جشــن ایجــاد میشــود کــه در ســفره ،هــر چقــدر کــه بخواهنــد غــذا
باشــد و بتواننــد هــر انــدازه میخواهنــد بــا اســراف مصــرف کننــد و بــاز غــذا بمانــد.
بهاینترتیــب ،ایــن «بیــش از حــد» پایانــی نــدارد .آنچنــان کــه مدلــول اســتعالیی دریــدا،
هی ـچگاه بــه کــف نمیآیــد .بودریــار یــازده ســال بعــد از انتشــار کتــاب نظــام اشــیاء ،در
کتــاب اغــوا ،بــه چنیــن نظامــی اشــاره دارد .آنگاه کــه اغواگــر ،در حــال اغــوا ،چیــزی را
پنهــان م ـیدارد کــه پــوچ اســت ،امــا مادامــی کــه پنهــان اســت و رازگونــه ،کارکــرد اغــوا
را دارد و اغواشــونده تمــام تــاش خــود را بــه کار میبنــدد تــا آن را بــه دســت آورد ،امــا
هیـچگاه توفیقــی نمییابــد( .نــک :بودریــار« )54 :2007 ،ایــن پیونــد میــان اغــوا و تأخیــر
بیپایــان [تعویــق بیپایــان در بــه دســت آوردن مدلــول اســتعالیی] شــباهتی را میــان
برداشــت بودریــار از اغــوا و برداشــت دریــدا از متنوارگــی آشــکار میســازد( ».ویکــس،
 )440 :1396فنــاوری نویــن و شــبکههای اجتماعــی بــه یــک اغواگــر قدرتمنــد بــدل شــده
و هــر امــر پوچــی را تبلیــغ میکنــد ،بیآنکــه درونــش چیــزی وجــود داشــته باشــد و مــا
مــدام در پــی مصــرف ابژههــای فناورانهایــم تــا بــه بطــن آنهــا را ه بیابیــم ،تصاحبشــان
کنیــم و از نیــل بــه آنهــا 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.
ازای ـنرو ادعــای بودریــار مبنــی بــر اینکــه همهچیــز اغواســت ،در پرتــو
دیــدگاه دریــدا معنــا پیــدا میکنــد کــه زبــان در همــۀ عرصههــای زندگــی
رســوخ پیــدا میکنــد و نیــز اینکــه تأخیــر [تعویــق] بیپایــان دا لهــا در زبــان
وجــود دارد ،درســت همانگونــه کــه در اغــوای متعــارف ،شــخص اغواشــده
پیوســته طــی فراینــد اغــوا هدایــت میشــود( .ویکــس)442 :1396 ،
فنــاوری جدیــد ،اغواگــر اســت .ابژههــا مــدام در پــی اغــوای ســوبژه جهــت مصــرف
هســتند ،بیآنکــه در درونشــان چیــزی نهفتــه باشــد .بــر اســاس دیدگاههــای بودریــار و
دریــدا ،جســتجوی حقیقــت بیمعناســت .همــاندم کــه میخواهیــم از رهگــذر تجربــۀ
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یــک ابــژه بــه حقیقــت نائــل شــویم ،فنــاوری چنــان فراواقعــی بــر مــا عرضــه میشــود کــه
بایــد ابــژۀ دیگــری را نیــز منکشــف کنیــم؛ آن ابــژه نیــز ،بــه امــر دیگــری متعلــق اســت و
ایــن ســیر بیپایــان ادامــه دارد و انکشــاف محقــق نمیشــود .درواقــع در فرآینــد اغــوا،
ابــژه بیآنکــه راز خــود را آشــکار ســازد ،نشــانهای از یــک کل را نشــان میدهــد کــه مطلــوب
ســوبژ ه اســت؛ مادامیکــه آن منکشــف نگــردد ،ســوبژ ه میــل دارد تــا بــه دنبــال اغواگــر
بــرود .اغــوا همــان چیــزی اســت کــه فرجامــی نــدارد؛ زیــرا مادامیکــه بــه کــف نیایــد،
تمــام نمیشــود .حــاال ابژههــای فناورانــه اغواگرنــد و میــل انســان را بــه انکشــاف تحریــک
میکننــد و انســان چنــان در ایــن مســیر نابــود میشــود کــه خــودش در فرآینــد اغواکــردن
و اغــوا شــدن همزمــان حضــور دارد و ایــن را امــروز فنــاوری شــبکهها ،فضــای مجــازی و
گوش ـیهای هوشــمند بــا مصــرف هــر چیــزی ممکــن میســازند .اغواگــر همــواره در حــال
تولیــد یــک توهــم اســت و امــروز میــل تصاحــب تصویــر چنــان در ســوبژ ه میجوشــد کــه
هــر ابــژهای میتوانــد او را خــام خــود کنــد و وهــم را جــای حقیقــت بنشــاند .البتــه اگــر
ابــژۀ واقعــی یــا حقیقــی مانــده باشــد.
ً
تمامــا از مصرفکــردن و مصرفشــدن در
انســان عصــر امــروز ،فهــم موجودیتــش را
ِ
بســتر فنــاوری انتظــار دارد و بــا اســتفاده از آن ،هــر ابــژهای را بــه مصــرف میرســاند و
خــودش را در معــرض مصــرف دیگــری قــرار میدهــد .امــروز بســط فنــاوری ،باعــث شــده
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 نشــانهها را بهجــای واقعیــت
بگــذارد« .اشــیاء دیگــر کاال نیســتند :آنهــا حتــی دیگــر نشــانههایی کــه معنــا و پیامشــان
را میتــوان کشــف کــرد ،نیســتند .آنهــا آزمونهاییانــد کــه از مــا پرســیده میشــوند و
مــا فراخوانــده میشــویم تــا بــه آنهــا پاســخ گوییــم و پاســخ شــامل خــود پرســش نیــز

میشــود.)Baudrillard, 1988: 75( ».
ـل مصـ ِ
ـرف نظــام نشــانگان ،بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه
بنابرایــن ،در مســی ِر تحلیـ ِ
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 نشــانههای
مختلــف اســت (بودریــار)186 :1395 ،؛ یعنــی امــروز ،واقعیــت ،مــدام بــه نشــانههای
مصرفــی فروکاســت میشــود« .بودریــار اســتدالل میکنــد کــه رســانههای ارتباطــات
الکترونیــک نــه از طریــق محتوایــی کــه حامــل آن هســتند ،بلکــه از طریــق شــکل و عملکــرد
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خــود موجــب دگرگونــی روابــط اجتماعــی شــدهاند» (اســمارت .)161 :1389 ،گوشــیهای
ـدن
هوشــمند ،مجمــع تمــام آن چیزهایــی هســتند کــه مــا انــگار بــرای مصرفکــردن و شـ ِ
نشــانهها ،بــه آن نیــاز داریــم ،یــا درواقــع مجمــع تمــام آن چیزهایــی هســتند کــه مصــرف
آنهــا بهعنــوان نیــاز ،بــرای انســان عصــر جدیــد بازتعریــف شــده اســت .چــه آن لحظــه کــه
در ایــن نظــام نشــانگان ،خــود را عرضــه میکنیــم و چــه آنوقتــی کــه عرضــۀ نشــانۀ دیگــری
ِ
فرآینــد صنعتیشــدن کــه تولیــد انبــوه کاالهــا را امکانپذیــر
را مصــرف مینماییــم« .بــا
کــرده و تبلیغــات رســانهای کــه ملتمســانه مــا را بــه خریدکــردن ترغیــب میکننــد ،مصــرف
بــه راهورســم زندگــی تبدیــل شــده اســت . ...از نظــر بودریــار[ ،مصــرف] یــک نظــام یکپارچــۀ
رویههــا ،روابــط ،باورهــا ،برداشــتها و نگرشهــای جمعــی و فــردی را ســازماندهی
میکنــد» (توفولتــی .)126 :1396 ،درواقــع بودریــار،
بــا کمکگرفتــن از نشانهشناســی و بهمنظــور تأکیــد بــر اهمیــت
نشــانۀ کاال بهجــای خــود کاال ،برداشــت ریشــهای مارکــس از مفهــوم کاال
را اصــاح میکنــد؛ بنابرایــن او معتقــد اســت کــه در جوامــع ســرمایهداری،
مصــرف بایــد بهمنزلــۀ فراینــدی درک شــود کــه در آن فقــط نشــانههای
وابســته بــه کاالهــا مصــرف میشــوند و ازایــنرو ارزش ایــن کاالهــا بــه
دلیــل استفادهشــان نیســت ،بلکــه ارزش آنهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه
حامــل معناییانــد کــه بهواســطۀ موقعیتشــان در یــک نظــام خودمرجــع
از دا لهــا تعییــن میشــود (کالرک.)122 :1396 ،
امــروز «نیــاز ،هرگــز ،نوعــی نیــاز بــه شــیء خــاص نیســت ،بلکــه نیــاز بــه تمایــز اســت
(میــل بــه نیــاز در معنــای اجتماعــی آن)» (کالرک )129 :1396 ،و مــا در باالتریــن ســطح
امــکان ابــراز ایــن تمایــزات هســتیم؛ چــون از طریــق گوشــی هوشــمند میتوانیــم آن
را فریــاد بزنیــم .در چنیــن شــرایطی زیباییشناســی ،بخشــی از بــازی نظــام نشــانگان و
رمــزگان میشــود .هنــر آن چیــزی اســت کــه کلیــک میشــود و آنچــه اصیــل پنداشــته
میشــده هیــچ ُمراجعــی نــدارد ،چراکــه در دایــرۀ جهــان ســوبژۀ امــروز ورودی نــدارد.
امــروز ،تولیدکننــدۀ نشــانه و مصرفکننــدۀ آن ،همزمــان یــک نفــر هســتند ،یــک کســی کــه
تصویــر را میســازد و دیگــری کــه تصویــر را مصــرف میکنــد و هـم او کــه تصویــر را مصــرف
کــرده ،بــه نحــو دیگــری ،مراجــع بــه ســایر نشــانهها ،آن را بازنشــر میکنــد ،یــا متأثــر از آن
و بــه نحــوی دیگــر در تولیــد تصویــری دیگــر از آن بهــره میجویــد .یــک نفــر تصویــر یــک
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نقاشــی هنــری را در پــس دنیــای پــورن ،میبینــد و میگــذرد و دیگــری تصویــر را در یــک
شــوی تبلیغاتــی؛ هــر دو گرچــه بــا یــک نشــانه مواجهانــد ،امــا دو فهــم بســیار متفــاوت
و فراواقعــی از آن را خواهنــد داشــت ،فهمــی مصرفــی و غیرنهایــی؛ زیــرا آن نشــانه ،دالــی
اســت کــه در میــان دا لهــای دیگــر پدیــدار شــده اســت .اینجاســت کــه تولیــد و مصــرف،
بهواســطۀ امــکان رســانه درهمتنیــده میشــود (بودریــار .)40 :1395 ،درواقــع ،انســان
امــروز ،عــاوه بــر جایگاهــی کــه بهعنــوان مصرفکننــده دارد ،تولیدکننــده هــم میشــود،
زیــرا قدرتهــا در جهــت مصرفیتــر شــدن فضــا ،امــکان بازســازی هــر رســانه را بــه هــر فــرد،
ی خــود را دارد و
بــا نــام واقعــی یــا مســتعار میدهنــد .هــر کــس «کانــال» و «صفحــه» 
دیگــر یــک مرجــع مشــخص رســانهای حاکــم نیســت و تنهــا تصویــر پرتــاب شــده در شــبکه،
حــرف نهایــی را میزنــد .امــکان همگانــی محــل ابــراز ،حــاال وهــم هنرمندبــودن را هــم ایجــاد
میکنــد .حــاال مصــرف هنــر در شــبکههای اجتماعــی ،بــه تولیــد هنــر در شــکل مصرفـیاش
تبدیــل میشــود .بهعبارتدیگــر ،تقاضــای آن هنــ ِر داغ شــده ،بــه هنرمنــد عرضهکننــدۀ
آن نیــز میانجامــد و ایــن تصویــر فراواقعــی هنــر ،مــدام جــای هنــر مینشــیند و نبــودن
آن را نیــز پنهــان خواهــد کــرد .هنــر عصــر شــبکههای اجتماعــی ،اغواگــر اســت ،زیبایــی
نیســت ،پــوک اســت و تنهــا بــزک زیبایــی را دارد تــا مصــرف شــود .دون اســلتر 1معتقــد
اســت بــا خریــد یــک وســیلۀ مشــهور از یــک برنــد خــاص ،مــا فقــط وســیله را نخریدیــم،
حتــی ممکــن اســت آن بــه هیــچ درد مــا نخــورد ،بلکــه مــا یــک ســهام از یــک ســبک
زندگــی را خریدیــم ( .)Slater, 1998: 33ایــن ســهام ،مصــرف یــک نشــانه اســت کــه مــا بــه
مرجــع آن دســت نمییابیــم .بــرای مــا مهــم ایــن اســت کــه یــک واحــد بیشــتر ،بــه زندگــی
مطلــوب خــود نزدیــکشــویم؛ درحالیکــه آن زندگــی مطلــوب خــود در مقــام اغواگــری
اســت و هیــچگاه محقــق نمیشــود ،زیــرا لحظــهای کــه بــه دســت بیایــد ،جذابیــتاش
فــرو میپاشــد .بــرای همیــن اســت کــه مــا مجموعـهای از امــور غیراصیــل را در زندگیمــان
داریــم ،مجموعــهای از لباسهــا ،عطرهــا ،ســاعتها کــه درمجمــوع یــک ســبک زندگــی
عاریتــی اســت .امــروز مصــرف« ،زبــان نشــانگان و رمــزگان» انســان اســت :آنچــه مصــرف
میکنیــم ،بیانگــر هویــت ،ماهیــت ،شــعار و زبــان غیرگویــای مــا بــرای نمایاندنمــان اســت
کــه قطعــی و اصیــل نیســت .مصــرف ،تجلــی جامعــۀ نمایــش اســت و شــبکههای اجتماعی،
ابــزار فریــاد ایــن زبانانــد .انســان عصــر شــبکههای اجتماعــی ،بایــد دوس ـتدار طبیعــت
(-1954تاکنون) جامعهشناس انگلیسی1 Don Staler.
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باشــد ،گوشــت نخــورد ،پالســتیک مصــرف نکنــد و «عاشــق و حامــی هنــر» باشــد تــا بــه
طبقــۀ بــاالی جامعــه ّ
تعلــق یابــد ،هــر چنــد هیــچ کــدام را نفهمــد؛ بنابرایــن ،حفــظ طبیعــت

یــا هنردوســتی در ازای تشــخص و اختصاصیافتــن بــه یــک طبقــۀ مطلــوب اســت ،نــه
ادراک زیبایــی؛ زیــرا در تبلیغــات« ،مصــرف هنــر» را منحصــر بــه طبقـهای میکننــد کــه شــأن
برساختشــدۀ واالیــی دارد کــه فــرد میخواهــد بــه آن تعلــق پیــدا کنــد .رســانهها نقــش
ســازندۀ ایــن تصــورات را بــه خوبــی ایفــا میکننــد و آن بخــش از مصــرف اجتماعــی را بــارور
میســازند کــه فــرد میخواهــد در آن ،تصــور آرمانــی خــود را فراهــم آورد.
فرجامِ بیانجامِ هنر
امــروز در دســترس مــا اصــاً واقعیتــی وجــود نــدارد و شــبکههای اجتماعــی ،تصاویــر
فراواقعــی را در خــود ردوبــدل میکننــد و هیــچ نســبتی بــا امــر واقــع و حقیقــی نمییابنــد؛
دورۀ شــبکههای اجتماعــی یــا فنــاوری نویــن ،دورۀ اضمحــال معنــا و شــکلگیری یــک
معنــای بیربــط بــه واقعیــت اســت .نقــش تصویــری اســت کــه جهــان را میســازد و در
شــبکههای اجتماعــی بــارور و بازتولیــد میشــود .در ایــن دوره «امــر مجــازی ،در برابــر امــر
واقعــی قــرار میگیــرد؛ امــا وقــوع و ظهــور نابــهگا ِه امــر مجــازی بهواســطۀ فناوریهــای
جدیــد بــه نوعــی نشــان از ایــن دارد کــه گویــی امــروز ،امــر مجــازی غیبــت یــا پایــان امــر
واقعــی را نشــان میدهــد» (بودریــار .)70 :1396 ،بــه ایــن معنــا کــه حــاال نشــانهها در
ـی هــر چیــزی ،منجملــه «هنــر» هســتند
حــال غایبنمــودن و پنهانکــردن کارکــرد امــر واقعـ ِ
و هنــر بــا اتــکاء بــه ذات خــود نمیتوانــد ،از ایــن فــرا واقعیــت تحمیلــی و گسســت از
حقیقــت بگریــزد .بهعبــارت دیگــر ،هنــر نیــز ،از خــود تهیشــده ،زیــرا نــه ســوبژهای بــرای
دریافــت اصــول زیباییشــناختی آن وجــود دارد و نــه فاصل ـهای بــرای شــناخت آن ممکــن

ً
تمامــا یــک دســت و همگــون
اســت« .واقعیــت مجــازی ،واقعیتــی کــه میتــوان گفــت
شــده ،دیجیتالــی و عملیاتــی شــده؛ واقعیتــی اســت کــه مبادلــه میشــود چــون کامــل
اســت ،اثباتپذیــر اســت و خــود را نقــض نمیکنــد» (بودریــار .)70 :1396 ،بودریــار در
بــه ســوی نقــد اقتصــاد سیاســی نشــانه مینویســد« :شــکل رسانههاســت کــه آنهــا را
بــه قــدرت متصــل میکنــد» ()Baudrillard, 1981: 73؛ امــا حــاال قــدرت در فضــای مجــازی
و نشــانههایی کــه در آن ردوبــدل میشــود ،در اختیــار ماهیــت فناورانــه رسانههاســت.
اکنــون رســانهها چیــزی جــز ابــزار اعجابانگیــزی بــرای متزلز لســازی
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امــور واقعــی و حقیقــی و متزلز لســازی تمــام حقایــق تاریخــی یــا سیاســی
نیســتند و اعتیــاد مــا بــه رســانهها ،محا لبــودن ســرکردن بــدون آنهــا،

ً
عمیقــا محصــول همیــن ماجراســت :ایــن اشــتیاقی برآمــده از میــل بــه
فرهنــگ ،ارتباطــات و اطالعــات نیســت ،بلکــه حاصــل دوریجویــی 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
هســت (بودریــار.)140 :1393 ،
اینجاســت کــه بودریــار میپرســد« :آیــا ایــن امــر مجــازی اســت کــه یــک بــار بــرای
همیشــه کار امــر واقعــی را تمــام کــرده و بــه بــازی ایــن جهــان پایــان داده؟  ...آیــا اینطــور
ِ
نمایــش امــر مجــازی را بهعنــوان نمایشــی از
نیســت کــه مــا خــود ،بهگونــهای طنزآلــود،
قــدرت بــرای خــود بــه راه انداختهایــم؟» (بودریــار)71 :1396 ،؛ و بعدتــر خــودش پاســخ
میدهــد« :بیشــتر مایـلام کــه پیــروزی بــزرگ امــر مجــازی را بهگونـهای تصــور کنــم کــه در
آن همگــی بــه واپاشــی میرســیم .چــه چیــزی جــای آن [امــر مجــازی] را میگیــرد؟ گفتـناش
دشــوار اســت ،چــون ورای امــر مجــازی هیــچ چیــزی نمیبینــم» (بودریــار)71 :1396 ،؛ و
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
هــر جــا کــه باشــیم ماننــد هنرپیش ـههای ســینما در حــال بــازی و نقشآفرینــی هســتیم.
هــر جــا کــه باشــیم ،میتوانیــم خودمــان را عرضــه کنیــم و عــدۀ زیــادی تقاضــای آن را دارنــد
کــه ایــن عرضــه را تماشــا کننــد ()Budrillard, 1996: 21؛ امــا در ایــن عرضهوتقاضــا ،چیــزی

ِ
مصــرف امــر متظاهرانــه!
رد و بــدل نمیشــود بلکــه همهچیــز «مصــرف» خواهــد شــد؛
ایــن تهاجمــی فراتــر از مفهــوم گشــتل (در مقــام ماهیــت فنــاوری) بــه حقیقــت هــر امــری،
منجملــه هنــر اســت .خطــر گشــتل ،زوال ذات معنــوی انســان ،از بیــن بــردن طبیعــت و
مصرفــی کــردن آن اســت ،امــا فروافتــادن در مســیری کــه گشــتل تحمیــل کــرده و امــروز
تمــام اندیشــۀ انســان را معطــوف بــه خــود ســاخته ،مــا را بــه مصرفــی شــدن مطلــق در
عرصــۀ فنــاوری نویــن ،شــبکههای 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
میکنــد ،زیــرا همهچیــز در آن بــه یــک امــر مصرفــی بــدل میشــود ،ابــژهای کــه بایــد آن
را مصــرف کــرد تــا فایــدهاش تمــام و دور ریختــه شــود .امــور اهمیتــی ندارنــد و واجــد
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هیــچ معنایــی نیســتند .انســان در ایــن جهــان معنــا را میســازد و نهایتـ ً
ـا خــود بــه منبعــی
بــرای بهرهبــرداری تبدیــل میشــود .هیــچ چیــزی نیســت در ایــن جهــان کــه اهمیــت ذاتــی
داشــته باشــد .هــر چــه هســت فاقــد معناســت و تنهــا بــرای مصــرف حداکثــری پدیــد

آمــده اســت)Thomson, 2011:19( .
بــا ایــن همــه هنــ ِر عصــ ِر شــبکههای اجتماعــی بــه دلیــل بــروز همهجانبــۀ ابــژه و
تــورم بیپایــان صحنــۀ واقعــی وانمایــی میشــود« .مــا بــا یــک نمایــش تمامنشــدنی از
تصاویــر ،اشــباع شــدهایم کــه از امــر پیــش پــا افتــاده تــا امــر آشــکار را دربرمیگیــرد و بــه
نظــر میرســد همیشــه و از همــه جــا بــه مــا حمل ـهور میشــود» (توفولتــی.)188 :1396 ،
«وقتــی همهچیــز بــه هویدایــی و پیدایــی میگرایــد ،همــان بالیــی کــه بــر ســر جهــان مــا
آمــده ،چــه بالیــی بــر ســر چیزهایــی میآیــد کــه زمانــی پوشــیده نــگاه داشــته شــدهاند؟
ّ
زیرجلــی ،زیرزمینــی و مخفــی میشــوند ،شــریر میشــوند»
آنهــا مکتــوم میشــوند،

(بودریــار)59-60 :1396 ،؛ و ایــن شــرارت بــه ابتــذال و طغیــان میانجامــد ،بــه نابودی درک
و فهــم مــا از واقعیــت .بــرای بودریــار ،شــر ،یــک ســاختار اســت ،نــه یــک امــر غیرارزشمنــد،
یــک اصــل نزاعطلــب اســت کــه میخواهــد وضــع آرام موجــود را نابــود کنــد« .خیــر در
حقیقــت هماننــد تک ـهای از کــوه یــخ روی آب اســت .نــود درصــد آنکــه 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 .همهچیــز در یــک شــرایط پیچیــدۀ مکــرر گرفتــار
میشــود و شــر دامــن واقعیــت را میگیــرد« .امــر واقعــی ســود خــود را در واقعیتــر

از واقعیشــدن میبینــد ،در درســتتر از درستشــدن» (.)Baudrillard, 1988: 188
ســوبژه هــر انــدازه بــرای یافتــن و شــناختن تــاش کنــد ،راه بــه جایــی نمیبــرد و مــدام
فراواقعــی نامتناهــی دســتوپا میزنــد« .ابــژه در
در مجموعــۀ متکثــر و متنــوع ابژههــای
ِ
هــر بــازیای کــه از او بخواهیــم حضــور مییابــد و بــا شــوق تمــام در مســیر حادتــر ســاختن
فضــا ،مشــارکت میکنــد» ( .) Baudrillard, 1988:203ایــن شــری اســت کــه ســوبژه در
میــان کثــرت تصاویــر موجــود گرفتــار آن شــده اســت و نمیدانــد کــه بایــد بــه کــدام
نقطــۀ اتــکاء ،بــه کــدام واقعیــت ،بــه کــدام شــناخت از ابــژه متکــی شــود .ســوبژه در بــازی
ابژههاســت و ابژههــا چنــان عنــان او را در دســت گرفتنــد کــه خــود ســوبژه ،یــک ابــژۀ
منفعــل شــده اســت .ایــن شــدت حضــور فــرا واقعیــت بــه غیــاب امــر واقــع میانجامــد.
اینجاســت کــه هنــ ِر بیهنــری رخ میدهــد .ســاحت مکتــوم و ناپیــدای اشــراقی هنــر،
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در مســیر مصــرف قــرار میگیــرد و از تکــرر و تکثــر تصویــرش ،مبتــذل میشــود .اینجــا
هنــر بیهنــری رخ میدهــد و جهــان هنــر ،بــه جهــان نشــانهای تحویــل میگــردد .جهــان
نشــانهای کــه مصرفیتــر از حتــی وضعی ـت کاالییشــدۀ هنــر در چنــد دهــۀ گذشــته بــوده
اســت .مهــم نیســت کــه هنــر چیســت ،مهــم ایــن اســت کــه هــر چیــزی را میتــوان بهجــای
هنــر در نظــام نشــانگانی عصــر جدیــد ،مصــرف کــرد و هــر هنــری را بــا تکثیــر بیشازحــد
آن مبتــذل و حتــی مســتهجن نمــود .درواقــع ،فنــاوری نویــن و شــبکه ،بــه مــا ایــن اجــازه
را میدهــد کــه هــر چیــزی را هــر انــدازه کــه میخواهیــم منتشــر و بازنشــر کنیــم و هــر
چقــدر امــکان فرآینـ ِ
ـد ایــن تکثیــر بیشــتر شــود ،میــل بــه مصــرف آن بیشــتر خواهــد شــد.
در ایــن شــرایط فراواقعــی ،مــا دیگــر بــا امــر هنــری مواجــه نیســتیم ،بلکــه میتوانیــم آن
را فراهنــر یــا هنــر متــورم قلمــداد کنیــم .امــری کــه ماننــد همــۀ پدیدههــای دیگــر ایــن
جهــان ،مصرفیشــده و در مســیر مصــرف ،نســبتاش را بــا واقعیــت و ذات اصیــل خــود
کــه حقیقــت اســت از دســت داده و فقــط وانمــود هنــری را اغواگرانــه ارائــه میکنــد.
ن هــم هســت و از فــرط ایــن فراوانــی نیســت شــده اســت.
تصویــر هنــری کــه هســت ،فــراوا 
فنــاوری نویــن و عصــر شــبکههای اجتماعــی ،عصــر هنــر متــورم اســت ،هنــر پوچــی کــه
اقتضــاء هیــچ زیبایــی اصیلــی را نــدارد .هنــر شــبیه همهچیــز شــده اســت ،تمــام آن امــوری
کــه ذیــل تصاویــر ،نــه واقعــی هســتند و نــه نســبتی بــا حقیقــت دارنــد .هنــر در فنــاوری
نویــن و عصــر شــبکههای اجتماعــی ،بــه وانمــودهای نظیــر ســایر وانمودههــا ،بیمعنــا و
مصرفــی بــدل شــده اســت .بودریــار مینویســد:
ایــن یــک صحنــۀ نمایــش نیســت؛ نــه فاصلــهای و نــه نــگاه
زیباییشــناختی یــا انتقــادیای وجــود نــدارد :غوط ـهوری کامــل و تصاویــر
بیشــماری کــه از طــرف رســانۀ مجــازی بــه ســمت مــا روان میشــوند و در
ســاحت بازنمایــی نیســت ،بلکــه در ســاحت رمزگــذاری و زوال بصــری اســت،
آنهــا مــا را فرهیختــه نمیکننــد بلکــه مــا را از چیــزی بــا خبــر میگرداننــد و
بازگشــت از آنهــا بــه واقعیتــی ملمــوس (حتــی بــه یــک واقعیــت سیاســی)
غیرممکــن اســت .در ایــن معنــا حتــی جنــگ نیــز قابــل بازنمایــی نیســت
و اکنــون بهواســطۀ حادتجســم رخــداد ،عــدم بازنمایــی نیــز بــه مصیبــت
جنــگ اضافــه شــده اســت( .بودریــار)109 :1397 ،
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بحث و نتیجهگیری
نتیجــه آنکــه بــا ظهــور فنــاوری نویــن ،شــبکههای اجتماعــی و بســط فضــای مجــازی،
آنچــه را کــه هایدگــر بــه معنــای ماهیــت فنــاوری ،یعنــی گشــتل قلمــداد میکــرد ابعــاد
وســیع نامحــدودی یافــت و بــه یکســان و مصرفــی شــدن هــر چیــزی در جهــان ازجملــه
انســان انجامیــد .بهاینترتیــب بســیاری از مناســبات معرفتشــناختی و هستیشــناختی
انســان تغییــر کــرد .تلفنهــای همــراه هوشــمند ،بــا افزایــش ســرعت اینترنــت ،بــه
ـان در جهــان و
مهمتریــن ابــزار شــناخت و محــل تجلــی هویــت انســان تبدیــل شــدند .انسـ ِ
ـن مواجهــه بــا دیگران
در نســبت بــا دیگــری ،بــه انســان بــر خطــی بــدل شــد کــه در نظــم نویـ ِ
غایــب و تصویــر واقعیــت ،همهچیــز را بهصــورت فراواقعــی دریافــت میکــرد .بهعبــارت
دیگــر ،شــبکههای اجتماعــی ،عمیقتــر از تلویزیونهــا ،انســان عصــر جدیــد را بــه مصــرف
امــر فراواقعــی گســیل داشــتند و فــرا واقعیــت را کــه وانمــودهای مبتــذل از واقعیــت یــا
حقیقــت بــود ،بهجــای امــر واقعــی در مســیر ادراک قــرار دادنــد .در چنیــن شــرایطی،
مصــرف وانمــوده در شــبکۀ اجتماعــی بهعنــوان مهمتریــن عنصــر ظهــور اجتماعــی ســوبژه
در الگــوی حیــات انســان قــرار گرفــت .انســان عصــر شــبکههای اجتماعــی ،فــرا واقعیــت و
وانمودههــا را مصــرف میکنــد و خــود در مســیر ســاخت وانمودههــا ،نقــش دارد.
هنــر نیــز بهعنــوان امــر اصیــل مرتبــط بــا حقیقــت ،در فرآینـ ِ
ـد همــان وانمایــی عصــر
فــرا واقعیــت ،بــه یــک وانمــودۀ محصــور در شــبکۀ رمــزگان بــدل میشــود کــه ســوبژه آن

را مصــرف میکنــد تــا مصرفیشــدناش را در طبقــۀ اجتماعــی دیگــر ،مهیــا ســازد ،مثــاً
کســانی ببینــد کــه او هنرمنــد یــا هنردوســت اســت تــا در دنیــای خــود قبولــش کننــد.

وانمایــی هنــر ،موجــب انقطــاع ربــط امــر هنــری بــا واقعیــت و حقیقــت میشــود و تکثیــر،
تقطیــع و وانمایــی موجــود در شــبکۀ اجتماعــی ،آن را بــه یــک امــر مصرفــی ،همعــرض تمام
امــور مصرفــی دیگــر تبدیــل خواهــد کــرد و امــر بدیــل فراواقعــی ،جایگزیــن امــر اصیــل و
هــر اصالتــی در هنــر خواهــد بــود .بــهمعنــای دیگــر ،بــر اســاس دیدگاههــای ژان بودریــار
همــۀ امــور حــول پدیــدۀ مصــرف شــکل میگیرنــد و فــرا واقعیــت ،بهطــور کامــل جــای
واقعیــت مینشــیند .بودریــار درســت در ســالی از دنیــا م ـیرود کــه نخســتین گوش ـیهای
هوشــمند در جهــان طــی یــک انقــاب فناورانــه رونمایــی میشــوند .گوشـیهای هوشــمند
و شــبکههای اجتماعــی ،آنچــه را وی وانمایــی تلقــی میکــرد بــه اوج خــود رســاندند و
تمــام مفاهیــم مطرحشــده از ســوی ایــن متفکــر فرانســوی را محقــق کردنــد .حــال و در
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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 میشــود؟ پاســخ روشــن
اســت ،همهچیــز رو بهســوی ابتــذال ،وانمایــی و فروپاشــی حرکــت میکنــد .درواقــع ،بــا
ـری حقیقــی یــا واقعــی،
یگانهشــدن فضــای مجــازی و حیــات مــا ،یعنــی بــا از بینرفتــن دیگـ ِ
هنــر نیــز ماننــد ســایر امــور نشــانهای مجــازی میشــود و در نظــام نشــانگان ـ رمــزگان،
چنیــن ســاحتی بــه مصرفیتریــن شــکل ممکــن میرســد .آنچنــان کــه بودریــار معتقــد
اســت دیگــر تمایــزی میــان واقعیــت و مجــاز وجــود نــدارد ،همهچیــز مجــازی اســت و
در ایــن یکپارچگــی شــیطانی ،همهچیــز نمودنــی خواهــد شــد و آنچــه نمودنــی اســت،
مصرفــی محــض اســت و هنــر ذیــل همیــن رونــد قــرار میگیــرد .هنــر و زیبایــی امــروز،
ِ
امــری همردیــف شــوخیهای مبتــذل ،اخبــار زرد یــا ترندهــای داغ شــبکههای اجتماعــی
اســت .نــه امــکان ظهــور وســیعتری دارد و نــه بیــان جدیتــری بــرای آن ممکــن اســت .در
ایــن شــرایط ســوبژه و ابــژه دچــار فروپاشــیاند ،ابــژۀ زیبایــی نابــود شــده و امــر هنــری،
ـق شــناخت ســوبژه قــرار نمیگیــرد .شــبکههای اجتماعــی بــه مــا میآموزنــد کــه هنــر
متعلـ ِ
زینتالمجالــس اعیــان بــرای مصــرف و ســپس عیانکــردن ثــروت و مکنتشــان اســت
و هیــچ امــر هنــری دیگــری بــه دلیــل عــدم تمایــز میــان حقیقــت ،واقعیــت و وانمــوده
بــروز نمیکنــد .بهاینترتیــب ،امــر هنــری ذیــل امــر وانمــودۀ هنــری قــرار میگیــرد و
از بیــن مــیرود .اگرچــه رســانه بــه مــا مینمایانــد کــه چیــزی هنــر اســت ،امــا نیســت،
بلکــه وانمودههــای مصرفیانــد کــه جــای زیبایــی حقیقــی هنــر را میگیرنــد .گرچــه تلقــی
هایدگــر ایــن بــود کــه میتــوان بــا آرخــه (هنــر) از تخنــه (فنــاوری) و گســترش همهجانبــۀ
آن رهایــی پیــدا کنیــم ،امــروز میبینیــم کــه هنــر نیــز خــود بــه یــک منبــع مصرفــی دورریــز،
تحــت ســیطرۀ فنــاوری بــدل و گشــتل پیــروز شــدهاســت .همــۀ مــا بایــد امــروز روی
صفحههــای گوش ـیهای هوشــمندمان ،هشــداری حــک کنیــم کــه «خــودت بــاش!» و ایــن
یعنــی دچــار وانمایــی نشــویم؛ امــا آیــا بــا شــعار میشــود انســان بــود؟ تنهــا راه ایــن اســت
کــه «فاصلــه انداختــن» را بیاموزیــم و دوبــاره «خویشــتن» را بجوییــم« .ایــن نکتــه مــا را از
نگــرش هایدگــری در بــاب فنــاوری بهعنــوان علــت و آخریــن مرتبــۀ متافیزیــک و از تمــام
نوســتالژی پسنگرانــه نســبت بــه هســتی /وجــود میرهانــد و در عــوض طنــزی ابژکتیــو
و شــهود بهتــری را در خصــوص وهمزایــی موجــود در سرتاســر ایــن فراشــد [واقعیــت
مجــازی] بــه مــا میدهــد( ».بودریــار )123-144 :1397،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
ـق فــرا واقعیــت
بــرای آن وجــود نــدارد ،زیــرا همهچیــز یکپارچــه و یــک دســت اســت :مطلـ ِ
متــورم« .البتــه نمیبایســت اســتیالی امــر مجــازی را بهعنــوان چیــزی اجتنابناپذیــر در
ً
(قطعــا
نظــر آوریــم .مهمتــر از همــه اینکــه نبایــد امــر مجــازی را یــک واقعیــت بدانیــم
امــر مجــازی بســیار فراتــر از واقعیــت مـیرود!) و نبایــد منطــق امــر واقعــی و عقالنــی را در
مــورد آن بــه کار ببندیــم( ».بودریــار )120 :1397 ،فنــاوری نویــن و امــر مجــازی یــا بعدتــر
شــبکههای اجتماعــی جهــان را از واقعیــت تهــی میکننــد و نســبت را بــا حقیقــت از
بیــن میبرنــد .هنــر مصرفــی و مصــرف هنــر ،آن چیــزی اســت کــه میتوانــد یگانــه روزنــۀ
امیدبخـ ِ
ـش نســبت یافتــن انســان بــا حقیقــت را از بیــن ببــرد و راهــی نیســت جــز بــه هنــر
بازگشــتن ،زیبایــی را دوبــاره جســتن و زدودن پیرایــۀ جهــان مجــازی از صــورت هنــر بــا
ســاختن غیریتــی باغیــرت بــرای هنــر.
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