
193

چکیده: 
نگاه اصلى مقاله، معطوف به اخبار تلویزیونى است. در ابتداى مقاله به این امر پرداخته مى شود که چه 
عللى وجود دارند که مخاطبان، اخبار را پیگیرى مى کنند و از مشاهده آن لذت مى برند. مقاله همچنین 
نیم نگاهى به ماهیت تلویزیون دارد و خصوصیات ماهوى آن را بر مى شمرد. پس از آن از توانایى هاى 
تلویزیونى سخن به میان مى آید و در ادامه با نگاهى به حقایق موجود و اتفاقاتى که در دنیاى برنامه هاى 
مشخص  دهنده  سامان  روال هاى  با  داللت گر  رویه اى  تلویزیون  اخبار  است  معتقد  مولف  افتاده،  خبرى 
است، چرا که گفتارى سازمان یافته جداى از زندگى وساطت نیافته است. اخبار شمار بى پایان  آیتم هاى 
خبرى موجود و در دست را به مجموعه اى سخت محدود و قالبى از داستان هایى بدل مى کند که مى تواند 
در آنها چنان که مى خواهد دست ببرد. مقاله در پایان پس از پرداختن به نگاههاى گوناگونى که به اخبار، 
آگهى هاى بازرگانى و سریال هاى تلویزیونى وجود دارد تصریح مى کند ما بینندگانى هستیم که مى توانیم 
در برابر پیام هاى تلویزیون مقاومت ورزیم، بر آنها فشار وارد کنیم و آنها را رمزگشایى یا قالب شکنى 
کنیم. اما یکى از اولین وظایف نظرى ما  این است که نه فقط از خود بیگانگى حاصل از آن که نیز وعده 

ناکجا آبادى ساز و کارهاى لذت  آفرین آن را درك کنیم.
واژگان کلیدى: تلویزیون، رسانه، خبر، تماشاگر.

***

بدیهى  را  آن  اغلب  وضوح  فرط  از  که  کنیم  آغاز  واقعیتى  طرح  از  را  بحث  دهید  اجازه 
مى انگارند و حال آن که به راستى مایه شگفتى است:  این واقعیت که اخبار تلویزیون لذت بخش 
نوع  با  اخبار  گوینده  هنگامى که  حتى  و  مى شنویم  ناخوشایند  و  "بد"  اخبار  وقتى  حتى  است. 
باز  کند،  حمله  ما  گرایش هاى  ایدئولوژیک  یا  فردى  حساسیت هاى  به  "بدجورى"  خبر  اعالم 
هم تماشاى اخبار لذت بخش است. حتى اگر بدترین خبرهایى که در مخیله تان مى گنجد روزى 
پخش شود- از افزایش سرسام آور نرخ تورم و بیکارى گرفته تا کمبود قریب الوقوع مواد غذایى 
یا نشتى نیروگاه هسته اى که سموم نامرئى مرگبارش به مراکز کالن شهرهاى ما نزدیک مى شود- 
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رادیو تلویزیون/ شماره 1946

تجربه تماشاى اخبار، به ذات خود، قدرت لذت آفرینى اش را از کف نخواهد داد.
پیوندى  که  دوم  پرسش  و  است؟  لذت بخش  اخبار  چرا  است:  ما  این  پرسش  نخستین  پس 
تنگانگ با اولى دارد،  این که : الگوهاى نظرى و روش هاى تجزیه و تحلیل معاصر که ابعاد مختلف 
فیلم هاى داستانى را به دقت و با موشکافى کاویده اند تا چه حد به کار تعیین زوایاى پنهان اخبار 
تلویزیون مى آیند؟ اسلوب هاى تحلیلى روزگار ما – روان کاوانه ، نشانه شناختى، دیالیکتیکى- تا 
چه حد قادر به رمزگشایى از فعل و انفعال هاى اخبار تلویزیون به مثابه جزوى از مجموعه اى 
هستند که استیفن هیث (Stephen Heath)، در فضاى بحثى دگر، همتافت لذت - معنا - کاالیش 
نامیده است؟ لذت هایى که به طور مشخص از تماشاى اخبار به ما دست مى دهد کدام است و 
 ، (epistemophilia) چگونه مى توان آنها را توجیه کرد؟ عشق به دانستن، یا به اصطالح اپیستموفیلیا
تنها مى تواند گوشه اى از بحث را روشن کند. باید  این سؤال را پیش کشید که چرا مردم براى 
آگاهى یافتن از اخبار ترجیح مى دهند سراغ تلویزیون بروند، و چرا حتى آنانى که از پیش اخبار 
از  مى توانیم  نمى شوند.  غافل  اخبار  تماشاى  از  هم  باز  "مى دانند"  رسانه ها  دیگر  طریق  از  را 
 jean -) ژان لوئى پودرى ، (Christian Metz) یافته هاى اخیر نظریه پردازان فیلم مانند کریستیان متز
Louis) و ژان لوئى کومولى (Comolli) سرمشق بگیریم و از قابلیت هاى لذت آفرینى آغاز کنیم که 

در ذات دوم و دستگاه تلویزیون هست.1
و  وسیع  مفهوم  به  سازى  فیلم  صنعت  ماشین  دستگاه"،  و  "دم  از  نظریه پردازان  منظور  این 
جامع کلمه است - نه تنها ابزار آالت و تجهیزات پایه آن مثل دوربین و پرژکتور و پرده که نیز 
تماشاگر به عنوان فاعل میل( سوژه خواهشگر) وابسته است که نهاد فیلمسازى را به عنوان ابژه 
و همدست خویش بداند. متز در مقاله "دال خیالى" نشان مى دهد که تماشاگر سینما پیش از هر 
چیز عمل نگاه کردن اخذ هویت مى کند؛ از خود به مثابه قسمتى عمل خالص ادراك (در مقام 
بیدار بودن، هشیار بودن) به مثابه شرط امکان مدرکات. فلذا به مثابه قسمتى سوژه استعالیى که 
بر هرگونه "هست" تقدم دارد. یعنى وجود شرط بودن هر چیز دیگر است2. پس در "هویت یابى 
اولیه"، تماشاگر نه از وقایع یا شخصیت به تصویر کشیده بر روى پرده بلکه از عمل ادراك، اخذ 
هویت مى کند که  این هویت یابى هاى[یا اصطالحا همذات پندارى ها] ثانوى را ممکن مى سازد، 
عمل ادراکى که به وسیله نگاه مقدم دوربین و پرژکتورى که جایگزین آن به شمار مى رود هدایت 
مى شود و قوام مى یابد، و در تماشاگر  این توهم را پدید مى آورد که از حضور دائمى سوژه اى 

داراى ادراك مطلق برخوردار است.
دم و دستگاه تلویزیون قطع نظر از روال "تنظیم برنامه" اش، به تماشاگر لذاتى به مراتب متنوع 
و چند شکله تر از لذات حاصل از تماشاى فیلم در سینما مى بخشد، چرا که تماشاگر تلویزیون 
از مجموعه به مراتب وسیع ترى از دوربین ها و نگاه ها اخذ هویت مى کند. براى مثال ، تماشاگر 
اخبار شامگاهى از وسایل ذیل اخذ هویت مى کند: 1- دوربین هاى فیلمبردارى و نماهایى که از 
اقصى نقاط جهان گرفته اند (فیلم هایى که به سفارش شبکه تهیه شده، فیلم هاى برگرفته از دیگر 
و  تصویرها  و  ویدئویى  دوربین هاى   -2 آرشیوها)؛  و  کتابخانه ها  در  موجود  مواد  از  و  منابع، 
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صداها ضبط شده روى کاست هاى آنها؛ و 3- دوربین هاى ویدئویى بدون کاست که تصویرها و 
صداها را مستقیم پخش مى کنند (گویندگان خبر که در استودیو اخبار را به سمع و نظر بینندگان 

مى رسانند یا گزارشگرانى که در محل وقوع حوادث را از راه دور اخبار را ارسال مى کنند.) 
این مورد آخر، برخالف سینما، براى تلویزیون اهمیت زیادى دارد؛ چون به ما امکان مى دهد 
در زمان بالفعل کسانى که در دیگر مکان ها به سر مى برند سهیم شویم. بدین واسطه نه تنها از 
حضورى فراگیر بلکه از حضور فراگیرى آنى بهره مند مى گردیم. تماشاگرى که از تلویزیون فرود 
آمدن سفینه اى را بر سطح ماه نظاره مى کند به فضانوردى نیابتى بدل مى شود که همزمان با (و با 

مالحظات فنى ، یک ثانیه بعد از) خود فضانوردان سرگرم اکتشاف در نقاط مختلف ماه است. 
 بیننده یک برنامه زنده تلویزیونى، راستش را بخواهید، از برخى جهات بهتر از آنانى که در 
صحنه حضور دارند و برنامه را بال واسطه تماشا مى کنند برنامه را مى بینند. دوربین هاى پرشمار، 
تکرار  و  نمایش  امکان  ویدئو  نوار  مى آورد،  بوجود  منظره  از  بخشى  مسرت  و  خوشایند  تکثر 
فورى صحنه را فراهم مى سازد، خواه کاشتن توپ در آن سوى دروازه حریف در بازى راگبى 

باشد، خواه سوء قصد به جان شخصیتى سیاسى. 
به  مصنوعى  عضوى  افزودن  با  گویى  تو  آن،  تجهیزات  و  تلویزیون  دستگاه  و  دم  بارى،   
داراى  مجازاً  که  خود  بیننده  به  و  مى کند،  برابر  چند  را  بشرى  ادراك  گستره  حسى،   اندام هاى 
"ادراك مطلق" است حس افزایش قدرت بصرى مى دهد، بیننده اى که احساس مى کند در عمل 

خالص تماشا کردن، به منتهاى توان خویش رسیده است.
مى کند.  تضمین  را  میل  ارضاء  و  لذت بخشى  انواع  بودن"[برنامه هاى] تلویزیون دیگر  "زنده 
ممکن مى گرداند:  آیا  را  تصنعى،  و  نه ساختگى  و  واقعى،  تعلیق  احساس  زنده برنامه ها  پخش 
فضاپیما از زمین بلند خواهد شد؟ فالن مقام مملکتى که به جانش سوقصد شده زنده خواهد 
ماند؟ برخالف سینما، تلویزیون باید به وسیله نوشته هاى مندرج زیر تصویر به ما بگوید صحنه اى 

که مى بینیم زنده است یا قبًال ضبط شده است.
 میزگردهاى تلویزیونى حتى وقتى از قبل ضبط شده باشند به نظر زنده مى نمایند، و هر گاه 
خنگ بازى در بیاوریم اشاره به موضوعى نابهنگام کافى است تا دوزارى مان بیفتد. درست است 
که پخش برنامه هاى زنده بخش ناچیزى از کل برنامه هاى تلویزیون را تشکیل مى دهد، همین 
بخش ناچیز است که حال و هواى کل تلویزیون را رنگ و بویى متفاوت مى بخشد و تحت تاثیر 
قرار مى دهد. در اخبار، آن بخش هایى که پخش مستقیم مى شوند- اجراى گوینده خبر، گفتگوها، 
و گاه و بى گاه پخش زنده برخى وقایع خاص - به گونه اى کنایه آمیز کل اخبار را به خود "آلوده 
مى سازد". خود عنوان ها - اخبار شاهدان عینى اخبار حوادث، اخبار زنده ساعت پنج - این زنده 

بودن را به عنوان غایتى اعالم مى کنند که از قرار معلوم اخبار به جانب آن میل مى کنند.
 beraking) "البته  این سر زندگى تا حد زیادى قالبى و فریب آمیز است. بخش "خبرهاى فورى
از  گزارش هایى  مى شود،  فیلمبردارى  اخبار  پخش  از  پیش  روزها  بسا  چه  یا  ساعت ها   (fast

بالغ (مانند  ترفندهاى  و  تمهیدها  زور  و  ضرب  به  خبرنگاران  و  گزارشگران  شده  ضبط  پیش 

اخبار تلویزیون و تماشاگر آن



رادیو تلویزیون/ شماره 1966

"خب، والتر؛ در واشنگتن احساس عمومى اینه که...") به گزارش هاى مستقیم و زنده استودیویى 
چسبانده مى شود. اما  این احساس موهوم در زمان حال بودن،  این حس ساختگى دست اول 
اخبار  آفرینى  رضایت  انکارناپذیر  ارکان  از  یکى  قوام بخش  خبرها،  همه  بالفاصلگى  و  بودن 

است.
 بدین سان، نخستین لذت حاصل از اخبار مربوط به خودشیفتگى مى شوند. منابع نامتجانس 
و ناهمگن تلویزیون - فیلم ، نوار و ویدئو، پخش مستقیم - قواى ادراکى تلویزیون را برتر از 
قواى سینما مى کند که بالنسبه کندتر و بیشتر در قید زمان است، مدیومى که تلویزیونى در آن 
واحد به واسطه توانایى اش در "زیر پوشش قرار دادن جهان " آن را "در خود مى گنجاند" و از 

آن فراتر مى رود.
جان کامرون سوئیز3 این مضمون قریب به جهانگردى را در یکى از مراحل اولیه پیدایش 
تکنولوژى هاى جدید پیش بینى کرده بود، او عنوان نامتعارف کاروان اخبار را براى برنامه خود 
برگزیده بود؛ کره هاى جغرافیا و نقشه هاى منورى که امروزه در برنامه هاى خبرى به کار مى رود 
همان مضمون جهانگردى را تداعى مى کند، ما ، به لطف جایگاه سوژه وارمان، به اربابان سمعى 
- بصرى جهان بدل مى شویم - تلویزیون ما را استحاله مى کند و به قالب امپریالیست هایى از 
راه دور در مى آورد و خود مدام مجیزمان را مى گوید و بر حس قدرت طلبى مان از نوع صحه 

مى گذارد.
پشتوانه هاى تکنولوژیک  این حس نشئه آور قدرت، در نظر اول، متزلزل و نامطمئن مى نماید. 
در تلویزیون چه مى بینیم؟ جان چنسلر (john Chanceller) را نمى بینیم، چرا که او در استودیى در 
نیویورك است؛ عکسى نمى بینیم، چون خبرى از عکاسى نیست. آنچه مى بینیم چیزى جز آرایشى 
 (Yeshayahu Nir) بصرى نیست. انبوهه اى اغوا کننده از داده هاى یونیزه شده، چیزى که یشایاهو نیر
"حضور شمایل وار بى واسطه" مى نامد، حضورى که "بر اثر گردش اسکنرى الکترونیکى در پهنه 

صحنه نمایش مجسم مى شود"4.
نازل  موقعیت  نشانه  به  اغلب  که  تلویزیون،  از  تحقیرآمیز  تصویر  این  اوصاف،   همه  این  با 
"تلویزیون" نقل مى شود، هیچ منافاتى با فرضیه هویت یابى خود شیفته وار ندارد. حتى مى توان 
بازنمایى  در  رسانه  آن  توانایى  میزان  با  رسانه  یک  در  یابى  هویت  جهات  برخى  از  داد  نشان 
نسبت عکس دارد. به زعم متز، سرشت سینما به طور مضاعف خیالى است (یکى به جهت آنچه 
بازنمایى اش مى کند و یکى به موجب سرشت دال آن)،  این سرشت خیالى امکانات هویت یابى 
را نه تنها کم نمى کند بلکه افزون مى کند. واقعیت نمایى فیلم بسیار قوى تر از تئاتر است. زیرا 
تصویرهاى شبح گونه روى پرده سینما به سادگى خیال پردازى ها و فرافکنى هاى ما را در خود 

جذب مى کنند5. 
تلویزیون، به موجب همین منطق، هویت یابى و همذات پندارى قوى ترى را ممکن مى سازد. 
چرا که دال آن درجه به مراتب باالترى از خیالى بودن را  ایجاب مى کند. تلویزیون وهمى ناب 
و گوهرین بوجود مى آورد و جاى شگفتى نیست که مارشال مک لوهان، از منظر نظرى کامًال 
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متفاوتى، اصرار مى ورزد که تصاویر خیالى مایه باخته تلویزیون، که در نهایت "حتى در آنجا هم 
نیستند" ، محیط واسطى "سرد" مى سازند که درگیر شدن بیننده در آن تا بخواهى "داغ و شدید" 

است.
 هم سینما و هم تلویزیون دم و دستگاه هاى وانمایى یا شبیه سازى اند که نه فقط امور واقع را 
بازنمایى مى کنند که در عین حال موجب "تاثیرات سوبژکیتو" شدیدى مى شوند. از نظر لودربى، 
تصویرهاى سایه آسا پرده سینما، تاریکى سالن سینما، بى تحرکى منفعالنه تماشاگر سینما، و 
فضاى زهدان وار آن بر اثر بستن راه صداهاى محیط اطراف و فشارهاى زندگى روزمره همه 
و همه موجب سیر قهقرایى تصنعى به عالم درون فرد هستند که البته غیر از حالتى است که در 
رویا و به هنگام خواب تجربه مى کنیم، به زعم بودریار، سینما تقریبًا همان واقعیت یافتن ملموس 
و مادى غایت ناخودآگاهى است که شاید با ذات ذهنى بشر عجین باشد. میل به بازگشت در 
سیرى قهقرایى به وضع ذهنى روند تحول، حالتى از خود شیفتگى نسبى که در آن میل را مى توان 
از طریق واقعیت وانموده پیله مانندى ارضاء کرد که در آن جدایى میان بدن فرد و جهانى خارج، 

بین خود و غیر، با وضوح تمام مسیر است.
مسلمًا اگر بخواهیم نظریه بودریور را درباره تماشاى فیلم در تلویزیون به کار بندیم، باید به 
دقت در  این "واشکافى" کنیم.  بسیارى از عواملى که به خودشیفتگى و سیر قهقرایى[به مرحله 
از  "واقعى تر  بودریور  قول  به  که  مى گذارند  جا  به  تاثیراتى  و  مى زنند  دامن  روان]  تحول  اولیه 
واقعى" مى نمایند، به سادگى در تلویزیون منشاء اثر واقع نمى شوند، الاقل در وضع کنونى رابطه 
مفروض  نگیریم-  نظر  در  را  بودرى  نظرگاه  نظرى  ابهام هاى  اگر  حتى  تلویزیون.  با  مخاطبان 
گرفتن شبه ایدئالیستى آرزویى ابدى و ماوراء تاریخى که در ذات روان بشر سرشته شده، الگوى 
یکپارچه انگار سینما که نه به دم و دستگاهى جرم و تعدیل یافته مجال بروز مى دهد، نه به متون 
فیلم مانندى که تماشاگر را "بیدار مى کنند" و پرده پندارش را مى درند، بى اعتنایى هارمونیک به 
تاثیر حاشیه هاى صوتى در سینما - شاکله نظرى او وقتى بحث تلویزیون به میان مى آید، نیازمند 

جرح و تعدیل اساسى است.
 بنا به مجموعه اى پیچیده و هم بسته از علل اجتماعى و تاریخى، سینما همچنان با فضاى 
شمار  به  تراژدى  و  نقشها  مناسک،  مقدس  فضاى  امروزى  وارث  که   - تئاتر  ممتاز  و  مجلل 
مى آید - در پیوند است و حال آنکه تلویزیون به فضاى مبتذل و پیش پا افتاده خانه و کاشانه 
قشر متوسط گره خورده است. حضور بالنسبه بى هاله تلویزیون مالزم روال عادى و یکنواخت 
امور در خانه هاى ما است. تماشاگر سینما در سکوتى توام با حسرت و احترامى نیم بند، "افسون 
به  تلویزیون  تماشاگر  که  است  حالى  در  و  این  مى شود  فیلم  تماشاى  غرق  تاریکى"،  در  شده 
اغلب احتمال فعال است و متحرك، و با دیگران به راحتى حرف مى زند. در بیشتر موارد، هنگام 
تماشاى تلویزیون چراغها روشن مى ماند و بیننده مى تواند کانال را عوض کند و صدا و کنتراست 

و رنگ را مطابق میل خود تغییر دهد و اگر خواست اصال دستگاه را خاموش کند.
 از طرف دیگر، نباید قدرت اقناعى تلویزیون را دست کم گرفت و از توان فوق العاده تلویزیون 
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کوچک  صفحه  ورزید.  غفلت  شیفتگى  خود  و  قهقرایى  سیر  به  افراد  گرایش  به  زدن  دامن  در 
تلویزیون در مقایسه با پرده سینما، گرچه از غرق شدن بیننده در هر گونه فضاى عمق دار و پیله 
وار جلوگیرى مى کند، اما به انحاى دیگر به قسمت نظربازى و چشم چرانى، توام با خودشیفتگى 

و شهوت بدبخت بینى دامن مى زند. 
 ما که بزرگتر از چهره ها و پیکره هاى صفحه تلویزیون ایم، جهان را وقتى کامل از موقعیتى 
امن و آرام مى یابیم - همه شکلهاى بشرى که در مقابل ما در کارناوال خیالى و بى مایه تلویزیون 
رژه مى روند، تا حد موجودات بى اهمیت لى لى پوتى تنزل مى یابند، عروسک هایى دو بعدى که 
قدشان به ندرت از یک فوت تجاوز مى کند. همین در دسترس بودن تلویزیون، در عین حال، 
داستانى  فیلم هاى  که  حالى  در  مى آورد:  میان  به  را  هم ذات پندارى  و  هویت یابى  خاص  بخش 

افسون و جادوى خود را در فاصله زمانى یک یا دو ساعته، کار مى کند.
 تلویزیون افسون خود را در دوره اى طوالنى به کار مى بندد. شدت گسترده تاثیر خرگوش 
سینمایى سرانجام تسلیم تاثیر آهسته و پیوسته الك پشت تلویزیون مى شود؛  این اقامتى یک 
ساعت و نیمه در غار افالطون نیست، بلکه قرارگیرى در یک گونه غار الکترونیکى بزرگ و 
خصوصى و تماشاى نمایش نور و صدایى مینیاتورى است که حواس ما را یکسره از فشارهاى 

درونى و بیرونى پرت مى کند.
ضمنى  داللت هاى  هم  دارد  روان کاوانه  استلزام هاى  هم  تلویزیون  تماشاگر  ممتاز  موقعیت 
همچون سینما، برپایه لذت نگاه کردن (اسکوپوفیلیا) و لذت گوش دادن (به  سیاسى. تلویزیون، 
pulsion invocante سائقه سمعى) استوار است و هر دو رسانه  این امکان را  الکان،  تعبیر ژاك 
برایمان فراهم مى آورند که نگاه کنیم، بى آنکه کسى نگاهمان کند و گوش بسپاریم بى آنکه کسى 
به ما گوش کند: دیدن بدون دیده شدن، شنیدن بدون شنیده شدن. قطع نظر از هر گونه محتواى 
خاص مرتبط با چشم چرانى در خود اخبار ( راجع به شایعات افتضاحى درباره آدم هاى مشهور 
و غیره) موقعیت ما در مقام شاهدانى در امن و امان، به خودى خود، حال و هواى چشم چرانى 
تفوق  و  فرادستى  از  آلود  وهم  و  ساختگى  حسى  ما  ایجاد  ممتاز  جایگاه  دارد.  را  زنى  دید  و 
مى کند و در جامعه اى سلسله مراتبى و دچار فردیت مفرط  که در آن افراد مدام رویاى دستیابى 
ناکامى هاى دیگران  و  بدبیارى ها  جشنواره  مى پروراند،  سر  در  را  موفقیت دیگران  و  منزلت  به 
الجرم واکنشى دو وجهى به همراه مى آورد - حالتى که همدردى صادقانه را با منت گذاشتنى 

بفهمى نفهمى دیگر آزادانه به هم مى آمیزد. 
 در وضعیت اقتصادى اى که هراس از سقوط مقام و منزلت اجتماعى به مهم ترین دغدغه افراد 
بدل گردد، گزارش هاى مربوط به تعلیق صنایع و بیکارى هاى ناشى از آن ممکن است به حس 
عجیب و غریبى بینجامد که در آن فرد خود را بهره مند از امدادهاى غیبى و الطاف خفیه الهى 

پندارد: "الاقل من هنوز براى خودم شغلى دارم!"
 برنامه هاى اخبار، در برخى سطوح، با هدف بهبود تصویر یا تصورى که اعلیحضرت تماشاگر 
از خویش دارد طراحى مى شوند. "جانبدارى" در اخبار اغلب از دستکارى شرکت هاى تجارى 
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یا فشار حکومت - گرچه هر دوى  اینها بى برو برگرد در کار است - چندان مایه نمى گیرد که 
از این نیاز سرشته با ذات تلویزیون به تملق و مجیز مخاطبان را گفتن.

تصاویرى که در برنامه هاى خبرى آمریکا از انبوه جمعیت هاى آشفته  ایرانى پخش مى شود 
به طور ضمنى آنهایى عینیت یافته را در تقابل با مایى بزرگ و بهتر جلوه داده شده به تصویر 
مى کشد، مایى از قرار معلوم بشردوست و اهل تعلق در مقابل آنهایى که ظاهر متحجر و متعصب اند 
و بویى از تعقل نبرده اند. (سارتر در پیشگفتارى که بر کتاب دوزخیان روى زمین فرانتس فانون 
نوشته، شرح مى دهد که چگونه اروپا تصویر خود از خویش را بر پایه غیر خود برساخت که 
آن را موجودیتى یکدست و یکپارچه جا مى زد: "وحشى"، آدم خوار، بیگانه با تمدن، آفریقایى) 
گویندگان اخبار اغلب به همین دلیل از توضیح آنچه واضحات مى نماید طفره مى روند؛ فى المثل، 
اخبار شبکه هاى ما به صراحت از سرکوب هاى هونتایى در آمریکاى التین سخن مى گوید اما 
در بیشتر موارد اشاره هم نمى کند که بخشى از هزینه هاى  این سرکوب توسط دالرهایى تامین 

مى شود که بینندگان خبر به عنوان مالیات مى پردازند.
 حذف قسمت هایى از خبر ضرورت ها تنها نتیجه همدستى رسانه با قدرت مستقر موجود یا 
غفلت رسانه از واقعیات نیست بلکه همچنین حاصل  این واقعیت است که  این جمله صریح که 
"شماى بیننده تا اندازه اى مسئول بدبختى ها و مسبب مصیبت هایى هستید که به چشم مى بینید"، 

مجیز بیننده را نمى گوید و از همین روى ممکن است آمار بینندگان را پایین بیاورد. 
ادراك،  قطع نظر از "هویت یابى اولیه"، یعنى اخذ هویت از خود دم و دستگاه و از عمل 
تلویزیون معدن سرشارى براى "هویت یابى هاى ثانوى" پیش مى کشد، یعنى انواع همذات پندارى 
با موجودات بشرى بر روى صفحه تلویزیون که به ادراك ما در مى آیند، اخبار تلویزیون خیل 
خبر،  روى ما ردیف مى کند: گویندگان  پندارى پیش  براى همذات  جورواجور  کثیر نامزدهاى 
آگهى هاى  شخصیت هاى  مشهور،  آدم هاى  دولتمردان،  سیاستمداران،  خبرنگاران،  گزارشگران، 
مراتب  سلسله  تارك  بر  دارند.  اخبار  در  را  اصلى  نقش هاى  که  بهترانى"  ما  "از  و  بازرگانى 
هویت یابى و همذات پندارى گویندگان خبر5 جاى دارند. واژه anchor (گوینده خبر) به طور 
ضمنى داللت به وقار و جدیت مى کند، گویندگان (anchors) چهره هاى نمادینى هستند که  چونان 
لنگر (anchors) نمى گذارند دستخوش امواج دریاى طوفان خیز داللت ها شویم. گویندگان خبر 
الهى  آیه هاى  تاثیر  و  است  منزل  وحى  حکم  در  شان  کالم  که  راستین اند  پهلوانان  و  قهرمانان 
را دارد: همین که از واقعه اى نام برد یا یاد کنند کافى است تا طرفهالعینى آن واقعه در قالب 

تصاویرى متحرك یا صحنه اى از رویدادى زنده بر صفحه تلویزیون نقش بندد.
 جزو رسوم پیش پا افتاده شده که گویندگان را به سوپر استارهاى اخبارتشبیه مى کنند (و 
بر همین قیاس، گزارشگران و خبرنگاران را به مینى استارها یا بازیگران نقش هاى جزیى تر 
پسندى ستارگان بزرگ سینما حرف  قدرت جاذبه جادویى و گیشه  و فرعى)، همچنان که از 
مى زنیم. گوینده اصلى که طبق قانون نانوشته باید مرد باشد (زنان در ردیف هاى پایین تر، در 
گتوهاى آخر شب یا آخر هفته، کار مى کنند) حکم فرمانده کل قوا، پدر نمادین، رئیس تیم فضا 
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و تیم زمان را دارد.
 نقاب هایى که گویندگان خبر به چهره مى زند با مهارت و استادى تمام ساخته شده، مجریان 
نقش هایى  داستانى  فیلم هاى  در  آنان  از  برخى  به  که  است  منطقى  کامًال  و  هنرپیشه اند  اخبار 
کاندیدا.  فیلم  در  اسمیت  هاروادکى ،  جمع،   میان  در  چهره اى  در  واالس  مایک   - داد  مى توان 
درست است که گویندگان اخبار نقش خود را بازى مى کنند و با نام خود در فیلم ظاهر مى شوند 
و نه در نقش شخصیت هاى داستانى و خیالى که به وضوح با خودشان فرق داشته باشد، کار 

 ایشان بى گمان قسمتى بازى کردن و نقش آفرینى را  ایجاب مى کند.
 تغییر پى در پى لحن کالم بازتاب تغییرهاى پیاپى است که در موضع خبر روى مى دهد و 
غالبًا جمع بندى نهایى حاالت مختلفى را خالصه مى کند که گوینده در طول اجراى اخبار گرفته 
بوده است. سبک اجراى ویژه اخبار تلویزیون که ترکیبى یکه و نامتعارف از استانیسالوسکى 
و برشت است، پیش از هر خصوصیتى مینى مالیستى است و ترکیب یافته از هماهنگ ساختن 
لبخندهایى به زحمت قابل مشاهده و باال و پایین آوردن هاى ظریف ابروها همراه با تغییرات 
جزیى در لحن کالم یا تکیه بر واژه ها. اجراى اخبار بر پایه سلسله اى از نفى ها انجام مى گیرد، 
بازى حساب شده که همزمان متضمن حضور و نفى عواطف و عکس العمل هاى طبیعى و عادى 
جان  ترور  ماجراى  سیر  کرونکایت  والتر  اشک هاى  که  تعجبى  و  جنجال  است (جارو  انسانى 
اف. کندى برانگیخت از همین قضیه آب مى خورد، اشک هایى که به سرعت حالتى اسطوره اى 
پیدا کرد، دقیقًا به این علت که رخدادى استثنایى بود که از آسیب پذیرى بشرى در پشت نقاب 

گویندگان خبر حکایت داشت).
جو گیلیس در فیلم بولوار سانست به بتى شافر مى گوید : "بیننده ها یادشون مى ره که فیلم ها 
فیلمنامه دارند، خیال مى کنند هنرپیشه ها هر جور دلشون بخواهد رفتار مى کنند". به همین ترتیب، 
سناریو)اى  نوشته (متن،  داستانى ،  فیلم هاى  همچون  اخبار،  مى کنند  فراموش  تلویزیون  بینندگان 
است که در قالب گفتار عرضه مى گردد. حتى "فى البداهه ترین" سطرهاى خبر هم اغلب به دست 

تیمى  از نویسندگان و محققان سرهم مى شود. 
هنر گوینده خبر عبارت است از اقتدار توام با تسلط و خونسردى و اجراى بى غلط و بى تپق 
متن مکتوب یا از بر کرده و در عین حال، نوشته ها را چنان "طبیعى اجرا کردن" که ظاهرش فرقى 
با ارتباط طبیعى و بدون برنامه ریزى قبلى نداشته باشد. بخش اعظم اجراى خبر را در واقع همین 
اجراى طبیعى و به ظاهر خود جوش متنى از پیش نوشته شده تشکیل مى دهد: گویندگان اخبار 
خبرها را از روى متن رسانه هاى تعبیه شده مى خوانند، گزارشگران یادداشت هایى را که با شتاب 
از بر کرده اند از حفظ مى خوانند، دولتمردان سخنرانى هایى که قبال آماده کرده اند را ارائه مى کنند، 
بازیگران آگهى هاى بازرگانى نقش هایشان را  ایفا مى کنند. در هر مورد، روانى و فصاحت اجرا 
احترام مستمعان را بر مى انگیزد و در همان حال، ترفندهاى طبیعى نمایى، یک جور احساس 

ارتباط مستقیم و بال واسطه با مخاطب پدیده مى آورد.
 اجراى مینى مالیستى گویندگان اخبار - الگوهاى خاص  ایشان در تکیه و تغییر آهنگ کالم، 
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زبان تن رسمى  و مطنطن که مطابق با قواعد فرهنگى آمریکاى شمالى گویاى توانمندى و توانایى 
حرفه اى است و حاالت چهره که در آن واحد هیجان زده و موقر است، بدون حالت سنجیده اى 
که مجال همه گونه فرافکنى را فراهم مى کند - روى هم رفته در ذهن مخاطبان توهم نوعى بى 
طرفى پدید مى آورد. صورت ها و چهره ها به تمثال ها و شمایل هایى تهى بدل مى شوند، به همان 
بى معنایى و ماتى و مبهوتى که مورد چهره مورخین در آزمایش مشهور کولشوف نشان داده 
است آدمى ظنین مى شود که  این بى حالتى یک جور اجراى نقش باشد، چون کتاب هاى راجع به 
پشت صحنه از بدعنقى  و اوقات تلخى هاى گویندگان محترم در فاصله پخش آگهى هاى تجارتى 
حکایت مى کنند و صد البته گویندگان اخبار فى الفور همین که تصویرشان روى آنتن مى رود لحن 

خونسرد و موقر خود را باز مى یابند.
 در واقع، ابهام حساب شده حالت چهره جزوى از استراتژى سیاسى تابع مالحظات تجارى 
است. از آنجا که یک قطعه خبرى مفروض مایه خوشوقتى بخشى از بینندگان و در همان حال 
اتحادیه هاى  به  جمهور  رئیس  لفظى  حمله  المثل،  فى  مى شود-  دیگر  گروه  ناراحتى  موجب 
کارگران به مذاق مدیران کارخانه ها خوش مى آید اما براى کارگران خبرى ناخوشایند به شمار 
مى آید و از آنجا که مخاطبان یکدست و همگن نیستند و وقتى تحت تنش قرار گیرند گرایش هاى 
طبقاتى، قومى  و جنسى متفاوتى از خود بروز مى دهند ، هرگونه حالت موافقت یا مخالفت علنى 

الجرم موجبات بیزارى و دلخورى بخشى از بینندگان را فراهم مى سازد.
 در نتیجه، شیوه بیان رایج در اجراى اخبار از قسمت کم نمایى و مالیم نمایى دو پهلو بهره 
دارد که به ابهام دامن مى زند، به معانى واضح اما انکارکردنى داللت مى کند و به طیف بس وسیع 
از گروه ها را با  ایدئولوژى ها و آرزوهاى متناقض مى قبوالند که گویندگان اخبار آن قدرها با 

باورهاى خود آنها مخالف نیستند.
 برشت در "ارغنون کوچک تئاتر" عادت زشت و نفرت انگیز تئاتر بورژوایى را تقبیح مى کند 
که اجازه مى دهد. بازیگر اصلى به عنوان "ستاره" در صحنه بدرخشد و دیگر بازیگران را در 
سایه خود قرار دهد: "او شخصیت خود را وحشت آور با مطلع مى نماید، بدین وسیله که هم 
بازى هایش را وا مى دارد شخصیت هاى خود را وحشت زده یا نگران جلوه دهند".6 اخبار، به 
همین قیاس، سلسله مراتب ستاره  محور خاص خود را بر مى سازد. چنان که دیدیم، تفوق گوینده 

اصلى در ساختار درونى اخبار جاى دارد.
 اما گویندگان کم اهمیت تر و فرودست تر هم به عنوان ستاره عرضه مى شوند. حرف هاى 
و  تمرین ها  توسط  آنها،  پسند  بیننده  و  مطبوع  طرفى  بى  و  مى شوند  نوشته  قبل  از  نیز   ایشان 
تصحیح هاى پیش از اجرا تضمین مى شود. مضافًا این که قدرت بیان تمرین شده گویندگان در 

تضاد با ضعف بیان "مردمان کوچه و خیابان" جلوه مى کند.
 براى نمونه مونتاژ کلیشه اى مرسوم در دوره مبارزات انتخاباتى و سیاسى تصاویر سلسله وار 
راى دهندگان را نشان مى دهد که تمایل خود را به  این یا آن کاندیدا بیان مى کنند - "کارتر را 
ترجیح مى دهم، فکر مى کنم کارشو خوب بلده..."، "از ریگان بدم نمى آید؛ یه جورایى فکر مى کنم 

اخبار تلویزیون و تماشاگر آن



رادیو تلویزیون/ شماره 2026

مى تونى بهش اعتماد کنى..." - گفته هایى که عمدتًا به جهت سرشت غیرسیاسى و معطوف به 
آثار عملى شان جالب توجه اند7. اخبار، همچون زبان، برپایه تفاوت ها ساخته مى شود. گرایش 
متاثر از  ایدئولوژى و چه بسا عمدتًا ناخودآگاه اخبار به تقابل هاى دوتایى (jinarism) زبان آورى 
و قدرت استدالل  کردن افراد بالغ و بزرگسال (گویندگان اخبار، دولتمردان ، مدیران) را در مقابل 
لکنت زبان و تته پته کردن مردم عادى و بچه ها قرار مى دهد، عقل ورزى مقتدرانه را در مقابل 
تحلیل  عاطفى بودن بى خردانه، صدا داران را در مقابل بى صدایان مى گذارد. صحنه سیاسى 
رفته اى که در  این قطعه هاى  مونتاژ شده مربوط به انتخابات مى بینیم، محققًا، متناظر است با 
گرایشى در عالم واقع (که اغلب خود تلویزیون به آن دامن مى زند) و مع الوصف نمى تواند علت 
غیبت تقریبًا کامل آمریکایى هاى عادى را که خوش سر و زبان و داراى دیدگاه سیاسى باشند 
در اخبار توضیح دهد(افرادى در نقطه مقابل مظاهر رنگ وارنگ مدیران حرفه اى). حرفه اى ها، 
چونان ستاره ها یا همان هنرپیشه هاى اصلى برشت، دیگران را وا مى دارند تا براى آنها کارکنند. 
در حینى که آنها مثل ستاره هاى تئاتر در صحنه حاضر مى شوند، مردم نقش هاى فرعى را  ایفا 
مى کنند و  این در حالى است که آنها صرفًا عوامل پشت صحنه یا تماشاچیان منفعل و بى کنش 

نیستند8.
 گویندگان اخبار و گزارشگران در اخبار شاهدان عینى، براى ستاره بودن و هنرپیشه شدن 
تربیت مى شوند. از آنجا که اخبار توسط چهره یک انسان به مى رسد، گویندگان و گزارشگران 
باید فتوژنیک باشند (یعنى تصویرشان در عکس یا فیلم باید از خودشان بهتر باشد)، یا الاقل 
کاریزماتیک باشند (یعنى داراى قدرت نفوذ در مردم و جلب توجه آنها باشند). تکنیک هایى که 
کار  به  شدن  خواننده  مستعد  افراد  کشف  و  بازرگانى  آگهى هاى  تاثیر  میزان  آزمودن  براى  قبال 
مى رفت، اکنون در جستجو به دنبال چیزى به کار گرفته مى شود که "اخبار تندرست" نام گرفته 
است. تکنیک هاى "بازگفت" عکس العمل هاى مثبت و منفى را ضبط مى کنند. به مستمعانى که 
مثل موش آزمایشگاهى مورد استفاده قرار مى گیرند الکترودهایى وصل مى کنند که ضربان قلب 
و میزان تعرق را اندازه مى گیرند و ارقام به دست آمده را همچون شاخص هاى واکنش شیمیایى 
که فاقد شرایط الزم براى  در برابر داوطلبان گویندگى خبر به کار مى گیرند. "مجریان اخبار" 
جواب   پوست شان  آزمایش  که  شرطى  به  مى شوند،  استخدام  خبرگزارى اند  و  نگاران  روزنامه 
بدهد و بى استعدادى یا بى تجربگى شان از طریق جاروجنجال و هوچى گرى با استفاده از انواع 
اقسام تصاویر جبران مى شود که یکى از  ایستگاه هاى تلویزیونى بالتیمور حتى مجموعه اى پخش 
کرد که موضوعش خیال بافى هاى پنهانى درباره تیم اخبار خود آن  ایستگاه بود. اخبار، خاصه 
در تراز محلى، بیشتر درباره گویندگان خبر است تا درباره اطالعات9. اسلوب هاى فردى اجراى  
با هم در  این گویندگى اخبار محلى در بدنه اجرایى بزرگترى موسوم به "تیم اخبار سرحال" 

مى آمیزند و تشکیل کلى واحد مى دهند.
برنامه هاى محلى اخبار شاهدان عینى به قسمتى کلیت واحد و یکپارچه شکل مى دهد که 
همان قدر منسجم و یکدست است که فیلمى از رنوار، حال و هواى ساختگى بى تشریفاتى و 
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دارد (یعنى  یکپارچه گر  حالت  خطاب  لحن  مى زند:  دامن  احساس  این  به   آگاه  خود  تکلفى  بى 
مخاطبان را چونان کلى یکدست خطاب مى کند)؛ مزاح کردن با خوش خلقى  این تصور را به 
وجود مى آورد که ما همه به اجتماعى بزرگتر تعلق داریم که آن قدر خیالش از بابت اوضاع 

راحت است که مى تواند با خاطر آسوده گل بگوید و گل بشنود، شوخى کند و مزه بریزد.
مشاوران  طبع  باب  است  مصنوعى  حالتى  مى دانیم،  که  چنان  اخبار،  تیم  بودن  سرحال 
رسانه ها (یعنى همان پزشکان (تن) اخبار) که مدام آن را به عنوان تاکتیکى براى افزودن شمار 
و  ساخت  فرایند  از  جزوى  روح  بى  و  سرد  محاسبات  کثیر  خیل  و  مى کنند  توصیه  بینندگان 

پرداخت قسمتى "گرما" و "صمیمیت" مصنوعى به شمار مى آیند.
اخبار شاهدان عینى شاهد مثال  این فرضیه اى کسانى چون  هانس مگنوس انتسنزبرگر، ریچارد 
دایر و فردیک جیمسن است که براى تشریح چند و چون توجه و اقبال عامه مردم به یک رسانه، 
بررسى "تاثیر  ایدئولوژیک" آن رسانه در همدست ساختن مردم با مناسبات اجتماعى موجود 
کافى نیست بلکه باید در عین حال به دنبال هسته خیال ناکجاآبادى گشت که از مرزهاى  این 
مناسبات در مى گذرد و رسانه به وسیله آن خود را چونان تحقق فرافکنده وضعیتى جا مى زند 
که مطلوب همگان است ولى در وضع موجود غایب است. به تعبیر فردریک جیمسن: آثار تولید 
شده فرهنگ توده اى، حتى وقتى در خدمت مشروع جلوه دادن نظم موجود و مستقر- یا حتى 
نظمى بدتر- بکار مى روند، نمى توانند چنان که باید به وظیفه خود در مشروعیت بخشیدن به آن 
عمل کنند مگر آن که ژرف ترین و بنیادى ترین امیدها و خیال هاى توده هاى خلق را دستکارى 
کنند، امید ها و خیال هایى که آثار فرهنگ توده اى مى توانند بیان و جلوه اى هر چند تحریف آمیز 

از آنها تلقى شوند.10 
که  سپرد  تحلیلى  و  تجزیه  قسم  همان  تیغه  به  مى توان  را  عینى  شاهدان  اخبار  حقیقت،  در 
ریچارد دایر در مقاله خود با عنوان "سرگرمى و ناکجاآباد" در مورد موسیقى به کار بسته است. 
آخر، ناکجاآبادى تر از  این جهان باردهى و بازدهى خیال انگیز سراغ دارید! - جهانى که در آن 
کبک کارشناسان و متخصصان خروس مى خواند و کیف شان کوك کوك است، جایى که کار بى 

وقفه به صورت بازى و نمایش در مى آید.
در چرخه بى پایان داستان سرایى و وراجى و پرچانگى بى تکلف و خودمانى، خنده چونان 
مى کند.  وصل  هم  به  را  شونده  پخش  پراکنده  قطعه هاى  مردم  که  مى کند  عمل  بالغى  چسبى 
وضعیت شیر تو شیر اما حساب شده هم گویندگان اخبار را در همان حال که روى آنتن اند و 
هم کارکنان پشت صحنه را از خنده روده بر مى کند. در  این رمانس خانواده گسترده الکترونیکى، 
پدرساالرها با نرمى  و مالیمت زمام امور یک خانواده چند نژاد نمادین را به دست دارند که 
ناکجاآباد  دلرباى  این  صمیمت  و  رفاقت  مى آید،  شمار  به  بزرگ تر  اجتماعى  استعارى  نماینده 

نژادى گرچه مطلوب مى نماید، نباید از عنصر خیالى و داستان مدار آن غافل شد.
درست همان گونه که مى توان گفت همه فیلم ها، حتى فیلم هاى داستانى ، در نهایت فیلم هایى 
داستانى اند، همه برنامه هاى تلویزیون و از جمله اخبار، آهنگ و ضرب داستان هاى خیالى را دارند. 
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البته نیازى به  این نیست که یک نشانه شناس خبره بیاید و ماهیت داستانى اخبار را گوشزدمان 
کند، چون خود گویندگان خبر همچون اسالف روزنامه نگار خویش پیوسته از کار خود به عنوان 
داستان سرایى یاد مى کنند. آنها به بینندگان خود وعده "داستان هاى دست اول امشب" مى دهند نه 
"واقعیت هاى دست اول امشب". راستش را بخواهید، مدیران صنعتى برنامه هاى خبرى در عمل 

به گفتارى نیاز دارند که صفات و خصوصیات داستان را داشته باشد.
روون فرانک (Reuven frank) رئیس بخش خبر شبکه ان.بى.اس، قضیه را چنین باز مى کند: 
هر داستان (=گزارش) خبرى مى باید بدون هیچ گونه زیر پا نهادن صداقت یا مسئولیت پذیرى 
واجد  باشد،  خصوصیات داستان و درام را به نمایش بگذارد، باید ساختار و کشمکش داشته 
مسئله و گره گشایى باشد، اوج و فرود، فراز و نشیب، آغاز ، میان و فرجام داشته باشد.  اینها فقط 

اصول و مبانى درام نیستند؛ اصول و مبانى روایت اند.11
به  روال هایش  که  ساختى  منزل  به  اخبار  ماهیت  بگوییم،  دقیق تر  یا  اخبار  داستانى  ماهیت 
روال هاى داستان مى ماند، کمک مى کند تا روشن تر به پرسش آغازین  این نوشته بیندیشیم که چرا 
اخبار لذت بخش است. علت  این است که داستان ها، در مقام یکى از عناصر و ارکان مقوم حیات 
بشر، لذت  بخش اند چون به جریان سیال (و بى شکل) تجربه بشر تسلى هاى ناشى از شکل را اهدا 
مى کنند. از  این حیث، اخبارى نداریم که خوش نباشد، درست از همان حیث که همه داستان ها 

داستان هایى خوب به شمار مى آیند زیرا لذت آفرینى خود قصه را با خود همراه دارند.
برنامه هاى خبرى را نوعًا مى توان تافته هایى بافته از چندین قصه و داستان در نظر گرفت: 
داستان هاى مربوط به افراد، داستان هاى کوچک موسوم به آگهى هاى بازرگانى، درام در حال 
تکوینى که طى آن شخصیت تک تک گویندگان خبر آهسته آهسته فاش مى شود و قصه دور 
و دراز رابطه آنها با یکدیگر و با ما تماشاگران. اخبار مستلزم پاره اى داستان هاى کالن است، 
واحدهاى نحوى بزرگ ترى چون ماجراى کش آمده تحقیر آمریکایى ها در  ایران در  این صدمین 
روز اسارت گروگان هاى آمریکایى (پس از اشغال سفارت آمریکا به دست دانشجویان ایرانى در 
تهران) (و بعد، بازگشت آنها به وطن به عنوان پایان خوش ماجرا) و همچنین نیازمند داستان هاى 
کوچک و جمع و جورى نظیر تیکه ها و خوشمزگى هایى که به اخبار روز پایان مى دهند.12 تقریبًا 
چنان است که گویى هنر نقالى یا داستان گویى که والتربنیامین گمان مى برد عمیقًا دچار بحران 
شده، رفته رفته به توسط رسانه اى که هیچ کس باورش نمى کرد از نو زنده مى شود و بخش بزرگى 

از لذت اخبار ناشى از پیروى نظام مند آن از قواعد غایت شناختى داستان سرایى است.
بعضى وقت ها، اخبار تنها صفات و خصوصیات داستان را ندارد بلکه به معناى واقعى کلمه 
داستان به شمار مى آید. پیروى از همین منطق، جى، استوارت بلکتن (Black ton) را بر آن داشت 
تا صحنه غرق شدن مین را در تن شویه هاى نیوجرحسى فیلمبردارى کند، شبکه ها صحنه هاى 
مربوط به عملیات نظامى آمریکا در ویتنام را جورى عرضه کرده اند که "انگار" در کامبوج روى 
داده است. در دیگر مواقع، صحنه واقعى و مطابق با واقع است اما ترکیب بندى اش مطابق با 
تازه  صحنه هاى  و  کتابخانه ها  از  شده  استخراج  مواد  که  زمانى  همچون  است،  داستان  قواعد 
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فیلمبردارى شده از محل به صورت فیلمنامه اى خیالى نظم و نسق مى یابند. همچنین ممکن است 
یک صداى واحد ساختگى و غیرواقعى باشد، مثل وقتى که صدایى از نوارى متعلق به آرشیو 
کتابخانه صداى واقعى تصویر را تقویت کند. در  این حین، مات کردن فورى تصویر از طریق 
تغییر رنگ صحنه یک جور "جغرافیاى خالق" را به نمایش در مى آورد که موجب مى شود بیننده 
گمان برد خانم گزارشگر وضع هوا که در واقع در استودیوى گرم تلویزیون قرار دارد، در حوالى 

دریاچه یخ زده سنترال پارك قدم مى زند. 
اما حتى قطع نظر از  این قبیل نمونه هاى آشکار قصه گون، اخبار در کل واجد جنبه لذت آفرین 
داستان است. برنامه هاى اخبار، خاصه برنامه هاى اخبار محلى، از عناصرى بهره بردارى مى کنند 
که بارت اگر بود آنها را سؤال هاى بغرنج "هرمنوتیکى" مى نامید، قطعه هایى از اطالعات جزئى 
و ناقص که براى جلب عالقه بیننده ها طراحى شده اند: "پیشامد : مردى همسر و فاسق همسرش 
را مى کشد... خانم هنرپیشه دست به خودکشى مى زند: جزئیات ماوقع، یک دقیقه بعد." باز شدن 
تدریجى و گام به گام گره هاى داستان، هماهنگ ساختن معماها و رسیدن به یک نقطه اوج بر 
یک  روایت  رازهاى  آن،  طى  در  که  است (نمایشى  روایى  تیز  استریپ  نوعى  به  ناظر  هم  روى 
به یک گشوده مى شود). درست همانگونه که یک داستان کارآگاهى ما را درگیر راز یک قتل 
جنسى  رفتار  شناسى  علت  درگیر  و  مى گذارد  سرمان  به  سر  هیچکاك  که  گونه  همان  مى کند، 
تحریک  را  مان  کنجکاوى  حسن  هم  اخبار  مى کند،  فیلم مان  شخصیت هاى  از  یکى  نامتعارف 

مى کند و کارى مى کند که چهار چشمى منتظر پایان ماجرا باشیم.
نمایى" (یا  تمهیدهاى"واقعیت  اس/زد  کتاب  در  بارت  آنچه  از  همچنین  تلویزیون  اخبار 
براى  ایجاد  که  استراتژیکى  جزئیات  مى جوید:  سود  مى خواند  واقعیت)  توهم  مصالحه،  ایجاد 
رمان هاى  همچون  مى شوند.  طراحى  واقعیت  خود  با  مواجهه  حس  یا  نمایى  راست  احساس 
تقلیدگرانه قرن نوزدهم، اخبار، با استفاده از شگردهاى خاص، پاره اى جزئیات را اصیل و واقعى 
جلوه مى دهد تا در بیننده توهم بصرى حقیقت و مطابقت با واقع پدید ارى بازنمایى دقیق جزئیات 
در نهایت اهمیتش کمتر از خود واقعیت حضور آنها است. نوشتن شتاب زده و با کاغذها ور 
رفتن والتر کرونکایت در آخرین دقایق، احتماًال چیزى جز واقعیت نمایى نبود، زیرا او در واقع 
کارى جز خواندن متن هایى ثابت و مشخص از روى متن رسان تعبیه شده نمى کرد. مثال دیگرى 
بزنیم، صداهاى اضافى در البه الى خبرها اغلب شامل اصوات مربوط به دور چاپگر (ماشین 
تحریر مخابره تلگرافى) مى شود، گیرم که در اتاق هاى بسیار مجهز دریافت اخبار کنونى دیگر از 
دستگاهى چون دور چاپگر استفاده نکنند.  این قبیل صداها، که چه بسا مرثیه اى به یاد رسانه هاى 
چاپى گذشته باشند، به صورت سمعى داللت بر کار مدام، فوریت کار، و تالش شبانه روزى 
براى ثبت و ضبط خبرها دارد. آن نماهاى کلیشه اى از گزارشگران که در مسیر آمد و شد وسائط 
نقلیه کاخ سفید  ایستاده اند، آخراالمر، متضمن  این تصور است که گزارشگر دقیقًا همراه با اخبار 
سروکله اش پیدا شده و البته مى دانیم که در واقع راههاى بسیارى براى روایت داستان هاى مربوط 
به ریاست جمهورى وجود دارد و هیچ تضمینى در کار نیست که گزارشگر واقعًا وارد کاخ سفید 
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شده باشد، یا حتى به واقع مقال آن  ایستاده باشد.
اخبار تلویزیون رویه اى داللت گر با روال هاى سامان دهنده مشخص است ، گفتارى سازمان 
یافته جدا از زندگى وساطت نیافته، اخبار شمار بى پایان آیتم هاى خبرى موجود و در دست 
را به مجموعه اى سخت محدود و قالبى از داستان هایى بدل مى کند که مى تواند در آنها چنان که 
مى خواهد دست ببرد. هماهنگى کامال واهى و به ظاهر باورنکردنى برنامه هاى خبرى سه شبکه 
متفاوت تنها از "مراجع" خبرى یکسان آنها و رابطه همزیستانه همسان شان با نظام قدرت مستقر 
مایه نمى گیرد که در عین حال نتیجه عملیات نحو بنیاد و سرمشق واره اى است که اخبار را در 

قالب گفتارى روایى مى ریزد و جا مى اندازد.
اخبار، همچون سینما، تصاویر را زنجیروار در پى هم مى آورد و بدین ترتیب در حد فاصل 
نما - پالن و روایت حرکت مى کند، خوانندگان روزنامه  این آزادى را دارند که نحوه و ترکیب 
مطالعه شان را خود تعیین کنند و تصمیم بگیرند خواندن متون چاپ شده را از کجا آغاز کنند 
و چگونه ادامه دهند و کاال چه مسیرى را در مطالعه پیش گیرند، و حال آنکه بیننده تلویزیون 
مجبور است مسیرى از پیش تعیین شده را بپیماید، از  این حیث، اخبار عرف نحوى معینى را 
پیش روى بیننده مى گذارد که چاره اى جز قبول آن ندارد. اخبار شبکه سراسرى از داستان ها و 
وقایع ملى و بین المللى "مهم" آغاز مى شود و بعد به وقایع کم اهمیت تر و موضوعاتى که جنبه 
انسانى دارند مى پردازد و در آخر حکایت یا لطیفه اى  مى گوید که یک جور حس پایان یافتن را 
به بیننده القا کند. اخبار شاهدان عینى، بنا به روال عادى، از ماجراهاى دست اول ملى یا محلى 
آغاز مى کند و بعد سر وقت ماجراهاى واجد ابعاد انسانى، ورزش و باالخره گزارش وضع هوا 
مى رود، هیچ وقت ، اخبار را با گزارش هاى ورزشى شروع نمى کند تا بعد نوبت به اخبار دست 
اول محلى برسد (مگر آن که مسابقه ورزشى بسیار مهمى  به اخبار دست اول محلى بدل شده 
باشد)، شروع اخبار با گزارش هاى ورزشى بدان مى ماند که مشتریان رستوران اول دسر بخورند 

و آخر سر سفارش پیش غذا بدهند.
 بدین قرار، اخبار در برخى سطوح همان جذابیت قابل پیش بینى و معهذا قابل تجدید و 
تمدید ژانرهاى سینمایى را دارد. مواد اطالعاتى ، که با دقت تمام در قالب روایاتى داراى ابتدا و 
وسط و انتها پرداخت مى شود، در چارچوب الگوهاى روایى قابل پیش بینى اى جاى مى گیرند که 
توسط متون تلویزیونى و سینمایى پیرامونى مرتبط تهیه مى شوند. قتل هایى که در اخبار شاهدان 
عینى گزارش مى شود (که همیشه در حد فاصل فیلم هاى درجه دو تا جدیت هنرهاى طراز اول 
در اخبار سراسرى جاى دارد)، قتل هایى که بیان بصرى و روایت دار آمار به شمار مى آید، با 
قتل هایى که به اداره پلیس یا تشکیالت سرى مربوط مى شود فرق مى کند، عمدتًا از  این جهت 
که قتل هاى اخیر در جهان سه بعدى به وقوع مى پیوندد.  نماهاى سوبژکتیو (نماهایى که از چشم 
فاعل فیلمبردارى مى شوند) ما را به منظر افراد متجاوز یا آدم کش مى دوزند. بیننده به قالب دید 
بازى (که از تماشاى مصیبت لذت مى برد) یا همدست و شریک جرمى خانه نشین در مى آید که 

ناخودآگاه از منظره مرگ و متجاوز کیف مى کند و در دل به قاتل و متجاوز آفرین مى گوید.
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 از آنجا که اخبار بعضًا روال هاى متداول داستان تخیلى را مى پذیرد، جاى شگفتى نیست که تا 
اندازه اى از قواعد ناظر به ضبط و ربط صحنه ها در فیلم هاى داستانى کمک گیرد. شیوه داستانى 
گویى در سینما- سازماندهى شخصًا سینمایى زمان و فضا با هدف بازسازى جهانى داستانى که 
درونى و پیوستگى و قوام به ظاهر بى عیب و نقص صحنه هاست - بعضًا  (همراه با محدودیت هایى 
که متعاقبًا بررسى خواهیم کرد) به اخبار تلویزیون به ارث رسید. قطعه هاى فیلمبردارى شده به 
طور مشخص  این مبانى و قواعد مرسوم را رعایت مى کنند. صحنه هاى اخبار با ترتیبى معین و 
طراحى شده نمایش داده مى شوند، ابتدا نماهاى دور و به تدریج نماهاى نزدیک تر (نماى طوالنى 
عمارت  ایستاده،  نزدیک  که  مى رود  گزارشگر  طرف  به  دوربین  سپس  آمریکا،  کنگره  عمارت 
سپس نمایى از سالن جلسات مى بینیم و بعد، دوربین به جلو زوم مى کند و صورت شاهد را 
نشان مى دهد.) تدوین پیوسته و متصل صحنه ها  شکاف هاى احتمالى را درز مى گیرد و صداهاى 
الینقطع سرپوشى صوتى روى تصویرهاى فاقد اتصال مى کشد. مصاحبه ها بنا به رسم متداول در 
قالب نماهاى دوتایى یک در میان از فراز شانه و نماهاى درشت نزدیک به نیمرخ از ظرفیت 
یا  فیلمبردارى  پاسخ ها  از  بعد  اغلب  که  را،  مصاحبه  پرسش هاى  مى شوند.  فیلمبردارى  گفتگو 
ضبط مى شوند، در موضع منطقى و نه لزومًا مطابق واقع شان جاى مى دهند و نگاه هایى از بیرون 
صحنه، که در بین نماهاى مصاحبه کننده و مصاحبه شونده یا بین خود گویندگان اخبار گنجانده 

مى شوند، اخبار را به صورت یک کل منسجم به هم مى دوزد.
 موسیقى هم به نوبه خود لذت مى آفریند و ضبط و ربط صحنه ها را تضمین مى کند. اخبار 
سراسرى از موسیقى هاى تفسیرى پرهیز مى کند، در عوض از تم هاى الکترونیکى و آهنگ هاى 
داراى حالت ضربى و سازهاى کوبه اى بهره مى گیرد که آغاز و پایان برنامه را نشان مى گذارند، 
و به تدریج ظاهر و به تدریج محو مى شوند تا گذر از گزارش خبرى به آگهى هاى بازرگانى و 
بالعکس به نرمى صورت پذیرد. "موسیقى" به شکلى حساب شده تداعى کننده مجهز بودن فضاى 
پخش اخبار به دستگاههاى مدرن الکترونیک است و قرنیه صوتى فوریت اخبار نورسیده اى است 
که مستقیم پخش مى شود. صداهاى اضافى، همزمان، تداعى کننده سرو صداى دستگاههاى از 
دور خارج شده و بیب بیب هاى الکترونیکى گردآورى و ضبط کامپیوترى اخبار است. موسیقى 
اخبار شاهدان عینى محلى، در  این حین، بیشتر به نظر مى رسد مرهون میراث دوگانه اش از سنت 
اصوات  و  مدرنیستى  فانفارى  نواهاى  از  آمیزه اى  است،  نمایشگرى  صنعت  و  روزنامه نگارى 
تداعى کننده فعالیت خبرگزارى، اخبار محلى سر راست تر از اخبار سراسرى موزیکال است، 
همراه با تم هایى برگرفته از قالب هاى موسیقایى کامال شهرى نظیر جاز یا دیسکو، و بیشتر با 
تاثیرات کنایه آمیز موسیقى سروکار دارد، محض نمونه، ترانه "انگار بوى کریسمس مى آد" را 
همراه با تصاویرى از زباله هاى جمع آورى نشده پخش مى کند، یا تصویر شاتل فضایى را با 
آکوردهاى آغازین چنین گفت زرتشت  اثر ریچارد اشتراوس (1864 -1949) همراه مى کند که 

ضمنًا یادآور اودیسه فضایى استنلى کوبریک است).
درست است که بر اشتراکات روال هاى معطوف به ضبط و ربط صحنه ها در اخبار تلویزیون 
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و فیلم هاى داستانى متعارف تاکید گذاشتیم، نباید بر یک جور شباهت مطلق یا یکسانى کامل 
بین دو رسانه صحه بگذاریم. در واقع، همان طور که گروه مطالعات رسانه هاى دانشگاه گالسکو 
جهات  برخى  از  و  متمایز  منطق  دو  وارث  تلویزیون  اخبار  مى کند،  گوشزد  بد  اخبار  مجلد  در 
متناقض است: منطق فیلم و منطق روزنامه نگارى. روال هاى فیلمى  به واقع حضور دارند، به 
ویژه در گزارش هاى فیلمبردارى شده خبرنگاران، ولى همواره در تصادم و تعارض با قاعده ها 
و روال هاى مرسوم روزنامه نگارى.  این میراث اخبار از روزنامه نگارى اسطوره "الزام بصرى" 
نسبت به استیالى ساخت  تلویزیون را زیر سؤال مى برد. راست  این است که اخبار تلویزیون 
بصرى کم و بیش بى اعتنا است، چرا که تصاویر اخبار، بیشتر مواقع، صرفًا تفاسیر منطوق یا 
مکتوب را مصور مى نمایند. حاشیه صوتى، از بسیارى جهات، اساسى تر و ضرورى تر از حاشیه 
تصویرى است؛ اکوى اخبار بلند و رساتر از نارکسیوس اخبار سخن مى گوید. از آنجا که اخبار 
عمدتا تشکیل یافته از گویندگانى که در استودیو خبرها را مى خوانند حتى وقتى تنها صداى 
اخبار را از اتاقى دیگر مى شنویم از نکات اصلى اخبار باخبر مى شویم. وانگهى، اخبار که تا 
حدودى وضع سینما را در دوره بالفاصله بعد از ظهور صدا  (و پایان عصر سینماى صامت) دارد 
بیشتر غالم حلقه به گوش کله سخن گو ى(گوینده خبر) است و میل به پرسش صداى انسانى 
دارد که با حالتى موزون و متوازن حرف مى زند. از  این حیث، اخبار نه فقط کالم محور که صوت 

محور است و سرآخر به یک جور "متافیزیک حضور" تلویزیونى دامن مى زند.
نقص  بى  و  عالى  راستى  به  شتابزده اش  گیرى  نتیجه  جز  به  که  مقاله اى  در  گیبسن  ویلیام 
است:   ناتورالیستى  اساسًا  تلویزیون  زیباشناسى  بنیادى  اصول  که  مى رسد  نتیجه  به  این  است 
این تصویرهاى نمادین چرا تا بدین پایه واقعى مى نمایند؟ پاسخ را باید از مبادى زیباشناسى 
تلویزیون آغاز کرد: ناتورالیسم. جاى گیرى دوربین ها، نحوه فیلمبردارى ، و تدوین تصاویر در 
حضور  بر  دال  نشانه هاى  همه  رساندن  حداقل  به  یا  کامل  حذف  هدف  با  همه  و  همه  اخبار 
دوربین، فیلمبردارى ، و تدوین تنظیم مى شوند. قواعد سینماى ناتورالیستى در صدد پنهان کردن  
این واقعیت مسلم اند که آنچه بیننده مى بیند فیلم است و چنان مى نمایند که تماشاگر با واقعیت 

وساطت نیافته طرف است.13
برنامه  یگانه  تلویزیون  اخبار  مى دهد:  تعمیم  رسانه  کل  به  را  قاعده  این  ادامه   در  گیبسن 
تلویزیون نیست که ساخته هاى نمادین خود را به سیاق فیلم هاى ناتورالیستى نهان مى کند. بیشتر 
چونان  را  خود  نیز  بازرگانى  آگهى هاى  بیشتر  حتى  و  تلویزیونى  سریال هاى  بیشتر  و  فیلم ها 
واقعیت وساطت نیافته عرضه مى دارند.14 گیبسن در ادامه مى افزاید: هیچ بخشى از تلویزیون 
وجود بخش دیگرى ابراز آگاهى نمى کند: یک برنامه تلویزیونى براى آنکه خود را  نسبت به 
همچون "زندگى" عرضه دارد (یعنى چونان "زندگى" ظاهر گردد)، باید انکار کند که هیچ قسم 
"زندگى" دیگرى در کار است. یک شوى تلویزیونى براى  این که به دیگر شوها یا برنامه هاى 
تبلیغاتى اشاره کند، باید که توجه همگان را به هستى خود در مقام یک برنامه و نه (برنامه اى) 

"زنده" جلب کند... اینها همان نیروهاى محرك ناتورالیسم اند.15
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اما گرچه ، چنان که دیدیم، نسبت ناتورالیسم در مورد پاره اى ویژگى هاى اخبار و باالخص 
قواعد خیال بنیاد ربط و پیوند صحنه هاى مربوط به گزارش هاى فیلمبردارى شده صدق مى کند، 
خود  یا  اخبار  خواندن  ناتورالیستى  در  مى آید  میان  به  تلویزیون  کل  یا  اخبار  کل  پاى  وقتى 
تلویزیون تجدیدنظر و حتى به کلى تشکیک کرد و در  این نقطه است که به محدودیت هاى قیاس 

اخبار تلویزیون با فیلم هاى داستانى کالسیک نزدیک مى شویم.
ناتورالیسم گزارش هاى فیلمبردارى شده، اوًال، صفتى تام و جامع نیست. به هیچ وجه ، نمى توان 
از درز یا شکافى که در  این خیال هست چشم پوشید- حضور ملموس و مرئى میکروفن- در 
درجه اول، به عنوان راه حلى براى این معضل که خانم یا آقاى گزارشگر با دستانش چه کار کند و 
در ثانى، به عنوان تمهیدى براى واقعیت نمایى، دال شمایل وارى که نشان مى دهد با "گزارش گر 
واقعیت را گزارشگر مستقیمًا ما را مخاطب حرف هاى خویش  لیکن  این  طرف ایم.  تلویزیون" 
مى گیرد، نمى توان به همین سادگى کنار گذاشت. در حالى که فیلم داستانى کالسیک رسم "دیوار 
چهارم" را از تئاتر ناتورالیستى به ارث برده، که به موجب آن بازیگران نمى بایست تماشاگران 
را در نظر مى گرفتند یا مخاطب قرار مى دادند که مبادا در جایگاه خود به سان چشم چران هاى 
محل 0 آشفته شوند، اخبار تلویزیون نوعًا خواه بر زبان گوینده خبر خواهد به واسطه گزارشگر، 
بینندگان را مورد خطاب مستقیم قرار مى دهد. گرچه گزارشهاى فیلمبردارى شده منفرد ممکن 
تنظیم  و مکالمه  چارچوب گفتگو  در  الوصف  مع  شوند،  تدوین  تعدادى داستان  قالب  در  است 

مى شوند، واقعیتى که داللت هاى ضمنى اش، چنان که خواهیم دید، پیچیده و فراخ دامن است.
زیباشناسى اخبار را از بنیاد (و نه از قضا) ناتورالیستى و خیال گرا انگاشتن به چند دلیل گمراه 
کننده است. اوًال به دلیلى عملى گمراه کننده است. ربط و پیوند خیال گرایانه صحنه ها غالبًا در 
اخبار عملى نیست؛ روشن است که همه داستان ها (یعنى گزارش هاى خبرى) پذیراى روال هاى 

پرپیچ و خم فیلم هاى داستانى نیستند.
در چنین مواردى، تقریبًا محال است که همه عالئم اظهار حذف گردد. اما طى روندى که در 
عین شگفتى نتیجه عکس مى دهد، دقیقًا حضور همین عالئم اظهار - تصویرهاى مبهم و تارى 
که بر اثر حرکت شتابزده دوربین پدید مى آید، فوکوس نامناسب (عدم وضوح تصویر)، قاب بندى 
غیرعادى تصویر- ما را متقاعد مى کند که صحنه اى که مى بینیم به راستى اصیل و وقاعى است، 
چون بدین اعتبار آنها را با فعالیت خبرگزارى و خبرنگارى در متن وقایع زنده و پیش بینى ناپذیر 
پیوند مى زنیم.  (بدین سبب است که فیلم هاى داستانى ، از رم شهر بى دفاع (ساخته روسولینى، 
1945) گرفته تا نبرد الجزیره (ساخته پونته کورو، 1966) و بعد رسانه خونسرد (ساخته هاسکل 
و کسلر، 1969، درباره فضاى پرآشوب آمریکا بر اثر جنگ ویتنام در 1968)، به نحوى معنى 
مى گنجانند تا  فیلم ها  خود  در  را  محل  در  و  فى البداهه  فیلم سازى  آمیز ردپاهاى  و کنایه  دار 

حقیقت نمایى شان تضمین شود.
 ناتورالیستى انگاشتن سبک اخبار تلویزیون ، ثانیًا، به علت ماهیت وقایع مقدم بر متن گمراه 
کننده است. هدف از خیال گرایى در سینما متقاعد کردن تماشاگران است به این که آنچه مى بینند 
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و مى شنوند با "چیزى که اتفاق افتاده" تطابق دارد. اما تماشاگران اخبار مى دانند که چیزى به 
بدین  ثانیًا  و  افتاده  اتفاقى  راستى  به  استثنا  بدون  تقریبًا  که  علت  به این  اوًال  افتاده،  اتفاق  واقع 
اتفاق  آن  وقوع  متوجه  را  آنان  پیش  از  مطبوعات  و  رادیو  قبیل  از  دیگر  رسانه هاى  که  سبب 
کرده اند. بنابراین، اعتماد و اعتقاد بیننده تلویزیون به اخبار چندان وابسته به دوز و کلک خیال 
بنیاد تلویزیون نیست. فلذا اخبار مى تواند آزادانه با آنچه بالطبع تاثیرات ضد خیال گرایى قلمداد 
مى شود بازى کند. صحنه ترور و سوقصد را مى توان بارها تکرار کرد، یا دور کند، نشانش داد، 
ثابتش کرد، آن را وا  ایستاند، و با دایره هایى توضیح دهنده آن را آراست؛ چرا که بیننده یک 

لحظه هم در واقعى بودن واقعه اى که مى بیند تردید نمى کند.
آگهى هاى  از  را  اخبار  که  است  تصنعى  بسیار  ویژگى  یک  وسیله  به  تنها  بر  اینها،  افزون 
راست  مى گیرد.  بر  در  را  بازرگانى  آگهى هاى  اخبار  برنامه  "جریان"  مى نماییم.  جدا  بازرگانى 
 این است که ، در یک تراز، آگهى هاى بازرگانى هم اخبار هستند.  این که حامیان مالى رسانه 
حق دارند در جریان خبرى بسیار مهم، مثال درباره فاجعه اى هسته اى که هنوز به طور کامل 
خنثى نشده، وقفه  ایجاد کنند، به خودى خود حاوى تاثیر  ایدئولوژیک نیرومندى است. کوکاکوال 
واقعى است، ابدى است؛ اخبار مصنوعى است، موقت است و گذرا - چنین است هستى شناسى 

آگهى هاى تجارى. 
در عین حال، اخبار و آگهى هاى بازرگانى متقابال بر یکدیگر اثر مى گذارند، چندان که آگهى ها 
اداى اخبار را در مى آورند و بالعکس. مثالى بزنیم، شرکت تجارى نفت موبیل (Mobil) یک گوینده 
بدلى را پشت میز اخبارى بدلى مى نشاند و پشت سرش یک نقشه بدلى از جهان به سبک نقشه هاى 
 (weltanschauung) بینى جهان  اصطالح  به  مى شود  مامور  او  و  مى کند  تعبیه  خبرى  برنامه هاى 
موبیل را بیان کند. شرکت موبیل، با سوءاستفاده از اعتماد وسیع مردم به اخبار به عنوان یک 
نهاد معتبر، درصدد است آن اعتماد و اطمینان را به خود و خط مشى هاى خود انتقال دهد، (این 
واقعیت که موبیل در همان  برنامه اى که اخبار نفت را منعکس مى سازد به تبلیغ مى پردازد، به 
مراتب از هرگونه جانبدارى قابل اثبات در خود ارائه اخبار مهمتر است). در همین اثنا، اخبار هم 
با تبلیغ خود از آگهى هاى تجارى تقلید مى کند، با تبلیغ تیم هاى تهیه و عرضه خبر و برنامه هاى 
ویژه خبرى آتى، و با بهره بردارى از برخى از همان شگردها و تمهیدهاى دخل و تصرف در 

واقعیات - اصالح تصاویر، هویت سازى ثانوى، ساختارهاى خرده روایى.16
هم آگهى هاى بازرگانى و هم اخبار با قالب ها و الگوهاى عامى منطبق اند که به توسط فضاى بین 
المتونى سینمایى و تلویزیونى شکل مى گیرد و  این فضاى بین المتونى ذاتًا یا مستمراً ناتورالیستى 
نیست بلکه اغلب، در عین شگفتى، حالت انعکاسى و خود ارجاعى دارد. برنامه ها به هیچ وجه 
کامال از هم مستقل نیستند، همواره بین برنامه ها گردش تبادل هست. خود اخبار نقش مهمى در 
محبوبیت و مردم پسندى شوهایى چون داالس یا جنرال هاسپیتال دارد، و والتر کرونکایت حضور 
چشمگیرى در شوى مرى تایلر مور داشته است. دست کم، دو شوى تلویزیونى - مرى تایلر مور 
و جسیکا نواك - در اتاق هاى ویژه اخبار برگزار شده اند و  این در حالى است که شوى کم دوام 
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پروانه و استخوان ها نقش گزارشگران تلویزیونى را به برادران اسماثرز(Smathers) داد.
در عالم سریال هاى کمدى، آرکى بانکر، همچون رالف کرامدن و بسیارى دیگر پیش از او، در 
یک آگهى بازرگانى تلویزیونى ایفاى نقش مى کند و در همان حال شخصیتى واقعى چون کارول 
اکانر آگهى هاى تبلیغاتى براى جیمى کارتر مى ساخت. شوها یا واریته هاى تلویزیونى مانند کارل 
دیگر  و  تجارى  آگهى هاى  از  "کارناوالى"  شب ها  شنبه  زنده  شوى  الیو  نایت  ستردى  یا  برنت 
شوها به شمار مى آیند. میزگردهاى تلویزیونى نه تنها دوربین ها و تصویرگردان هاى ویدئویى را 
به عنوان بخشى از عوامل اعتبار خود به نمایش مى گذارند که در عین حال بى وقفه بحث را به 

صحبت دربار ه خود تلویزیون مى کشانند.
جانى کارسن تک گویى خود را به عنوان دست ساخته اى که خود را از بین مى برد به سخره 
از  خارج  کنار،  همان  درست  را  او  کننده  تهیه  ویدئویى  دوربین هاى  حال  همان  در  و  مى گیرد 
صحنه نمایش، نشان مى دهند. تلویزیون از "گاف ها" و "اشتباه ها"ى خود سود مى برد و مرتب 
آنها را از نو پخش مى کند. حتى تاریخ و سرگذشت خود را در عصر طالیى تلویزیون بازگو 
مى کند و به خود در آئینه برنامه سرگرمى سازى امشب نظر مى افکند. خالصه  این که تلویزیون ، 
از جهات بى شمار، خود مرجع و خودخور (sell. connibalizing) است (مثل جانورى که همجنس 

خود را مى خورد).
از  بسیارى  ناتورالیستى.  تا  است  برشتى  بیشتر  موارد  اغلب  در  تلویزیون  واقع،  در 
نیز  تلویزیون  عمل  نحوه  معرف  شده اند،  شمرده  برشتى  که  گدار  فیلم هاى  فاصله گذارى هاى 
توأمان  حضور  صحنه؛  پشت  عوامل  از  بردن  نام  و  صحنه  برگ  و  ساز  دادن  نشان  مى باشند: 
تصویرهاى متعدد در قالب واحد؛ گنجاندن مواد و مصالح دو بعدى در صحنه؛ روکردن مستقیم به 
تماشاگر و مخاطب ساختن او؛ "وقفه ها"ى ناشى از آگهى هاى تبلیغاتى در جریان روایت؛ کنار 
هم نشاندن قطعه هاى گفتارى ناهمگون و نامتجانس؛ آمیختن شیوه هاى مستند و داستانى؛ پایان 
دادن به استیالى عناصر بصرى از طریق مسلط ساختن حاشیه هاى صوتى؛ کمک گرفتن مدام 
از مواد مکتوب؛ گنجاندن خالقانه اشتباه ها در متن برنامه ها. با  این همه ، مى دانیم اگر تلویزیون 
برشتى باشد، به شیوه اى بس مبهم و غالبًا تحریف آمیز برشتى است. در حالى که مکتب برشتى 
سرگرمى هاى  منفعل  کننده  مصرف  با  نه  و  دارد  سروکار  فعال  و  فکر  اهل  تماشاگرى  با  اصیل 
مانند  دارند،  آشپزخانه اى  و  زا  رخوت  حالتى  تلویزیون  برنامه هاى  بیشتر  غاز،  یک  من  صد 
تئاتر بورژوایى که برشت با تمام قدرت تقبیح اش مى کرد. هدف برشت ارضاى امیال و برآوردن 
خواست مخاطبان نبود، برشت در صدد متحول ساختن ایشان بود و حال آن که انگیزه محورى 
صرفًا  هنرمندانش)  انتقادى  و  خالقانه  کوشش  رغم  تجارى (به  مجموعه اى  عنوان  به  تلویزیون 
تغییر دو چیز است: یکى تغییر عادات تلویزیون تماشا کردن بیننده و دوم عادات خرید او. هدف 
برشت نه محبوب بودن در گیشه بلکه محبوب و مردمى شدن بود - یعنى آفریدن مردمى تازه 
براى نوعى تازه از تئاتر که با شیوه هاى تازه حیات اجتماعى در پیوند باشد - و حال آنکه هدف 
تلویزیون تجارى، دست کم از منظر مدیران و متصدیان آن، محبوبیت و مردم پسندى بر حسب 
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مالك صرفًا کمى "آمار بینندگان" (یعنى همان خریداران کاالهاى تلویزیونى) است. تلویزیون در 
اغلب موارد به جاى "بیگانه نمایى" (یعنى همان فاصله گذارى برشتى) صرفًا  (افراد را از خود) 
بیگانه مى کند، تلویزیون امور وحشتناك را به صورت چیزهایى آشنا و مانوس در مى آورد نه  این 
که آنها را بیگانه نماید و افراد را از آنها بیزار سازد؛ تلویزیون اغلب شبکه علت و معلولى وقایع 

را عیان که نمى کند هیچ، در پرده ابهام مى برد.
گرچه تلویزیون گاه و بیگاه از امکان فاصله گذارى برشتى اصیل نشان دارد - مثل برخى 
شخصیت هاى شوى مرى تایلر مور - بسیارى از تمهیدهاى آن براى فاصله گذارى ، وقتى در آنها 
دقیق شویم، اگر نه ناتورالیستى دست کم ضد برشتى از آب در مى آید.17 براى مثال ، وقفه هاى 
ناشى از آگهى هاى بازرگانى در جریان اخبار نه درنگ هایى براى بازاندیشى بلکه وقفه هایى براى 
دست بردن در واقعیات و هدف شان نه واداشتن ما به فکر کردن بلکه واداشتن ما به احساس نیاز 
کردن و خریدن است؛ آگهى ها نه شوك هایى براى ابهام زدایى که تداوم دهنده جریان رخوت 
زاى برنامه هاى تلویزیونى اند. خود ارجاعى آگهى هاى بازرگانى در عین حال در خدمت غایتى 

ضد برشتى است. 
آن دسته آگهى هاى بازرگانى که خود را دست مى اندازند یا دیگر آگهى ها را هجو مى کنند 
ابهام محصول تولیدى را نمى زدایند و قواعد مخفى و پشت پرده را رو نمى کنند؛ تنها بین حامى و 
بانى خود و دیگر حامیان مالى آگهى ها فرق مى گذارند و دیگر سرمایه گذاران را متهم به تزویر 
و ریا مى کنند چرا که به منزلت خود به عنوان یک کاالى مصنوع "اعتراف" نمى کنند، و همچنین 
قواى دفاعى تماشاگر را تحلیل مى برند. از آرتور گادفرى گرفته تا جانى کارسن، شوخى ها و 
متلک هاى مهربانانه آگهى هاى تجارتى نه تنها میزان فروش کاالها را کم نکرده که چند برابر هم 
کرده؛ چرا که شوخ طبعى به تماشاگر القا مى کند که نباید آگهى بازرگانى را جدى گرفت، و  این 
بى خیالى و راحت گرفتن تماشاگر هر چه بیشتر پذیراى پیام آگهى مزبور مى کند. راستش را 
بخواهید آگهى بازرگانى جدى تر از  این هاست و اصًال شوخى سرش نمى شود - چون چشم به 

جیب جناب تماشاگر دوخته است.
اخبار و آگهى هاى بازرگانى، هر دو، در یک ویژگى برشتى مشترك اند که شایسته بررسى 
عمیقتر و مفصلتر است: میل وافر به خطاب مستقیم، عالقه به حرف زدن مستقیم. بخش اعظم 
اخبار تشکیل یافته از کله هاى حرافى که یکریز و مستقیم رو به دوربین حرف مى زنند. برحسب 
ظاهر، هیچ چیز متفاوت تر از  این شیوه با اصول زیباشناسى خیال گرا نمى شود. یکى از قواعد 
دوربین  به  نباید  وقت  هیچ  بازیگر  که  است  کالسیک  این  سینماى  در  داستانى  فیلم هاى  اصلى 
- بیننده محل بگذارد، باید جورى رفتار- بازى کند که انگار نه انگار دارند از او فیلمبردارى 
و  بیننده  حضور  خیال  بى  بروند،  پیش  سحرآمیز  روندى  طى  مى باید  داستان  وقایع  مى کنند. 
چه  نیست  روشن  وقت  هیچ  که  قسمتى  به  مى دارد،  پنهان  را  اظهار  منبع  خیال گرایى  مخاطبى. 
کسى و از کجا به واقع گفته اى را اظهار داشته ، و گفتار آن را پشت نقاب "تاریخ" مخفى مى کند. 
در مقابل، اخبار تصویر شخصى را نشان مى دهد که منبع اظهار گفته هایى که مى شنویم به نظر 
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مى رسد، شخصى که به لحاظ مرتبه اجتماعى فاصله چندانى با ما ندارد و مستقیم با ما سخن 
مى گوید.

و میل شدید  فیلمبردارى شده  بین ابعاد خیال گراى گزارش هاى  درباره  این تناقض آشکار 
اخبار به همان خطاب مستقیمى که برشت و گدار خواهانش بودند، چه مى توان گفت؟ اوًال،  این 
تناقض واقعى است- بخش هاى صحبت کردن مستقیم گویندگان با بینندگان کمتر از گزارش هاى 
فیلمبردارى شده خیال گرا هستند در ثانى،  این خطاب مستقیم با قدرت الزم و ملزوم اند. گویندگان 
اخبار با آگهى دهندگان ، سرگرمى سازان، و دولت مردان در  این امتیاز و حق انحصارى مشترك اند 
عدم  قدرت با  قدرت سیاسى، روایتى، و گفتارى عظیمى به  ایشان مى بخشد. مضافًا که  این  که 
وساطت (یا نبود هرگونه میانجى) تالزم دارد.  (رئیس جمهور، گوینده اخبار، و آگهى دهندگان در 
نماهایى بالنسبه نزدیک مستقیمًا ما را مخاطب قرار مى دهند، گزارشگران از فاصله اى کمى دورتر 
ما را خطاب مى کنند و با تاکیدى کمتر، ما را برانداز مى کنند ، و "دیگران" فیلم شان چنان برداشته 
مى شود که انگار در فیلمى داستانى شرکت دارند). ثالثًا،  این خطاب مستقیم خود قسمتى داستان 
خود  اخبار  گوینده  که  تصور  این  ظاهرى اش-   بودن  طبیعى  و  خودانگیختگى  جهت  به  است، 
حرف هایى را که بر زبان مى آورد تالیف یا تصنیف کرده بدون هیچ منبع از پیش تدوین شده اى 
یا دخل و تصرف ویرایشى. وانگهى، گویندگان اخبار با مخاطبانى سخن مى گویند که حضور 
جسمانى ندارند، و تمام مدت  این فرض سربسته و ناگفته را تلقین مى کنند که آنچه گفته مى شود 
دقیقًا براى آن مخاطبان تدوین شده، تو گویى همه تماشاگران یا همه گروههاى مختلف بیننده 

یک مخاطب بیش نیستند.
بنابراین، گرچه ساختار ظاهرى اخبار ساختارى متعلق به گفتار است ،  این گفتار خود داستانى 
- خیالى است؛ خود histoere  (ایستوآر، در فرانسه به معناى تاریخ و هم به معناى داستان) است. 
خبرى)،  گزارش هاى  "داستان ها" (یعنى  شده،  جا  به  جا  قصه اى  ولى  است  خود داستانى  اخبار 
گرچه از رویه هاى متعلق به قصه هاى خیالى بهره بردارى مى کنند ، در نهایت خود خیالى نیستند؛ 

در حقیقت، قصه در ماهیت خیالى- داستانى رابطه میان گوینده جزو بیننده اخبار جاى دارد. 
اخبار با "روزى روزگارى" یا "یکى بود یکى نبود" آغاز نمى شود و "آنها سال هاى سال با 
خوشى و خرمى زندگى کردند" به پایان نمى رسد؛ اخبار با "عصر بخیر" شروع و با "شب بخیر" 

تمام مى شود.
به عبارت دیگر، اخبار چارچوبى به ظاهر شبیه به ارتباط رو در روى دو نفره دارد؛ گوینده 
اخبار به تنهایى اداى ضرباهنگ هاى ویژه گفتگو دو نفره را در مى آورد. "ارتباط" اما در حقیقت 
یک طرف است، نه داد و ستدى متقابل بین دو فرستنده - گیرنده بلکه فرستنده پرقدرتى که 
مى توانیم  حتى  تراز،  یک  در  پس،  داد.  مستقیم  دسترسى  پیام)  گیرنده  سوژه (ى  میلیون ها  به 
فرمول خیال گرایى را وارونه نماییم. اگر قصه هاى مبتنى بر خیال گفتار خود را در لفافه تاریخ 

مى پوشانند، اخبار تلویزیون، از برخى جهات، تاریخ خود را در لفافه گفتار پنهان مى دارد.
این که  این قصه جابه جا شده در مقام عمل منشاء اثر واقع مى شود، به وسیله اعتماد وسیع و 
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فراگیر به درستى اخبار تایید مى شود. نظرسنجى ها نشان داده اند که والتر کرونکایت معتمدترین 
مرد آمریکایى است و اخبار یکى از معتمدترین نهادهاى  این کشور است. فضاى به ظاهر صمیمى 
 و روابط به ظاهر نزدیک دهکده جهانى به قاطى کردن شخصیت واقعى گویندگان جز با نقاب هاى 
خیالى شان دامن مى زند یا، درست تر بگوییم، ارتباطى آشفته و موهوم بین بینده و نامداران اخبار 
پدید مى آورد. مردمى که به ندرت همسایگان خود را مى شناسند، شک ندارند که گویندگان اخبار 
را خوب مى شناسند، تد کاپل (Ted koppel) از دریافت نامه هایى مى گوید که با او چنان حرف 
مى زنند که گفتى با پدر، پسر، یا معشوق شان. در وضعیت اجتماعى اى که در آن احساس غربت 
و تنهایى بین افراد موج مى زند، تلویزیون رفیق گرمابه و گلستان اشخاص مى شود، رفیقى که با 
او غذا مى خورى و در تخت خواب مصاحبت مى شود، بخشى از ساختمان وجودى و تار و پود 

زندگى هاى ما، و گویندگان اخبار یاران غمخوار و محرم اسراسر ما مى گردند.
اخبار تلویزیون موجد پدیده اى هستند که مى توان آن را - هم در قاموس روان کاوى و هم 
رابطه اى  تلویزیون  کاوى،  روان  قاموس  در  نامید.  خیالى"  "یاى  دستگاه  سیاسى-  قاموس  در 
خودشیفته وار با دیگرى یا غیرى خیالى پدید مى آورد. تلویزیون افراد را به حال طفولیت و صغر 
مى برد، همان گونه که کودك خردسال همه چیز را در رابطه با خود ادراك مى کند؛ همه چیز را 

با مقیاس "من" خود سامان و نظم مى بخشد. 
آمیختن  درهم  و  ریختگى  هم  قسمى  به  موجب  نشوى،  طرف  آن  با  نقادانه  اگر  تلویزیون، 
تملق  جریان گفتگویى  در  گوینده  آقاى  یا  خانم  "او"،  و  تماشاگر  "من"  بین  مى شود:  ضمیرها 
و  گرم  مى تواند  خیالى  "ما"ى  مى گویند.  این  را  یکدیگر  مجیز  صحبت  طرفین  مدام  که  آمیز 
صمیمى درباره "خودمان" داد سخن بدهد و سرد و خصمانه راجع به هر آن کس که جزو "آنها" 
دارد.  پیامدهاى سیاسى دیرپایى  تصویرهاى آینه گون  نادرست  این بازشناسى  مى شود.  شمرده 
تبلیغ کنندگان شرکت نفت به ما مى گویند: "ما آمریکایى ها تا بخواهى نفت داریم، این "ما" بى 
برو و برگرد خیالى است، افسانه است و افسون؛ ما هیچ نفتى نداریم؛ نفت یا بنزین را به محض 
پیش آمدن بحرانى در انرژى به قیمت هاى سرسام آور به ما مى فروشند. مثال دیگرى بیاوریم، 
هنوز چیزى از "عملیات آزادسازى" نافرجام (در نزدیکى طبس) در  ایران نگذشته بود که چاك 
اسکاربور و مخبر اخبار شبکه 4 نیویورك در آغاز خبرها ابراز داشت "خب، ما همه تالش مان 
را کردیم ، ولى موفق نشدیم "ما" در  این مورد، به قطع یقین، شامل گوینده اخبار، آقاى رئیس 

جمهور، و تعدادى از مشاوران او مى شد.
مسلمًا "ما"یى که مخبر شبکه چهار نیویورك از آن دم مى زد اکثریت آمریکایى ها را در بر 
و  دوز  با  واقعه  پایانه  از  پس  را  "حمایت"  ایشان  مى توانستند  دولتمردان  اگر  حتى  نمى گرفت، 
کلک جلب کنند. اخبار  تلویزیون ادعا مى کند که به جاى ما و به نمایندگى از طرف ما سخن 
مى گوید و در بسیارى موارد به راستى چنین مى کند، اما به همان اندازه حق سخن گفتن را از ما 
دریغ مى دارد، با  این فریب که تلقین مان مى کند که گفتارش همان گفتار ما است. اخبار تلویزیون 
غالبًا توهم هماهنگى اجتماعى را به ما قالب مى کند، توهم ارتباط تقلبى و دروغین در دهکده اى 
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جهانى که گویى همه در آن سفید، مرد و یکدل و یک زبان اند.
نهاد تلویزیون، با نقل قریب به مضمون عبارتى از کریستیان متز، تنها صنعت تلویزیونى نیست (که 
هم و غم خود را مصرف باال بردن آمار بینندگان خود مى کند)، در عین حال سیستمى ذهنى - 
صنعتى از نوع دیگر- است که بینندگان "خو کرده به تلویزیون" در روندى تاریخى آن را درونى 
ساخته و ملکه ذهن خود ساخته اند و  ایشان را چنان بار آورده است که تلویزیون را همان گونه 

که هست و مى بینند مصرف کنند. 
دستورالعمل اجتماعى ماوراء روان شناسى تماشاگر تلویزیون  این است که حتى االمکان رابطه 
با تلویزیون (و از جمله با اخبار تلویزیون) را در زمره روابط با "ابژه دلخواه" درآورد، به قسمتى 
که بیننده تلویزیون را از روى میل، و نه از سر اکراه و بى میلى، و به  این امید تماشا کند که به او 

لذت ببخشد؛ چندان که تلویزیون دیدن کارى لذت بخش باشد.
بازتولید  براى  آن  امکان هاى  و  تلویزیون  اخبار  مالى  ساختارهاى  با  تماشاگر  روان شناسى 
خود گره مى خورد، همان طور که در "همتافت لذت - معنا- کاال"ى هیث مى بینیم. روش هاى 
روان کاوى کمک مى کند تا به رابطه اخبار تلویزیون با میل پى ببریم؛ نشانه شناسى کمک مى کند 
از روال هاى معنازایى آن پرده برداریم؛ و مارکسیسمى انتقادى و دیالکتیکى مى توان شأن اخبار 
تلویزیون را در مقام پدید آورنده و شاهد مثال بت وارگس کاالیى روشن سازد و از جایگاه آن 

در گفتار رقابت محور طبقاتى پرده برگیرد.
تنها یک چنین رهیافت چند وجهى مى تواند به پرسش آغاز  این مقال پاسخى جامع و درخور 
بدهد: چرا اخبار لذت بخش است؟ تلویزیون نه تنها تشکیالتى تکنولوژیک که نیز دم و دستگاهى 
لیبیدویى (شهوى) است، تسکیالتى با هدف سرمایه گذارى نه فقط در امور مالى که نیز در زمینه 
مسائل جنسى و شهوانى، اخبار براى بازتولید خود در چارچوب سیستمى سرمایه ساالر، باید با 
بیننده خود رابطه اى از سنخ روابط با ابژه اى دلخواه برقرار کند. بینندگان باید اخبار را "دوست 
بدارند" واال به تماشاى آن نخواهند نشست، و باید آن را تماشا کنند تا بتوان حامیان مالى را 
در موردشان مجاب کرد. بدین قرار، تلویزیون نه فقط اخبار را که مخاطبان خود را نیز تولید 
مى کند، از طریق ظرفیت هاى لذت آفرین دم و دستگاه ، از طریق روال هاى قصه پردازى، از طریق 
گویندگانى جذاب به مثابه معناى شهوت انگیز نهفته اخبار، تلویزیون خود را به قالب ابژه اى 

دلخواه در مى آورد.
در عین حال، تلویزیون براى این که ابژه اى دلخواه بماند باید بفهمى  با توده خلقى که مخاطبانش 
به شمار مى آیند ارتباط برقرار کند و خواست ها و آرزوهاى بزرگتر  ایشان را باز نمایاند، زیرا 
هسته درونى ناکجاآباد خواهى در عین حال جزوى از دلمشغولى و اغفالگرى مدام آن را شکل 
مى دهد. به همین سبب است که نباید تلویزیون یا اخبار آن را سربه سر مجموعه اى پس گرا و 
موجد سیر قهقرایى در بیننده انگاریم. آلت دست سازى و بهره کشى هست اما مقاومت و نقادى 
نیز هم. تلویزیون چونان ماتریسى که گفتارهاى مسلط و و مخالف خوان در آن یک دم از نبرد 
باز نمى ایستند، هرگز نمى تواند گفتگوى ستیزه بنیاد صداهاى طبقاتى را به همهمه عافیت جوى 
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استیال و هژمونى بورژوازى فروکاهد.
تلویزیون مى تواند آگاهى را کرخت و بى حس سازد ولى همچنین جنگ هاى استعمارى را به 
درون قلب استعمارگران ددمنش مى کشاند. درست است که تلویزیون بارها و بارها بر دامنه گفتار 
قدرت افزوده است، در عین حال ممکن است ما را آگاه کند از  این که چگونه سیاستگذارى هاى 
اجتماعى ابناى بشر را پایمال مى توانند کرد. تلویزیون نه فقط مدیران و متصدیان صنعتى اش که 
نیز مشارکان خالق آن است، مردمانى که در اخبار ظاهر مى شوند و ما بینندگانى که مى توانیم 
در برابر پیام هاى ان مقاومت ورزیم، بر آنها فشار وارد کنیم و آنها را رمزگشایى یا قالب شکنى 
کنیم. اما یکى از اولین وظایف نظرى ما  این است که نه فقط از خود بیگانگى حاصل از آن را که 

نیز وعده ناکجاآبادى ساز و کارهاى لذت آفرین آن را درك کنیم.
***

پى نوشتها: 
1. براى آشنایى با  بحث هایى درباره دم و دستگاه، بنگرید به مقاله ژان لوئى بودرى با عنوان:

Cinema: effets edeologiques produits par I, appareil de base" Ceretique No.7-1970.

همچنین بنگرید به مقاله دیگرى از بودریار با عنوان:
Le Dispositif: approaches metapsychologiques de I,impression de "realite" Communucations No. 23 May 

1975), pp. 56(72

این مقاله به قلم برتراند آوگست و جین اندروز به انگلیسى ترجمه شده، زیر عنوان "دم و دستگاه"، در منبع 
ذیل:

Comera Obscura No. 1 F[all 1976]

(Paris: Albatross, 1978) L, Effet cinema  و همچنین مقاله او با عنوان
نیز بنگرید به مقاله کریستیان متز،این مقاله به قلم بن بروستر به انگلیسى ترجمه شده است، زیر عنوان "دال 

خیالى"، در منبع ذیل:
Screen Vol.16, No.2 (Summer 1975, pp.17.76)

و مقاله دیگرى از متز،
Le film de fiction et son spectateur: etude metapsychologique Cammunications No. 23(pp.108-35)

آن:  تماشاگر  و  داستانى  "فیلم  عنوان  زیر  است،  شده  ترجمه  انگلیسى  به  گوستتى  آلفرد  قلم  به  مقاله  این 
مطالعه اى ماوراء روان شناختى"، در منبع ذیل

New Litetaty History Vol.9, no. 1,Autumn) 1976), pp. 105-6

مقاله "ماشین هاى قلمرو مرئى" ژان لوژى کومولى در منبع ذیل چاپ شده است:

The cinematic Apparatus, ed, Stephan Heath and Teresa de Lautetis London : St Martin, s Press, 1980

. Metz, "the Imaginary Signifire", 2- p.51

3. پخش زنده یا مستقیم همچنین دیدگاه متز را راجع به تجربه سینمایى کمى تعدیل مى کند؛ به نظر متز، تجربه 
سینمایى محل مالقات گم شده اى است که رد آن قدرى عودت نما (یا توسعا خودنما) با فردى چشم چران (توسعا 
تماشاگر) دیدار مى کنند، که در آن بازیگر- خودنما هنگام فیلمبردارى حاضر است اما هنگام پخش فیلم غایب 
است و بالعکس، تماشاگر هنگام پخش حاضر است اما هنگام فیلمبردارى غایب است. دیدگاه متز، اگر با واژگان 
خودش حرف بزنیم، این معضل را پیش مى آورد که فیلم، اگر نه بازیگر، به هنگام پخش حاضر است، واقعیتى که به 
همین پایه درباره تلوزیون مصداق دارد. اما به واسطه پخش زنده، تلوزیون اجازه مى دهد فرد خودنما و رفد دیدن 

زن با چشم چرانى الاقل در زمان اجراى برنامه سهیم باشد.
تفسیرهاى  جهت  به   ،(Hebrew)عبرى دانشگاه  عضو  یشایاهونیر،  به  نسبت  را  امتنانم  مراتب  مى خواهم   .4
تفکرانگیز و نظرهاى سودمندش بیان کنم. او بى گمان تعدادى از مثال ها و بصیرت هایش را در "گفتگو مشترك" 
راجع به این مقاله به جا خواهد آورد. همچنین باید از آن کاپالن و بر این وینستنبه جهت اظهارنظرهایشان تشکر 

کنم.
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5. ژان لوئى کومولى در مقاله "ماشین هاى قلمرو مرئى" حدس مى زند که شور و شوق زایدالوصف اولین 
تماشاگران سینما براى بازشناختن کپى مطابق اصل خود زندگى در تصاویر سینمایى - تصاویرى عااز رنگ، عمق، 
سایه روشن هاى ظریف - دقیقا از این حس پرشدن قسمتى خالء و جبران یک جور کمبود مایه مى گرفت. کومولى 
توهمى تمثیلى  به  "که  وجودندارد  انکار"  ردو  نیروى  جور  یک  بازنمایى،  اصل  خود  در  "آیا  مى پرسد:  خود  از 
پادشاهى مطلق مى دهد که تا به حال تنها جلوه اى کم رمق در خود دال هاى شمایلى داشته است؟" (در تقسیم بندى 
سه گانه اى که چارلز سندرس پرس براى انواع نشانه ها پیش نهاده، نشانه شمایلى به انرژى از نشانه ها اطالق 

مى شود که در آن رابطه دال و مدلول بر اساس شباهتى واقع و مسلم در جهان واقع استوار است).
 6- Bertolt brecht, Brecht on Theatere, ed. john Willett(New York: Hill and Warg, 1964) p.197.

نبرد  7.  این گنگى یا اصطالحات بى سر و زبانى دقیقا در تضاد است یا دهقانان و کارگردانى که در فیلم 
زغن هاى گوتسمن با آنها در سطح خیابان مصاحبه مى شود؛ اظهارات بالبداهه و از قبل فکر نشده آنها نشانگر 

درکى پخته و موى شکاف از سیاست داخلى و بین المللى است.
در  شوندگان  مصاحبه  اخبار  -  در  حاضر  متخصص  غیر  و  حرفه اى  غیر  افراد  که  مى آید  پیش  کرات  به   .8
خیابان ها، رهگذرانى که در پس زمینه دست تکان مى دهند یا این ور و آن ور مى روند، افرادى که در داستان هاى 
واجد ابعاد انسانى نقش اصلى را دارند - رویاى ستاره شدن خویش را پروبال مى دهند، در حقیقت، آشنایى کلى با 
چنین اجراها و برنامه هاى رسانه اى بیشتر ما را قادر مى سازد که هر وقت از ما خواسته شود نقاب مناسب به چهره 
بزنیم و حرکات و سکنات در خور از خود بروز دهیم. ژان لوك گدار و آن مارى مى یه ویل، در برخى کارهاى 
تلویزیونى شان، این قضیه را جدى گرفته اند. بدینوسیله که "آدم هاى عادى" را کم یا بیش مستقیم به بیننده نشان 
مى دهند. فیلم بدنام دقیقا همین پیوند مردم عادى است با نوعى فقدان سنجیده و حساب شده میانجى گرى یا تدوین 
گرى کارگردان. دو بیمار مبتال به شیزوفرنى حرف مى زنند اما به  این نام یا زیر  این عنوان خوانده نمى شوند. 
هیچ تدوینى طرز تلقى مولف اثر را لو نمى دهد و هیچ الپوشانى اى به سبک گویندگان اخبار به ما نمى گوید که 
چه فکرى بکنیم، بدین ترتیب، گدار - میه ویل به یکى از ویژگى هاى وجود در تلویزیون - شیفتگى این رسانه 
به توصیف هاى کوتاه مردم پسند - تجسم ملموس مى بخشند، در عین حال که آن را به حد افراط مى کشانند و 

بر مى اندازند.
9. براى آشنایى بیشتر با سواستفاده از جاذبه هاى جنسى در اخبار محلى، بنگرید به مقاله "جاذبه جنسى و 
شخص گوینده خبر" نوشته هرى اف. واترز به همراه جرج هکت Newsweek Idecember IS, 1980j, pp.65-6 و مقاله 
 Film Comment VOL.16,(No.4 July_ August ریچارد کورلیس راجع به "ستارگان جاذبه جنسى در دهه هفتاد" 

.1979), pp.26-9

10- Fredric Jonmeson, "eification and utopia in Mass colture" Social text No.1(winter 1979) ,p. 144.

11.  این جمله در منبع ذیل نقل شده است:
Edwarde J. Epstein, News From Nowbere(New York : Tandam House  pp.4-5 (1974. 

12.  این که داستان تحقیر شدن آمریکا تا حدودى توهمى ساخته و پرداخته رسانه ها بود وقتى برمال مى شود 
که به یاد آوریم زندانى شدن باند پوئبلو (Pueblo) در کره شمالى هیچ انعکاسى از این سنخ در مطبوعات نیافت و 
بازگشت شان به وطن هیچ ربطى به استقبال از دسته اى قهرمان نداشت. برخورد رسانه هاى آمریکا با ایران، به هر 
تقدیر، بى گمان به ایجاد جوى یارى رساند که در آن عامه مردم آمریکا با کمال میل آماده بود از رانلد ریگان و 

افزایش هزینه هاى دفاعى حمایت بنماید.
13. کریستیان متز خود فیلم داستانى را تا اندازه اى  مسئول بى تحرکى و انفعال ذهنى و حرکتى تماشاگر 
مى داند، نومن هالند نیز در کتاب نیروهاى محرکه واکنش ادبى (New York: w.w.Norton, 1976) استدالل مى کندکه 
"تعلیق مشتاقانه بى اعتقادى بعضًا وابسته به دانستن  این امر است که از او در پایان داستان نمى خواهند که دست 
به عملى بزند، اعتقاد راسخى که به او امکان مى دهد بى خیال اصل واقعیت شود - قوه سنجش و انتقاد کردن که از 
طریق آن ما پیوسته صحت و سقم آنچه را به ما به عنوان "غیر داستان" عرضه مى کنند سبک و سنگین مى کنیم- و 
بدین ترتیب به تیره و تار شدن خوشایند و مفرح مرز میان آنچه داستان است و آنچه خویشتن (تماشاگر) است 

مى انجامد".
14. William Gibson, "Network News: 14-Dlements of a Theory" Social Text No.3(Fall 1980) p.103. 18- Ibcd.p. 

106. 19-Ibid

یزى  ر  طرح  و  بندى  بسته  کاال  مثل  قبل  از  زیادى  بسیار  حدود  تا  اخبار  اعظم  بخش  دیگر،  طرف  از   .15
جلسات  مطبوعاتى،  تشکیل یافته: کنفرانس هاى  واقعه"  "شبه  تعدادى  یا  شده  ارائه هایى طراحى  از  و  شده است 
لحاظ،  یک  به  سادات،  ترور  ماجراى  همتایى  بى  نظرسنجى،  و  آرا  شمارش  نتایج  سخنرانى ها،  غیررسمى دادگاه، 
در این واقعیت بود که یک شبه واقعه (سان دیدن یک رئیس جمهور از سپاهانش) به وسیله واقعه اى "واقعى" با 

بى رحمى تمام قطع شد.

اخبار تلویزیون و تماشاگر آن
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16. آگهى هاى بازرگانى، به سان اخبار، از متون مرتبط سینمایى - تلویزیونى بهره بردارى مى کنند. تبلیغات 
مک دانلد از قواعد کمدى هاى موزیکال استفاده مى کنند و حال و هواى آواز گروهى تفنن آمیزى را به وجود 
مى آورد که به طرزى سحرآمیز فاصله و مسافت مکانى را پشت سر مى گذارد. تبلیغات اسباب بازى ها تمایل دارند 

به انیمیشن هاى تک فریم و آگهى هاى کامیپوترى از فضاى فیلم ها و داستان هاى علمى تخیلى الهام مى گیرند. 
داروهاى سردرد (به خصوص نگاه کنید به تبلیغات اکسدرین در اواسط دهه هفتاد) به رئالیسم عمق نماى ویژه 
سبک ارسن ولز اداى احترام مى کند که معجون دارویى را در مرکز یا قسمت جلوى تصویر قرار مى دهد، در حالى 
که شخصیت ها در "عمق صحنه سرگرم اجراى درام هاى اودیپى اند. تبلیغات عطر، ضد بود و جواهرات به رمانتیسم 
در این  جین،  تبلیغات  جذاب، دیزالوهاى لطیف)...  نرم، دخترهاى  لولوشى (Lelouche) تمایل دارند، (فوکوس  کلود 

میان، بى پرده تر به تصاویر هرزه (پورنوگرافیک) مى پردازد.
 coup-) در داستان هاى سى ثانیه اى این دسته آگهى ها همیشه یک مالقات به آشنایى و به سرعت به عشق ناگهانى
de- foundre) مى رسد و بعد به مرحله کیف و اوج لذت جنسى (jouissance) تبلیغات جین، در  این میان، بى پرده 

تر از صحنه هاى پورنو و مستهجن استفاده مى کنند.
17.  این دو شوى تلویزیونى هم پتانسیل هاى انتقادى و هم تحریف مکرر مبانى مکتب برشتى را در تلویزیون 
شده  گذارى  فاصله  موذیانه  بازى هاى  با  اش ،  تئاترى  شبه  صحنه هاى  با  مور،  تایلر  مرى  شوى  مى سازند.  عیان 
بازیگرانش و توسل دائمى اش به هوش تماشاگر، جنبه هایى از یک جور مکتب برشتى اصیل را در خود جاى داده 
است. در مقابل، شوى کم دوام جیسکانواك هم از تصویر خیالى "زن جدید" (که اغلب با "ستیزه جو و پرخاشگر 
گرفته مى شود) سوءاستفاده مى کند هم از کنجاوى عمومى درباره حقایق پشت صحنه  معادل  در روابط جنسى" 
اتاق خبر و گویندگان در شویى که انعکاسى بودن ظاهرى اش روى خیال گرایى قهقرایى اش را مى پوشاند. در 
تجسم  سریال  قهرمان  که  چندان  مى کشد،  بینى  خودبزرگ  و  خودپسندى  به  ارجاعى  خود  حالت  جسیکانواك، 
 dues ex) عینى دم و دستگاه تلویزیون مى گردد؛ قهرمان واقعى داستان خود تلویزیون است که انگار دست غیب
machine) است که یک باره همه مسائل را حل مى کند، زندگى افراد را نجات مى دهد و به اختالف هاى عمیق 

خانوادگى خاتمه مى بخشد. توجه به فرآیندهاى برنامه سازى در تلویزیون چیزى بیش از واقعیت نمایى اى از نوع 
دیگر از آب در نمى آید، نشانه اى از کار حرفه اى و محیط اجتماعى.

***
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