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چکیده:
تلویزیون بی گمان به عنوان رسانه دوران مدرن دریافت بشر را از جهان شکل می بخشد. رسانه ها با 
نظامی از نشانه هاي دیداري، نوشتاري و گفتاري برداشت انسان را از واقعیت تحت تأثیر قرار می دهند. 
تصویر، گفتار و نوشتار طی قرن بیستم مرکز ثقل بسیاري از مباحث و مجادالت فلسفی بوده اند و البته این 
مؤلفه ها چه در رسانه هاي مکتوب و چه در رادیو و تلویزیون بر فهم انسانی از زمان و مکان و هم چنین 
چگونگی استفاده از تصاویر، آواها و حروف تأثیر گذاشته اند. در این میان تلویزیون رسانه اي است که 
ادراکی جهانی را براي انسان میسر می سازد. برخی از اندیشمندان هم چون فرانک هارتمن در نوشته هاي 
خود تحوالت انجام گرفته در عرصه رسانه هاي جدید را با عنوان چرخش تصویري(Iconic   Turn) تبیین 
می کنند و معتقدند که رسانه هاي جدید که تلویزیون یکی از مهم ترین آنهاست تغییرات مهمی در فرهنگ 
ایجاد نموده اند. تسلط فزاینده تصویرها در فرهنگ رسانه اي به کاسته شدن از کتابت می انجامد. برخی 
از فالسفه نیز نوشتار را وسیله اي براي بیان افکار می دانند. به عنوان مثال گوتلب فرگه در سال 1879 
را با این هدف منتشر ساخت که زبان را به عنوان نشانه ها بسط دهد.  کتاب "زبان معمول تفکر ناب" 
و  فیلسوف  بینجامند.  منطقی  محتوایی  به  تا  بخورند  پیوند  هم  به  نشانه ها  طریق  از  باید  نوشتار  و  زبان 
دانشمند زبان شناس آمریکایی چارلز.اس پیرس این جمله را در معناشناسی بیان نمود که همه تفکرات 
در نشانه هاست. مارشال مک لوهان نیز در آغاز عصر تلویزیون از فرهنگ بدون نوشتار سخن گفته بود 
و این برداشت، آغاز زبان تصویر را در دوران رسانه هاي دیداري نوید می داد. عصري که فناوري هاي 
جدید آن را فراگرفته و انسان براي فهم گوناگونی هاي این دوران باید راه هاي تازه اي را بیابد تا بتواند 
دنیاي جدید را قابل فهم نماید به همین سبب به تعبیر هارتمن در این دوران تصویر به عنوان یک پدیدار 
با  تلویزیون  که  معتقدند  تلویزیون"،  "فلسفه  کتاب  ناشران  انگل  لورنس  و  فاله  اولیور  می گردد.  مطرح 
توجه به سازمان بندي و شیوه عمل مختص به خود، تفکر و تجربه اي را تولید می کند. به عبارت دیگر، 
تلویزیون در اصل شکلی مختص به خود از تفکر و تجربه است. در این نظریه نه تنها جنبه فنی تلویزیون 
فراموش نمی شود بلکه بر آن تأکید و تمرکز نیز می شود. تلویزیون به عنوان عضو ماشینی زندگی انسان 
است که به فنی شدن و تکنیکی شدن تفکر می انجامد. نقش این رسانه را به عنوان ابزار روزمره ابراز نمودن 
خویش نمی توان انکار کرد. تصویر، واقعه و سریال از جمله سرفصل هاي مهم در فلسفه تلویزیون به شمار 
می رود که در کتاب "فلسفه تلویزیون" مقاالت مختلفی از زوایاي گوناگون این سه سر فصل اساسی را 
مورد بررسی قرار می دهند. در این نوشتار به اختصار گزارشی از مقاالت کتاب "فلسفه تلویزیون" ارائه 

می گردد.
وا  ژگان کلیدي: فلسفه رسانه، گفتمان، گشتل، فلسفه تکنولوژي، تصویر، نوتلویزیون، نظریه تصویر 

رسانه اي، واقعه، ادراك رسانه اي، سریال. 
***
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مدتهاست که از موضوع فلسفه تلویزیون سخن گفته مى شود؛ اما فلسفه تلویزیون را نمى توان 
به عنوان طبقه بندى علمى  و آکادمیک تازه اى مطرح ساخت. تلویزیون موضوع فلسفه نیست و 
یا حداقل موضوع خاصى نیست که نیاز به طبقه بندى تازه اى داشته باشد. فلسفه تلویزیون شکلى 
از تفکر است که تلویزیون مدتهاست آن را تمرین کرده و ما نیز همراه با تلویزیون آن را تمرین 

نموده ایم زیرا که بخشى از آن به حساب مى آییم.
 پیش از پرداختن به فلسفه تلویزیون بهتر است به صورت عمومى  به فلسفه رسانه بپردازیم. 
هنگام بحث درباره فلسفه رسانه معموًال سه برداشت از آن مطرح مى گردد. در برداشت نخست 
فلسفه رسانه باید بتواند بازتاب و نقد مفاهیم و روندهایى را که دانش رسانه بدان نیازمند است، 
بر عهده بگیرد. پذیرش اینکه تلویزیون یا هر رسانه دیگرى داراى فلسفه است، از این موضوع 
نشأت مى گیرد که تلویزیون از یک گفتمان(Diskurs) و یا تعداد زیادى گفتمان تشکیل یافته که 
رسانه را شکل مى دهند و یا در یک محل مشخص و در شکل یا شیوه اى ویژه باهم و بر هم تأثیر 

مى گذارند که آن محل خود تلویزیون است.1 
یا  رسانه اى  مفاهیم  فلسفى،  تالش هاى  موضوع  که  است  این  رسانه  فلسفه  از  دوم  مفهوم   
دسته  فلسفى  مفاهیم  عنوان  تحت  خودشان  رسانه اى  پدیده هاى  بلکه  نیست،  تلویزیونى  دانش 
بندى مى شوند. این برداشت دوم مى تواند تأثیرات مختلفى داشته باشد. در گام اول یا به عنوان 
پیش زمینه این عالقه وجود دارد که با کمک مفاهیم فلسفى و تفکر به یک فهم بهتر از رسانه 
دست یابیم بدین منظور باید بتوان آزمود که چه متون فلسفى و چه تفکراتى مى توانند به رسانه 
و مسائل رسانه اى بسط داده شوند. بنابراین باید مشخص کرد که در متون پیشین و کالسیک 
فلسفى درباره مسائل فلسفه و یا یک رسانه مشخص با ویژگى هاى مربوط به خودش پیش از 
برده  نام  رسانه  از  مشخص  صورت  به  است  ممکن  گاه  است.  پذیرفته  انجام  تفکراتى  چه  این 
نشود اما بتوان از آن استفاده نمود. این شیوه درباره تلویزیون نیز نتایج جالبى را به دنبال خواهد 
داشت.2  امروزه پرسش درباره معرفت بدون در نظر گرفتن رسانه ها که واسط میان شىء و سوژه 
و معرفت هستند، ممکن نیست. آنها کمتر به متون فلسفى مى پردازند، بلکه بیشتر پرسش ها و 
مسائل فلسفى را مطرح مى سازند. جاى تردید نیست که امروزه پاسخ به پرسش هاى فلسفى با 

رسانه ها پا به میدان نهاده است.
 مفهوم سوم از فلسفه رسانه نه بر آن است که مانند برداشت دوم، فلسفه رسانه را از میان متون 
 (Diskrus)فلسفى بکاود و نه آنکه به مانند برداشت نخست، شىء رسانه اى را از میان گفتمان هاى
علمى  بنیان نهد بلکه بیشتر به دنبال آن است که رسانه ها با عنایت به بنیان نهادن متون فلسفى 
و در پاسخ دادن به مسائل فلسفى چه انجام داده و مى دهند. درست وفادار به آن جمله نیچه که 
"نوشت افزار ما نیز با تفکر کردن ما همراه و همکار است". بنابراین فلسفه رسانه مى تواند تالش 
کند که این همکارى را در همه انواع رسانه اى از جمله ابزارهاى نوشتارى، ذخیره اى و انتقالى و 

فناورى هاى تصویرى و ویرایشى و آماده سازى بیان نماید.
این که تلویزیون بر خالف دیگر رسانه ها شکل خاصی از دریافت حسی را بیان می کند، جاي 
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مناقشه نیست. قدیمی ترین تعریفی که پاول نیپکوف(Paul Nipkow) در نوشتار خود به سال1884 
انجام داده است، این موضوع را بیان می دارد. او تلویزیون را دستگاهی می داند که هدفش آن 
است که ابژه اي از مکان الف را (همزمان) در مکان (متفاوت از وضعیت الف) ب قابل رژیت 
شنیداري  درباره  که  می نماید  ایجاب  بودن تلویزیون  تصویري  و  بودن  دیداري  بر  تأکید  نماید. 
بودن آن نیز سخن گفته شود. حد(Terminus) تصویر در مفهوم تصویر شنیداري صوت را نیز در 
بر می گیرد، چرا که تلویزیون عمًال در برداشت کلی صدا و تصویر را در هم می آمیزد. تلویزیون 
دقیق  مفهوم  بیان  بنابراین  می گردد.  مربوط  بینایی-  حس  اینجا  در  البته  و  حسی-   ادراك  به 
تصویر بسیار حائز اهمیت است: تصویر  شکلی است که در آن تلویزیون دریافت حسی مربوط 
به خود را به عنوان دیداري بودن- و یا در حالتی گسترده تر تصویر شنیداري: به عنوان شنیداري 
بودن- نخست سازماندهی و سپس بازتاب می دهد. در تصویر تلویزیونی اداراك تلویزیون درك 

می شود.
مادي  صرف  قابلیت هاي  از  غیر  چیزي  که  تصاویري  یعنی  خام،  تصاویر  در  موضوع  این   
ادراك را نشان نمی دهند، قابل فهم است. امروزه این نوع تصاویر پخش نمی شوند. در گذشته این 
تصاویر بیشتر پخش می شدند اما امروزه تصاویر تکنیکی به کار برده می شوند و همه تصاویر از 
جمله تصاویر فضا، بزرگراه ها، خطوط ریلی قطارها و مناظر طبیعی اینگونه اند. اما نحوه عمل به 
صورت اساسی تغییر نکرده است، چرا که این تصاویر نیز امکان صرف رؤیت چیزي در مکان 
دیگر را فراهم می آورند و از هم اینجاست که این مسئله درباره همه انواع تصاویر تلویزیونی 
مطرح می شود که به چه شیوه اي و با چه راهبرد اساسی، آنها دیداري بودن را به عنوان مقوله 

اساسی رسانه بازتاب می دهند و آن را در مفهوم تصویر انباشته می سازند.
تلویزیون.  وضعیت استثنایی  به  نه  و  است  مربوط  ادراك  به  بازتاب  لحظه  که  است  بدیهی   
تلویزیون از نظر به کار گرفتن تصویر تک قطبی نیست، یعنی این فقط تلویزیون نیست که از 
در  تلویزیونی  تصویر  که  گیرد  قرار  مطالعه  مورد  دقت  با  باید  بنابراین  می کند.  استفاده  تصویر 
خود  بازتاب  در  رایانه اي  دیجیتال  تصاویر  یا  فیلم  عکسبرداري،  همچون  دیگر  تصاویر  مقابل 
از دیدنی ها، آنها را چگونه عیان و چگونه متمایز می سازد. همه این انواع تصاویر، شکل هاي 
که  است  آن  تلویزیونی  تصویر  در  مسئله  آنهاست.  بازتاب  هم زمانى  و  بودن  دیداري  سازمانی 
چگونه تلویزیون به عنوان رسانه، دیداري بودن و قابل دیدن بودن و یا به طور کلی: ُمدَرك و 
ُمدِرك را در تصویر، در می یابد و آیا تلویزیون خودش را به عنوان نوع قابل تعریفی از دیداري 

بودن و شنیداري بودن، قابل رؤیت و قابل شنیدن می سازد.
 باب تأمالت درباره تصاویر تلویزیونی را ریچارد دینست،(Richard Dienst) دانشمند علوم 
رسانه اي یا کتاب خودش "طبیعت بی جان در زمان واقعی"(Still Life in Real time) به سال 1994 
گشود. او در این کتاب موضوع "تلویزیون در تفکر فالسفه مختلف" از مارکس، هایدگر، دریدا 
و دلوز را مورد بررسی قرار داد. دینست براي تشریح دیدگاه هایدگر می کوشد با ارائه تشریحی 

کامل از مفهوم محوري گشتل(Ge-stell) راه را براي تلویزیون باز کند. 
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 هایدگر در سخنرانی هاي برمر و فرایبورگ، درباره فناوري چنین بیان می کند: همه فاصله هاي 
زمانی و مکانی منقبض می شوند. مکانی را که براي رفتن به آنجا پیش از این به هفته ها و ماه ها 
وقت نیاز بود، اکنون با هواپیما در یک شب طی می شود. از جایی که انسان پیش از این پس از 
سال ها کسب اطالعات می نمود و یا شاید اصًال هیچ اطالعی از آنجا نمی یافت، امروزه از طریق 
رادیو، در لحظه و در ساعت اطالع می یابد. نحوه جوانه زدن و رشد  رستنی ها که قرن ها پنهان 
مانده بود، اکنون فیلم در یک دقیقه آن را نشان می دهد. فیلم همچنین تمدن هاي کهن و حکومت 
و اداره آن را به گونه اي نشان می دهد که انگار همین امروز در حال آمد و شد هستند. عالوه بر 
آن فیلم بر آنچه که نشان می دهد شاهد است. دستگاه ضبط و کسانی که به کار مشغولند شاهد بر 
وقایع هستند. تلویزیون به نقطه هیجان انگیز این فاصله زدایی دست می یابد، چرا که می تواند بر 

همه ابزارها و فعالیت هاي آمد و شدها وقوف یابد و از آن میان شکار کند.3   
 هایدگر با توجه به آنچه که در عصر او وجود داشته است، از ابعاد و جهات منقبض شده 
وقایع  جغرافیایی،  مکان  از  را  تجربه  مختلف  حوزه هاي  فیلم  و  رادیو  هواپیما،  می گوید.  سخن 
تاریخی و رشد طبیعی را به انحصار خود در آورده و آنها را متراکم ساخته است. از نظر هایدگر 
قوه  را  آن  می توان  که  بود  پیوسته  انسانی  حوصله  و  صبر  و  تأمل  نوعی  با  تجربیات  این  همه 
استقامت نامید. ترکیبی از آرام ماندن، خود دار بودن و خویش را کامًال نزدیک نگاه داشتن. اکنون 

به جاي این قوه استقامت، کشش بسیار و جابجایی سریع فناوري قرار گرفته است.4   
بازگشت)  و  خطر  گشتل،  هایدگر(شىء،  سخنرانی  چهار  میان  در  که  است  معتقد  دینست   
گشتل و خطر اهمیت خاصی در موضوع رسانه دارند. گشتل با ارائه تفسیر درباره مسئله فاصله 
و نیاز ما، مورد استفاده می گیرد تا نزدیک و دور را از یکدیگر متمایز گرداند. هایدگر با این 
عبارت که "ماهیت تکنیک خودش تکنیکی نیست" موفق می شود که فهم جدیدي از مسئله پیدا 
کند تا بدان وسیله خطر تکنیک بتواند در افق مسئله هستی وارد شود. به دیگر سخن در لحظه 
خطر نکته تعیین کننده آن است که شناخته شود، تخنه(فن) بر اساس ذات خود در بیان یونانیش 
ساختن(Poisies) را داراست، یعنی به عنوان کنشی که پدید می آورد: تکنیک نوعی پنهان زدایی 
است. تکنیک در حوزه اي که پنهان زدایی، کشف، آلتئیا و جایی که واقعیت رخ می دهد، هستی 
می یابد. تکنیک در این کنش، فعل انسانی را جایگزین می کند. تکنیک مدرن و همراه با آن علوم 
که تکنیک بدان رهنمون است، به عنوان روش نوینی در انکشاف توصیف می شوند که جهان را 
به مبارزه می طلبد. این مبارزه طلبی نامی وی ژه را بر دوش می کشد که گشتل نامیده می شود. 
گشتل، چارچوب، نامی براى ماهیت  یک شى ء نیست  بلکه نام نحوه خاصى از انکشاف است 
که در آن انسان به معارضه فرا خوانده مى شود تا از واقعیت  به عنوان منبع، کشف حجاب نماید. 
گشتل به معناى نحوه انکشافى است که سیطره اش بر عمق ذات تکنولوژى مدرن حاکم است و 
خودش امرى تکنولوژیکى نیست. از نظر هایدگر گشتل، نامى براى بیان ماهیت تکنولوژى جدید 
است. شاید بتوان گفت که گشتل، روح حاکم  بر تکنولوژى جدید است که انسان را وا مى دارد 
تا به واقعیت ها به گونه خاصى نگاه کند و آنها را نه صرفًا اشیاء بلکه منبع ذخیره لحاظ نماید. 
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با سیطره گشتل اشیاء و زبان به تصویر و اطالعات تغییر ساختار می دهند. در این ساخت جدید 
اساس گشتل، همه چیز، هرآنچه هست بر اساس مقیاس و میزان جایگزینی و ارائه اندیشیده 
می شود. اگرچه مفهوم گشتل همه تدارکات تکنیکی و رسانه هاي دوران جدید را شامل می شود، 
بهره  آوردن  در  تصویر  به  و  کردن  تصویري  اشکال  بیان  براي  مبنا  این  از  دینست  ریچارد  اما 

می گیرد.
 مهم ترین موضع گیري هایدگر درباره سلطه آرام دیداري ها در سخنرانی او با عنوان "عصر 
تصویر جهان" در سال 1938 است.5  هایدگر در این سخنرانی در خالصه و چکیده اي تأثیرگذار 
پدیده هاي ماهوي عصر جدید را بدین شکل نام می برد: 1- دانش، 2- تکنیک ماشینی، 3- 
ورود هنر در حوزه زیبایی شناسی، 4- تعریف همه کارهاي بشري به عنوان فرهنگ، 5- رها 

کردن اعتقاد به خدایان. 
 هایدگر به تبیین رابطه انسان و دانش می پردازد و جنبه دیداري و تصویري در محور بحث 
او قرار می گیرد. آدمى  در مورد هستى هستنده ها در این بستر تصمیم مى گیرد و آنها را نمایان 
مى سازد، زیرا هستى هستنده را دیگر در به تصویر در آمدن آنها جستجو مى کند، و  این اتفاق 
براى اولین بار است که در تاریخ جهان رخ مى دهد؛ براى اولین بار است که جهان به مثابه تصویر 
باز نموده مى شود. «آدمى  به باز نمایاننده هر آنچه هست تبدیل مى شود، در این معنا که هر آنچه 
هست خصوصیت عینى (object) را پیدا مى کند. «در واقع اگر در پى آن واقعه اي باشیم که به 
واسطه و از مجراى آن بتوانیم عصر مدرن را فرا پیش نهیم و بشناسیم تنها و تنها باید به همین 
خصلت تصویرى آن و بدل شدن آن به تصویر تکیه کنیم؛ خصلتى که بر آمدن انسان چون سوژه 
و در مرکز قرار گرفتن انسان که از مجراى آن تمامى  هستى به بیان در مى آید، از زمینه هاى 
اصلى آن است. دیگر از این پس تمامى آنچه هست باید توسط انسان معنا یابد، زیرا اوست که 
آنها را باز مى نمایاند و به عنوان تصویر فراپیش مى نهد. هایدگر چنین بیان می کند: "واقعه بنیادي 
در دوران نو سیطره بر جهان به عنوان تصویر است. واژه تصویر اکنون بدین معناست : محصول 
تصوِر تولید کننده. در اینجا انسان براي وضعیتی مبارزه مى کند که بتواند آن هستنده اي باشد که 

به همه موجودات معیار می دهد و میزان آنها را تعیین می کند."
 هایدگر در جمله دیگري این معنا را تکمیل می کند که : آنجا که جهان به تصویر بدل می شود، 
نظام یا سیستم و البته نه فقط در تفکر، سلطه می یابد. به اعتقاد او دوره غول آساي حاضر به 
صورت جهان - به عنوا ن- تصویر در عمل براي ما به صورت گونه اي پنهان شدگی بروز می کند 
که فاصله هاي زیاد را با هواپیما و بیگانگی دنیاهاي ناشناس را از بین می برد. هایدگر خطري 
را گوشزد می کند که ما اکنون نمی شنویم؛ چرا که شنوایی و بینایی ما به خاطر سیطره تکنولوژي 
نابود شده است. از نظر هایدگر، این خطر به تولید تصاویر محدود نمی شود بلکه در استفاده از 
تکنولوژي، بدون پرسشی بنیادین از تأثیر آن است که چنین خطري نهفته است. اگر ما تکنولوژي 
را به عنوان امري خنثی لحاظ کنیم، آن گاه به بدترین شکل ممکن، خود را تسلیم آن کرده ایم. این 
مواجهه کرنشگرانه نسبت به تکنولوژي، در نهایت سبب می شود که ما نسبت به ماهیت تکنولوژي 
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کور شویم. خطر آن گاه درك می شود که این طریقه عیانی موجودات (تکنولوژي)، انسان و سایر 
طرق ممکن عیانی را مضمحل کند. هایدگر در دوران زندگی اش، سر بر آوردن عصر تکنولوژي 
را که باعث رهایی انسان از بسیاري محدودیت هاي محیط طبیعی اش شده بود، به چشم خود 
دید. تکنولوژي حمل و نقل و ارتباطات، عمیقًا بر مانع دوري فیزیکی غلبه کرد و انسان ها هرچه 
بیشتر از عالم طبیعی خود و حدود آن آزاد شدند. به نظر هایدگر تلفیق این رهایی بی قیدانه با 
فزونی  نتیجه  که  آزادي  افزایش  با  متناظر  است.  بار  مصیبت  خطري  ما  تفکر  و  روزانه  زندگی 
قدرت تکنولوژي جهت غلبه بر حدود طبیعی ماست، انسان نیز بخشی از بنیاد وجودي خود 
را از دست می دهد. به واسطه جدایی از حدود طبیعی، خطر انکار و غفلت از قوام انسانی ما 
پدید می آید. خطر تکنولوژي همانا نفی تناهی، فردیت و حقیقت فانی بودن ما است. مادامی که 
تکنولوژي این توهم را در ما پرورش دهد که می توانیم به واسطه تکنولوژي، فناناپذیر شده و بر 

هر چیز تسلط یابیم، خطر فقدان انسانیت ما وجود دارد.
 هایدگر در عصر تصویر جهان به تحلیل جابجایی هاي عصر جدید می پردازد که از سیستم هاي 
مجازیت  از  نخست  چگونه  جایگزینی  که  می دهد  نشان  و  می گیرند  نشأت  جایگزینی  مدرن 

تکنیکی سرچشمه می گیرد. 
 تصویر به عنوان موضوعی محوري در بحث فلسفه تلویزیون مورد مداقه و بررسی دیگر 
اندیشمندان نیز قرار گرفته است. کالودیا بلومله(Claudia Bluemle) دستگاه تلویزیون را بررسی 
تشریح  تلویزیون  در  را  بازتاب  فرایند  دریدا  از  نابینا"  یک  "نقاشی هاي  به  توجه  با  و  می کند 
می نماید. او به پروژه هاي مصنوعی و هنرمندانه در تهیه فیلم می پردازد و بیان می کند که تلویزیون 
بر خالف فیلم و گرافیک ادراك را کمتر به کمک این پروژه ها و بیشتر به کمک سیگنال میسر 

می سازد.5 
 اولیور فاله(Oliver Fahle) تلویزیون را به عنوان رسانه اي تصویري فهم می کند که تحول و 
دگرگونی تصویر مدرن را در حالی که مفهوم تصویر را تغییر می دهد به پیش می برد.6  او تالش 
می کند تا با ایجاد تمایز میان تصویر و آنچه که دیده می شود، برداشتی نو را ایجاد نماید. فاله به 
دنبال آن است تا نظریه تصویر را براي تلویزیون پی افکند و عنوان می کند که وقتی از تلویزیون 
در معناي نظري و یا با هدف فلسفی سخن گفته می شود، کمتر به موضوع تصویر پرداخته می شود 
و بیشتر به مباحث معناشناسی و یا تماشگران و تماشا مد نظر قرار می گیرند و به نظر می رسد 
که نظریه هاي تصویر بی توجه به تلویزیون از آن گذشته اند و از نقاشی و گرافیک به تصاویر 
کند.  نظر  صرف  تلویزیونی  تصویر  از  نمی تواند  تصویر  نظریه  آنکه  حال  پرداخته اند،  دیجیتال 
چراکه تلویزیون نیز مکانی براي گسترش و توسعه تصویر است. بنابراین او می کوشد تا نشان 
دهد که نظریه تصویر و تلویزیون چگونه به صورت متقابل می توانند در ارتباط با یکدیگر تشریح 
گردند. به اعتقاد  فاله تصویر در نقاشی از منظر زیبایی شناختی و در اثر مدرنیته مفاهیم تازه اي 
یافته است و نقاشی مدرن بنیان فلسفی تازه اي را در ارتباط با نظریه تصویر ایجاد کرده است. 
تصویر رسانه اي و تصویر به صورت تنگاتنگ به هم پیوسته اند. دگرگونی در تصویر رسانه اي 
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دگرگونی در تصویر را موجب می شود. زمانی که تصویر رسانه اي مدرن می شود، تصاویر نیز 
از  گذر  سو  یک  از  می گیرد:  قرار  توسعه  دوگانه  گام  یک  در  تصویر  بنابراین  می شوند.  مدرن 
یک رسانه به رسانه اي دیگر، یعنی گذار از نقاشی به عکاسی و از عکاسی به فیلم و از فیلم به 
تلویزیون و از دیگر سوي تصویر در میان و در فرایند تصویر رسانه اي تعریف می شود. به دیگر 
سخن تحوالت بیرونی و تکنیکی بر تحوالت درونی و زیبایی شناختی تأثیر می گذارند. با پیدایش 
مفهوم "نو تلویزیون"(Neo-Fernsehen) که از سال 1980 پدید آمد تفاوتهاي اساسی در حوزه 
تصویر و واقعه رخ داد. یک تصویر بزرگ در مدل پیشین تلویزیون به چند تصویر کوچک در 
نو تلویزیون تبدیل می شود و عالوه بر تغییر شکل تصویر، تغییرات زیبایی شناختی نیز در آنها 
صورت می گیرد. به اعتقاد او تفاوت و یا بهتر بگوییم تمایز میان تصویر و آنچه دیدنی است، 
اگرچه از سال 1980 موضوع بندي شده است اما پیش تر در موضوع تصویر مدرن به آن پرداخته 

شده و از منظر نظریه تصویر و فلسفه تصویر موضوع چندان تازه اي نیست.
 Maurice)تفاوت و تمایز میان تصویر و آنچه دیده می شود را به صورت خاص موریس مرلوپونتی 
و  دیدن  مفهوم  با  تنگاتنگ  ارتباطی  او  پدیدارشناسی  که  چرا  ساخت،  مطرح   (Merleau-Ponty

تا  می پردازد  نقاشی  و  دیداري  رسانه  به  خاص  طور  به  او  آن  بر  عالوه  دارد.  دیداري  ادراك 
دنیاي  کننده  تعیین  تنها  عنوان  به  تصویر  که  دریافت  مرلوپونتی  دهد.7  توضیح  را  نظریه هایش 
دیداري کافی نیست. یعنی تصویر، اعالمیه (مانیفست) یک دیدن- و آنچه دیده می شود- است 
که همواره از اشیاء بیرون می آید. تصویر و آنچه دیده می شود، در ارتباطی تبادلی و تنگاتنگ با 
یکدیگر قرار دارند که نمی توان یکی را بدون دیگري تفکر نمود. مرلوپونتی رابطه میان تصویر و 
شیء دیدنی را به رابطه میان دریا و موج دریا تشبیه می کند و تفاوت و اختالف کیفی میان تصویر 
و آنچه دیده می شود را از بین می برد.8  و در کنار آن به تبیین و تعریف مفهوم شیء دیدنی در 

فلسفه زیبایی شناسی می پردازد.
 اولیور فاله سپس به تبیین تفاوت آنچه دیده می شود و تصویر می پردازد. تصویر دیدنی کادر 
بندي شده و مرکب است که مکان تاریخی و رسانه اي مشخصی دارد. یک سند و نماینده از شیء 

اصلی است که در میان مفاهیم مکان و زمان قابل تشخیص و تعیین است.9 
 آنچه دیده می شود، برخالف تصویر چند وجهی و بی ثبات است. آنجا حوزه و گستره اي 
است که تصاویر از آنجا می آیند و دوباره به آنجا باز می گردند. آن بیرون رویه تصویر مدرن 
است. بنابراین تصویر بخشی از آن چیزي است که دیده می شود و در واقع تصویر در آنچه دیده 

می شود، حضور دارد.
 فاله در ادامه مقاله خویش به تفاوت مفهوم تصویر در دوران جدید و دوران گذشته می پردازد 
و سرانجام به تصویر رسانه اي و تصویر تلویزیونی می رسد. او می کوشد تا نشان دهد که تلویزیون 
و  است  بخشیده  توسعه  را  مدرن  تصویر  مفهوم  از  متاثر  و   جدید  پدیدارشناسانه  برداشت  
نظریه هاي تصویر که از کنار تصویر تلویزیون گذشته اند، در پی افکندن نظریه تصویر تلویزیونی 

بسیار حائز اهمیت هستند.
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 موضوع تصویر عالوه بر جنبه هایی که ذکر شد، از منظر زیبایی شناختی نیز مورد بررسی قرار 
می گیرد و از این منظر می توان به زیبایی شناسی تصویر تلویزیونی نیز پرداخت. رالف آدلمن 
و مارکوس اشتاوف (Ralf Adelmann und Markus Stauff) معتقدند که وقتی در علوم رسانه اي 
از فلسفه یا زیبایی شناسی و سبک سخن می رود، به تلویزیون پرداخته نمی شود، در حالی که 
عکاسی و نقاشی به نظریه هاي زیبایی شناختی راه یافته اند، تلویزیون نه در حوزه ژورنالیستی و نه 
در حوزه علوم رسانه به صورت نظام مند به عنوان یک پدیده زیبایی شناختی مطرح شده است. 10  
رالف آدلمن و مارکوس اشتاوف براي بیان و تعریف زیبایی شناسی تلویزیون نخست به نخستین 
جنبش هاي انجام گرفته در حوزه فرهنگ در سال هاي پایانی قرن بیستم می پردازند که درباره 
مسائلی همچون چرخه ایکونیک (Iconic Turn) و چرخه دیداري (Visual Turn) تأمالتی انجام 
داده اند. پس از تبیین مطالعات و نظریه هاي دانشمندان در این حوزه، به تأمالت نوپراگماتیسم 
ها درباره مقوالت زیبایی شناسی پدیده هاي عصر نو پرداخته می شود. نقطه شروع این موضوع 
نیز در مباحث "صنعت فرهنگ " در اندیشه آدورنو و هورکهایمر و تعریف آنان از سبک قرار 
دارد  که از آن به عنوان "صرفًا معیار زیبایی شناختی" یاد می کنند.11  بر اساس این تعریف سبک 
تنها وی  ژگى و خصوصیت فرهنگ در اندیشه و تفکر هنرمند و یا یک تقسیم بندي دوره اي نیست 
بلکه مقوله اي تحلیلی است که تأثیر جمعی و همراه با آن قدرت، دانش و تکنولوژي را توصیف 
می کند. آدورنو در خطابه اش براي تلویزیون در نخستین جمله به این موضوع تصریح می کند که: 
ابعاد اجتماعی، تکنیکی و هنري تلویزیون را نمی توان مجزا و منفرد ساخت. آنها در گستره اي 
وسیع تر به یکدیگر پیوند می خورند.12  آدورنو به طور کامل به توصیف تجربه هاي زیبایی شناختی 
و  فنی  امکانات  تولید،  شرایط  طریق  از  تلویزیون  خاص  زیبایی شناسی  می پردازد.  تلویزیون 
به  عملیات ها  این  واسطه  به  تلویزیون  آدورنو  نظریه  اساس  بر  می شود.  تعیین  مرزبندي هایش 
صورت زیبایی شناختی ادراك می شود. براي مطالعه تأثیر تلویزیون، آدورنو پیشنهاد می کند که 
تصاویر تلویزیونی بدون کالم به کار روند و تداعی معانی در تماشاگران ارزیابی گردد. آدورنو در 
توضیحاتش به طور عمومی به این موضوع می پردازد و زیبایی شناسی تلویزیون به شکل ادراك 
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آن محدود می گردد. تلویزیون مکانی مرکزي است که در آن تعریف می شود که چه چیزي در 
فرهنگ ما قابل رؤیت می گردد و چگونه قابل دیدن می شود. میشل فوکو درباره مشخصه فلسفه 
چنین می نویسد: "مدتهاست که می دانیم، وظیفه فلسفه آن نیست که آنچه را پنهان است، کشف 
کند، بلکه وظیفه اش آن است که دقیقًا قابل رژیت سازد آنچه را که دیدنی است، یعنی براي ما 
روشن و قابل تشخیص نماید، آنچه را که نزدیک، بی واسطه و تنگاتنگ با ماست و به همین سبب 
آن را درك نمی کنیم. درحالی که وظیفه علوم آن است که آنچه را قابل دیدن نیست، براي ما قابل 

شناخت گرداند و آن وظیفه فلسفه است که آنچه را می بینم قابل دیدن گرداند." 13
 جان تی کالدول (J.T.Claudel) در بحث درباره مفهوم دیداري بودن به همین موضوع اشاره 
می کند و با توجه به اثر عکس(picture effect) در تلویریون عنوان می کند که: در تلویزیون تعریف 
و ادراك واقعیت در مرکز توجه قرار ندارد، بلکه ویرایش و تفاوت تصاویر در مرکز توجه قرار 
دارد.کیفیت هاي دیداري تلویزیون از جمله چیزهایی هستند که کامًال به ما نزدیک اند و به سبب 

همین نزدیکی آنها را ادراك نمی کنیم.
به  تلویزیونی  تصویر  است.  زمان  در  آن  بودن  رها  تلویزیونی  تصویر  ویژگی هاي  از  یکی 
گونه اي متفاوت از همه دیگر تصاویر می تواند چیزي را که در مکانی دیگر قرار دارد درست در 
زمان و در همان حینی که در آنجا قرار دارد، قابل رؤیت سازد. شکل اصلی در تلویزیون که 
از همان روزهاي آغازین پیدایشش با آن شناخته می شد، پخش برنامه هاي زنده است که طی 
آن همزمانی میان واقعه ضبط شده اي که اتفاق می افتد و قابل رؤیت شدن آن براي روي صفحه 
نمایشگر تلویزیون وجود دارد. به همین سبب واقعه (زنده) به عنوان شکلی از هم زمانی، دومین 

مفهوم مهم در موضوع تلویزیون است.
 با وجود توسعه تلویزیون کالسیک به تلویزیون مدرن و پس از آن پست مدرن تا تلویزیون 
دیجیتالی این رسانه پیوند خود را با واقعه همواره بیشتر ساخته است. عالوه بر آن در مفهوم 
"نوتلویزیون" که از دهه 1980 پدید آمده است، ویژگی جمعی تصاویر تلویزیونی به واقعه به 
نمی شود،  بسنده  و  محدود  تصویر  به  فقط  رسانه  دارد.  توجه  رسانه  در  اساسی  مفهومی  عنوان 
بلکه بیشتر به بازتاب تفاوت تصاویري که شکل واقعه و دوباره به صورت تصویر سازماندهی 

می شوند، می پردازد. 
ماري آندو آندوآن(Mary-Ann Doane) واقعه را در ارتباط با زمان تحلیل می کند و در این 
پیوند آن را از بحران و فاجعه جدا می سازد.14 مهم ترین مقوله در تلویزیون زمان است. زمان 
اتفاق  چیزي  که  است  واسطه  بدان  فقط  زمان  می نویسد:  بلوخ  ارنست  است.  تلویزیون  مبناي 
حالی که  در  می کند  پر  را  زمان  تلویزیون  می دهد.15  رخ  چیزي  که  آنجا  فقط  نیز  و  می افتد 
تضمین می کند که چیزي اتفاق می افتد- در واقع بر اساس واقعه سازماندهی می کند. همیشه ابهام 
مشخصی وجود دارد سرگردانی درباره این برداشت که تلویزیون درباره وقایع مهم خبر رسانی 
می کند تا خود را به عنوان یک رسانه مطرح سازد و این تصور را ایجاد کند که یک واقعه را چون 
تلویزیون گزارش نموده و ارزش پخش از تلویزیون را داشته، مهم است. گذران زندگی روزمره 
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با رسانه ها پدیده اي شناخته شده است، اما شاید فهم عمومی کمتر بر این نکته تعمق می کند که 
مفهوم بخشیدن به یک واقعه به وسیله تلویزیون به شدت به یک سازماندهی زمان وابسته است 
که سه روش متفاوت مشاهده وقایع را تولید می کند- اطالعات، بحران و فاجعه. اطالعات، سیل 
وقایع داراي ارزش خبري روزانه را مشخص می سازد، که شاخصه و ویژگی آنها تداوم و ترتیب 
منظم آنهاست. انگیزه این اطالعات سیاست علم یا انسان است. این اطالعات جالب توجه هستند 
اما داراي واقعه اي شوك برانگیز نمی باشند. وقایع آنها در سطح اندکی داراي واقعه است و در 

برخی مواقع دراماتیزه می شوند. زمان براي اطالعات دائمی و پیوسته است.
اما بحران در زمان متراکم و انباشته می گردد. بحران واقعه اي را از محدوده زمانی مشخص در 
بر می گیرد که بسیار پردامنه است چرا که یک راه حلی را در زمانی مشخص و کوتاه می طلبد. 
واژه Krise به معنی بحران در ریشۀ التینی خود به معناي" تصمیم گرفتن" است و نشان دهنده 
عملی است که در لحظه هاي تعیین کننده باید اتخاذ گردد. در منظري کلی اطالعات و بحران 
هر دو فاقد سوژه هستند و در واقع  هرجا که چیزي اتفاق می افتد، وجود دارند. عالوه بر آن 
اطالعات در اشکال برنامه اي مختلف هم چون مستند، گفتگو و... ارائه می گردند. در حالی که 
اطالعات همه جا وجود دارد، موضوع مهم آن است که در عصر تلویزیون اطالعات کجا جا 
بگیرند و کانالیزه شوند و از همین نقطه است که  اطالعات در ارتباط با ویژگی جامعه شناختی و 

معرفت شناختی آن قرار می گیرد.
 برخی نیز به نقد روند ادراك از طریق دستگاه هاي فنی پرداخته اند. این مسئله بارها مورد نقد 
واقع شده است که با سیطره دیدنی ها و یا به عبارت بهتر تصاویر تلویزیون واقعیت به سویی دیگر 
نهاده شده است. ماري آندوآن(Mary Ann Doane) از جمله منتقدانی است که بحرانی اطالعاتی را 

در پس تصاویر تلویزیونی پیش بینی می کند که سرانجام به از بین رفتن تفکرات می انجامد. 
 ماتیاس تیله(Matthias Thiele) نیز واقعه را یکی از ویژگی هاي تلویزیون می داند اما کمتر به 
وجهه زمانی آن تمرکز می کند بلکه واقعه را به عنوان باز تولید امر عادي که توسط تلویزیون 

تولید شده و بر روي صحنه آمده توصیف می کند.16 
آخرین مبحثی که در بحث فلسفه تلویزیون بدان پرداخته می شود، موضوع سریال است. براي 
آنکه نظام وقایع آنگونه که تلویزیون فکر می کند، پدید آید؛ باید وقایع به یکدیگر پیوند بخورند. 
ارتباط با وقایع در لحظه رخ دادن آنها کفایت نمی کند چراکه این اتفاق در شکل جریان زنده 
واقعه ایجاد می شود. تلویزیون تعداد زیادي از فرم ها را به وجود می آورد که در آنها وقایع نه تنها 
تولید می شوند بلکه به یکدیگر ارتباط پیدا می کنند و به هم پیوند می خورند. قدرت چشم گیر و 
متقابل تلویزیون براي پیوند دادن وقایع تکرار است. در پدیده تکرار به خوبی نشان داده می شود 
که چه امکاناتی براي فلسفه تلویزیون وجود دارد. تلویزیون همچنین شکل یا فرمی را ساخته 
است که در آن ایده تکرار را می نگرد و ویرایش می کند. این فرم سریال نامیده می شود. سریال ها 
فقط وقایع را به یکدیگر پیوند نمی دهند، بدین وسیله صرفًا انتظار ایجاد نمی کنند، فقط به یاد 
نمی آورند و صرفًا به حلقه وقایع هویت مخصوص نمی دهند، بلکه این پیوندها و انواع را بازتاب 
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می دهند و آنها را قابل رؤیت می سازند.
 نگاه هایده ماري شوماخر(Heidemarie Schumacher) به تلویزیون از منظري دیگر است. او 
تلویزیون را به عنوان پدیده اي هیستریک می نگرد که اشکال فرا واقعیت را شکل می بخشد. این 
موضوع بیشر در افکت ها و سریال هایی که احساسات بازیگر نمایش به نحوي بارز نشان داده 
می شود، بیشتر نمود دارد؛ چرا که تماشاگر احساسات، اشک ها و لبخندهاي بازیگر را به صورت 

واقعی می پندارد و با احساساتش با آن برخورد می نماید اما در واقع چنین نیست.

نتیجه گیري:
پیوند  تصویر  با  نوعی  به  فلسفه  این  واقع  در  می گوییم  سخن  تلویزیون  فلسفه  از  هنگامی 
می یابد. شاید در بدو امر تلویزیون یا به اصطالح همان جعبه جادو صرفًا به عنوان وسیله اي به 
نظر آید که فردي در گوشه اي از جهان در لحظه به مشاهده رخدادهایی می پردازد که در سویی 
دیگر رخ می دهند اما موضوع به همین  جا خالصه نمی شود، چراکه تماشاگر، جهان را از دریچه 
تلویزیون تجربه می کند. تلویزیون ادراك و ارتباط را سازماندهی می کند و همراه با این دو و در 

حین این دو فرایند و امکان تفکر را نیز سازمان می بخشد.
 تلویزیون برداشت از جهان را در دوران پست مدرن  موجب می شود و ارتباطات و ادراك 
را سازماندهی می کند. و همراه با آنها و در میان آنها تفکر را به جنبش وا می دارد. فرم ها و 
مقوالت  در  تلویزیون  جهت  بدین  هستند،  تفکري  چنین  رسانه  و  واسط  تلویزیونی  شکل هاي 
به  آنکه  براي  است  تالشی  تلویزیون  فلسفه  می اندیشد.  و  می کند  کار  سریال  و  واقعه  تصویر، 
اشکال متعلق به تلویزیون، از طریق انعکاس مفهومی مدل و قالب بدهد و آنها را در رسانه نظریه 

زبانی بازسازي نماید.
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