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از منظر ژان بودريار ،رويکرد پساتجدد با غلبة رمزگان ،نشانه ها و جايگزين کردن
مصرف به جای توليد ،در فیای زندگي روزمره ،روندی را آغاز کرده که در پي آن ،نه
تنها شعار فرديت انسان معاصر و ايجاد فرصت برای عراة خواستهای او محقق نشده
است ،بلکه در اين فیای اشباع شده از نشانههای رسانهای ،هنر ،سياست ،مذهب و
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نادرست از مراجع خود؛ يعني اخالق ،دين ،اقتصاد و اثر هنری ،رخت بربسته ،همراه
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مقدمه
شعار پايان انسان در روزگار پسامدرن حاکي از تحولي شگرف و ريشـه دار اسـت .ظـاهرا همچنـان از
حيثي بنيادين به يك امر مسأله ساز برای شناخت انسان بدل شده است ،و در مقابل ،به نظر مي رسد اين
بيش از حد پرداختن به انسان و فرديت او که از زمان رنسانس آغاز گشته و تا زمـان معاصـر ادامـه پيـدا
کرده است ،به نحوی متناقضگونه چيزی از مفهوم و مصداقهای آن باقي نگذاشته است .مواوع آگاهي
با ابژههای اطراف خود يکي شده است و ديگر هيچ تمـايز ارزشـي بـين آن و متعلـقهـا وجـود نـدارد و
برخالف يکي از شعارهای معروف انقالب صنعتي و نوسازی ،سازکه طبيعت بايد تحت سلطة انسان باشد،
و انسان ميتواند با صنعت ،همهچيز را در اختيار خود گرفته و مرکز جهـان هسـتي قـرار بگيـرد .روزگـار
پسا مدرن نشان داده که نه تنها اين شعار محقق نشده ،بلکه به نتيجة عکس نيز منجر شده است .در اين
ميان جايگاه هنر که در روزگار تجدد حيت مواوعي سوبژکتيويته به جهان بوده است ،به نفع کدام مواع
مصادره ميگردد؟ آيا وجود هنر سبب ظهور انسان ميگردد ؟ تکليف هنر در تجدد نسبي بر تجلي نظـر و
ديد مواوع آگاهي چگونه تغيير ميکند؟ و نيز به تبع اين مواوع به طور کلي ،چگونـه مفـاهيم از حـوزة
ارزشهای نمادين 1خود فاصله ميگيرند و تمامي آنچه موجود است اعم از متعلقها و انسـان ابـژه شـده،
وارد رويهای ميگردند که مقصد نهايياشان به مصرف ختم ميگردد؟ چگونه است که سادهترين فعاليـت
انساني ،چيزی مانند «اوقات فراغت و بيکاری» )Baudrillard.1998:152(1يا «چگونگي گذراندن آن»
از اصل مفهوم سادة خود فاصله ميگيرد ،و به رمزگاني 7بدل ميشوند که در فیايي بيکران و سرگردان
و بيبازگشت جريان مييابند و به طور کلي چگونه نظام تعين بخش نشانهها 6در مقام دال و مـدلول بـه
نظام عدم تعين يا عدم حتميت 6رمزگان بدل ميشوند؟ همة اين سوالهای فرعي در ادامة سـوال اصـلي
اين مقاله است که انسان از کجا و از چه زماني وارد اين بازی شده است؟ بازیای که در آن همـة پـيش
بينيهای انديشة مارکس با محوريت توليد ،جای خودشان را به مفهوم مصرف در مقام ارورتي فرهنگي
و زيستي و البته در قالب نشانههايي ميدهند که در طي آن خود انسان نيز به مصـرف مـيرسـد؟ بـرای
بررسي اين مسئله ،به آرای ژان بودريار ميپردازيم که بيش از همه درگير اين پرسش بوده است ،و از اين
طريق ،زاويه ای برای بحث از نسبت جدالي (ديالکتيکي) ميان انسان و هنر 4در دوران معاصر ميگشـايم.
در اين خصوص شايان توجه است که دليل برجسته ساختن انسان و هنر به عنوان مهمترين مفاهيم مورد
نظر بودريار ،اين است که ميتوان کل پروژة فلسفي بودريار را رسيدن بـه نـوعي «تـوهم زيباشـناختي»
3دانست ( .)Baudrillard,1994:53بررسي دورة آثار بودريار نشان مـيدهـد کـه وی در نتيجـة تفسـير
جهان پيرامون خود ،واقعيتي را ارائه ميدهد که خود به آن باور دارد و آن ،نبود واقعيت بيروني و به جـای
ماندن تنها روگرفت از آن چيزی است که ما آن را واقعيت مـينـاميم(واين نـه روگرفتـي از اصـل بلکـه،
سازندة خود واقعيت است) .اين رويکرد ،بـه زعـم او تنهـا بـا پـيش گـرفتن يـك روش زيباشـناختي ،در
قالبهای اغوا 8و فريب در هر سيستمي اعم از اقتصاد ،رسانه ،سياست و اخالق عمل کرده اسـت و مـا را
در توهم خود درگير ميکند.
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راهبرد بودريار
رويکرد بودريار و نقطة تمايز او از ديگر متفکران اين است که او نه با روش بلکه با نوعي راهبرد وارد
مسئله مي شود و از اين طريق بسياری از مسائل بنيادين و کالسيك فلسفه در باب انسـان را بـه چـالش
ميکشد .نقطة عزيمت اين فيلسوف فرانسوی ،خود ابژهها و نشانههای روزمره است و به آن جا مـيرسـد
که خود انسان را به مثابة يك متعلق بررسي کند .سير بررسي انسان به مثابة يك مسئلة فلسـفي در آثـار
بودريار شامل سه مرحله است  :مرحلة اول با کتاب نظم اشياء ( ) 1348و جامعة مصرفي( )1338و نقـدی
بر اقتصاد سياسي نشانه( )1331آغاز ميگردد .در اين آثار او سعي ميکند جايگاه سوژه را در نظامي همارز
با توليدات صنعتي شرح دهد ،پس از آن در کتابهايي چون مبادلة نمادين و مرگ( ،)1334اغوا( )1333و
وانموده و وانمايي ( ،)1381صراحتا غلبة رمزگان و نظام مصرفي را اعالم و در نهايت در آثاری چون روح
تروريسم ( )1881و مجموعة توطئة هنر( ، )1333ناپديد شدن سوژه را اعالم ميکند.گرچه اين خط سـير
در کتاب های بودريار به شکل نظاممند آثار فلسفي فيلسوفان مـدرن پـيش نمـيرود و در قالـب روايتـي
ژورناليستي و ادبي و گاه به ظاهر آشفته ،خواننده را مسحور ميکند ،اما به انسان و مواجهـة او بـا جهـان
خارج و کارکرد جهان به عنوان وسيلهای برای محو کردن او ميپردازد ،و به اين ترتيب نشان ميدهد که
فرارفتن مؤلفهای چون سوژه از حد و مرزهای تعريف شدهاش چگونه مؤلفـههـای عکـس خـود را توليـد
ميکنند (و به همين دليل شايد بتوان ردپايي از تحليل هگلي در کار فلسفي او يافت) .او در نوشـتههـای
آغازيناش ابتدا به نتايج نظرگاه ديدگاه مارکسيستي ميپردازد .نتايجي برخالف آن چيزی که مارکسيست
ها انتظار آن را داشتند ،همين امر سبب شد که وی از اين ديـدگاه فاصـله گرفتـه و بـه نقـد آن بپـردازد.
چرا که نظام مارکسيستي نه تنها هدف ارج نهادن به کارگر و بـه طـور کلـي انسـان را محقـق نکـرده و
دست آوردی برای او به ارمغان نياورده است ،بلکه سبب شده است که کل مفهوم انسان به صرف نيـروی
کارگر تقليل يافته و به عنوان يك جزء از اين نظام و نه در مرکز آن ،در خدمت جريان مصرف قرار گيرد.
انساني که نه از طريق عقل که از طريق اميالش هدايت ميشود .به همين دليل که وعدة آزادسازی قـوة
توليد انسان و آزادی از سرمايهداری به صرف مفهوم آزادسازی اميال بي حدومرز و جريـان شـناور آنهـا
بدون وجود هرگونه بازدارندگي3تغيير ماهيت و تغيير جهت ميدهد ()Baudrillard,1993: 135
ميل مصرف
ميل يکي از مفاهيم کليدی در انديشة بودريار است .به زعم او درست است که انسان به طور طبيعـي
دارای رانهای18غريزی است و اين محرک ،در قالب نياز بروز داده ميشود ،اما اين جواب به نياز و ميـل و
جهتدهي آن اتفاقات مهمي را رقم ميزند .به طور طبيعي جواب به نياز ،يعني مصرف ،امـا مصـرف چـه
چيزی؟ چگونه و تا چه ميزان؟ مصرف خود آن شئ يا مصرف توهم به وجود آمده از آن؟ حـدود بـرآورده
کردن ميل تا کجاست؟ برای پاسخ بـه ايـن سـوال هـا وی از مقايسـة انسـان معاصـر و انسـان در دورة
پيشاتجدد آغاز ميکند .بودريار برای توايح مصاديق اين دورهها اين چنين بحث ميکند که انسان هـای
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متعلق به زمان های بسيار دور وحشي ،11مفاهيمي چون لذت بردن ،در اختيار گرفتن و مبادله کردن را در
اختيار داشتند ،اما تا پيش از جريان صنعتي شدن هيچکدام از اين معاني به معنای معاصر آن تغيير نيافتـه
بودند .اگر کااليي مبادله ميشد در نظام نشانهها معنای مشخصي داشت ،لذت بردن بـه معنـای لـذت از
چيزی بيروني ،خواه در قالب غذا ،هديه ،رابطة جنسي و يا هر چيز ديگری قلمداد مـيشـد ،در حـالي کـه
مصرف در معنای معاصر ،ديگر معنای برونذاتي ندارد و به چيزی بيروني اطالق نميگردد .در اين فیـا،
آيينهای مختلف و طبقهبندیهای مشخص در ميان گروه های اجتماعي وجـود دارد ،و هرکـدام معنـای
خاصي را به ذهن ميرساند و ارتباط بين نشانه در معنای کالسيك آن و مرجع ،مانند رابطة بـين الگـو و
امر تقليدی ،پدر و فرزند ،يا ارباب و بنده حفظ ميشد .در اين دوره ،بين الگو يا همان مرجع (پدر يا دال) و
تقليد فاصلهای وجود داشته است .اين فاصله قابل تشخيص بوده و امرتقليدی از اصـل پيـروی مـيکـرد.
بودريار اصطالح اقتصاد کالسيك ارزش11را به کار ميبرد .او اين مفهوم را بين حوزههای اقتصاد و زبان-
شناسي مشترک ميداند .اين همان چيزی است که ما آن را ارزش واقعي کاال و نيز مدلول مشخص يك
دال ميدانيم.کاال در مقابل ارزش واقعياش مبادله ميشود .و هر مفهومي به چيزی مشخص داللت مي-
کند .اما دورة دوم و در دورة تجدد اين فاصلهء بين الگو و امر تقليدی به واسطة تکثير و توليد کمتر مـي-
شود .در اين فیا فقط نشانهها با يکديگر مبادله ميشوند .قانون بازاری ارزش 17بـه ايـن مرحلـه اطـالق
ميگردد« .مرحلـه ی سـوم ،رهـايي نشـانه اسـت .ديالکتيـك نشـانه و مرجـع ،تکـه تکـه شـده اسـت»
(رشيديان .)668 :1783،قانون ساختاری ارزش 16يا اقتصاد سياسي نشـانه Political economy of (16
 )signبه اين دوره اطالق ميگردد و به معنای تبديل نشانه به رمزگان بيارجاع و پايان ديالکتيك دال و
مدلول يا نشانه و مرجع و از بين رفتن مرزهای جداکنندة زشت و زيبا در هنر يا خـوب و بـد در اخـالق و
انسان و غير انسان در عرصهء اجتماع ميباشد .دورة وانمايي14به همين نظم سوم اطالق ميگردد .تبديل
نشانه به رمز و نظام رمزگان از طريق زيربنا و نظام سرمايه داری ايجـاد شـده اسـت و تمـام حـوزههـای
روبنايي جامعه را نيز تحت تاثير قرار ميدهد و به جايي ميرسد که بودريار آن را شکلبخشي واقعيت بـر
13
اساس کدها ميخواند ( .)Baudrillard,2001:128اينجا نقطة پايان تقابل مفاهيم ،يا نظـام دودويـي
سسوری (داللت دال بر مدلول) ،و پايان حیور هر نوع ديالکتيکي است .زيرا که اين کدها در اين بـازی،
آزاد و بيتفاوت ميشوند و اينگونه است که ديگر تمايزی بين مفاهيم وجود ندارد.
حذف مرگ
اما اين فراشد ،رسيدن نشانه به رمز ،و از بين رفتن تمايز مفاهيم و نظام عيني دال و مـدلول در همـة
حوزهها چگونه اتفاق مي افتد؟ به زعم بودريار اين مواوع ريشه در از بين رفتن تمايز مرگ و زندگي بـه
عنوان اصليترين مفاهيم نزد سوژه دارد( .در گذشته ،اعتبار وجود سوژه به تعريف آن از وجود خود و تمايز
آن از ديگر موجودات و نيز تقابل ميان مفاهيم مرگ و زندگي بوده و همهچيز بـر اسـاس تمـايز مفـاهيم
تعريف ميشده است بر اساس نظام دودويي زبانشناسان ساختارگرا).
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در نگاه تاريخي ،انسان پيشاتجدد به صورت غريزی به زيست بيولوژيکي خود ميپرداخته و از پيرامون
خويش قابل تشخيص بوده و همه چيز به سادگي از طبيعت ،و نيز بدون نامگذاری ،جهت تفکيکي خاص،
تامين مي شده است .بي نظمي زندگي بدوی ،آن را از قيد هرگونه نظارت و کنترل رها مـيکـرده اسـت.
انسان بدوی گرچه با طبيعت اتحاد داشته اما به واقع از غير انسـان متمـايز بـوده و مصـاديق آن وااـح،
روشن و مشخص بوده است .در اين دوره ارتباط «ارباب و بنده» جريان داشته است و ثروت فرد قدرتمند
و هدية 18او به برده ،قدرت تام او را تاييد کرده و عملي نمادين محسوب ميگشته است .از سـوی ديگـر
سوژه ،مصرف را جزء الزامي فرهنگ خود دانسته و همان عمل نمـادين جشـن را در برهـههـای اساسـي
زندگي خود مانند تولد ،مرگ و ازدواج برگزار ميکرده است .،عملي نمادين که در آن هر فرد بـا پرداخـت
ميزاني از ثروت خود به عنوان هديه ،در مراسمهای آييني ،جايگاه خود را تثبيت کـرده و بـه عنـوان فـرد
قدرتمند سعي ميکرده است تا فاصلة بين خود و بنده را پررنگتر جلوه دهد .به ايـن ترتيـب نشـانههـای
ثروت و برتری فرد ثروتمند و فقير در حوزة واقعيت قابل تشخيصاند .انسان همچنان اصـالت دارد .هنـوز
تقابلهای دوگانه رعايت ميشوند و اصل و غير اصل 13همچنان متمايزاند .اما از بين رفـتن فاصـلة بـين
ارباب و بنده و نشانه و مرجع از اواخر دورة تجدد شروع مـيشـود و در دورة پسـاتجدد بـه تکامـل خـود
ميانجامد .حذف مرگ و پايان تقابل آن با زندگي ،اولين و مهمترين راه برای پايان دادن به مبادلة انسان
و جهان پيرامون است و نتيجة آن؛ يعني محکوميت به زندگي مصرفي و عدم امکان خـروج از آن اسـت.
تکيه بر ميل به زندگي و جاودانگي در آن ،تالش ناخودآگاه مواوع آگاهي را برای پيروی از ميل چندين
برابر ميکند .و چه روشي بهتر از اغوا و رويکرد زيباييشناسانه که نه به شکل مستقيم بلکـه کـامال غيـر
مستقيم او را مجبور ميکند که برای جاودانگي ،خود را تسليم جهان مصرفزدة پيرامـون کنـد .فرهنـگ
مصرفي؛ يعني رستگاری18و رسيدن به جاودانگي ،جواني و برآورده کردن همة اميال .در دورة نمـادين يـا
پيشاتجدد ،مرگ در حکم يك شريك ،وجودی با ارزش و الزامي داشته است و تنها افـراد ثروتمنـد ماننـد
پادشاهان و يا فرعون ها ،حق جاودانگي11و تالش برای غلبة بر مرگ را داشتهاند .و اين امر قدرت آنهـا
را تثبيت ميکرده است .فقط افراد در ردههای باالی حکومتي حق گذشتن از قواعـد اخالقـي و غلبـة بـر
مرگ را داشتند .حقيقت ،برای افراد عامي چيزی جز نابودی ،فنا و پذيرش بي چون و چرای مـرگ نبـوده
است .قدرت ،در دست افراد خاص و سرسپردگي توده شايد به شکل تاريخي هميشه اين خال را در طبقـة
متوسط ايجاد کرده باشد که گويي هيچگاه سعادت و جاودانگي نصيب او نخواهد شد ،به همين دليل شايد
برنامه ريزی بر روی تحقق آرزوی قشر متوسط يا تـوده ،مبنـي بـر دادن وعـدة قـدرت و محقـق گشـتن
جاودانگي ،و حذف مرگ پس از روزگار صنعتي شدن ،بهترين راهکار برای منفعل ساختن سوژه باشد .بـه
قول ميشل فوکو :در اين روزگار مرگ ديگر جايي برای حیور ندارد .پس انديشة مرگ تنها بايد بـه يـك
نوع قصور و غفلت از جانب مواوع آگاهي بدل گردد و به جای آن انديشة رسيدن به جاودانگي برای تك
تك افراد ،همه و در همه جا به توده تزريق گردد .اما ظاهرا در تکثير همگاني قدرت فقط يك چيز وجـود
دارد و آن از بين رفتن حقيقت قدرت است .ديدن تبليغ يك شرکت هواپيمايي مانند«تـو تنهـا مسـافر مـا
هستي» 11به خوبي ،زيرکي به کار رفته در به دام انداختن سوژه را نشان ميدهد .تبليغي ساده کـه تـوهم
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ميل را همزمان با حس برتری جويي يا منحصر به فرد بودن القـا مـيکنـد .ايـن تـوهم تـرسآگـاهي
بي امان سوژة معاصر را که نگران فرديت اش است برآورده ميکند .اين درست نقطة تمايز سوژة بـدوی
با انسان معاصر است .سوژهء بدوی ،خود را از اطـراف مجـزا نمـيکـرده و در بـينظمـي مطلـق زنـدگي
ميکرده ،اما به شکلي طبيعي از اطراف مجزا بوده است .انسان معاصر در مسير جاودانگي و برای منحصر
به فرد بودن ،مجزا و متفاوت بودن در تالش شبانهروز و بيثمر ،بيش از هر زماني به اشيا و به متعلقها و
دنيای پيرامون پناه ميبرد .به همين دليل است که پيدا کردن خويشتن نه در قالب شناخت مدرن و يـا از
طريق عقل ،بلکه در قالب شناخت گنجايشهای بيشتر برای ميل به توهم صـورت مـيگيرد.گـويي هـر
ابژهای که بتواند بهتر اميال من را برآورده کند ،بيشتر «من» را محقق کرده است .اينگونه است که انسان
پساتجدد در يك روند تدريجي و در خوشبيني کامل نسبت به اطراف و ابژهها ،ناپديد شده و خود به يك
16
ابژه بدل ميگردد«.زن به واسطه ی نشانگان زيبـايي و اصـل لـذت از خويشـتن جـدا گشـته اسـت» .
( )ibid:89به همين علت است که بودريار ميگويد :اشياء نزديكتـر از آن چيـزی هسـتند کـه بـه نظـر
مــيرســند .)Baudrillard,1994:64( 16مــا در ايــن سرمســتي اميــال14بــه شــئ تبــديل شــدهايــم
(.)Baudrillard,1993:125و به تعداد اشياء ،ما نيـز متکثـر شـدهايـم .مـك لوهـان معتقـد اسـت کـه
تکنولوژیهای جديد انسان را گسترش دادهاند ،و شايد به دليل همين ميزان زياد گستردگي و پراکنـدگي
است که از وجود او کاسته شده است .انسان همهجا هست ،اما نه در موقعيـت فـاعلي ،بلکـه در موقعيـت
انفعال .انسان جز در موقعيت مبادله عکس العملي ندارد .عالمت 13و نشانه داشتن ،مطرح شدن و به چشم
آمدن ،تنها نشانههای وجودی مواوع آگاهي شدهاند .داشتن لباس مارکدار ،مرکـز قـرار گـرفتن بـدن و
سرکوب وجود ،تقليل آن به متعلق محض است .شايد اگر مارکس در اين دوره ميبود ،مجبور ميشد بـه
جای دفاع از طبقة کارگر ،از خود مفهوم انسان ،دفاع کند .مك لوهان معتقـد اسـت کـه تکنولـوژیهـای
جديد انسان را گسترش دادهاند ،در حالي که ،امر مقدس دورة پيشـاتجدد تمـام اعتبـار خـود را درسـت از
محدوديت همين تقابلها و از همه مهمتر در وجود قدرتمند مرگ کسب ميکرده است.زيرا در پراکنـدگي
مفهوم جاودانگي و توهم قدرت ،نظام سرمايهداری قـادر اسـت انسـان را تسـخير کنـد ،نشـانهای چـون
جاودانگي تا وقتي نشانهء قدرت محسوب ميگردد که به افراد خاصي تعلق داشته باشد وگرنه با همگـاني
شدن آن از حوزهء واقعيت خارج و تبديل به مقولهای انتزاعي ميگردد .به عالوه همگـاني شـدن مفهـوم
جاودانگي و تالش بي وقفه برای رسيدن به آن ،نه تنها افراد را قدرتمندتر نکرده است ،بلکه باعث غيبت
قدرت نيز شده است .همگاني شدن قدرت ،حقيقت ،انسان و هنر؛ يعني از بـين رفـتن آن .کـارکرد هنـر؛
يعني پنهان کردن؛ پنهان کردن خود و پنهان کردن سوژه در جهـان معاصـر (.)Baudrillard,1996:42
انسان در روند تکثير خود از معنا تهي ميشود زماني که او به تعداد کاالهای توليدی تکثير ميشود ،وقتي
به نشانههای بيبازگشت تن ميدهد و در معنای واحد زندگي اسير ميشود و در سرگرداني دائمي به سـر
ميبرد ،ديگر وجود ندارد.

33
نسبت ميان پايان هنر و پايان انسان از ديدگاه ژان بودريار
)(The Relationship between “End of Art” and “End of Human” Regarding . . .

از نشانه تا رمزگان
همانطور که گفته شد ،اين روند به ساختار سهگانة هگلي شباهت دارد و به اين شـکل رد مـيدهـد:
معناداری نشانه ،همارز با قدرت و امر مطلق و و مرجعيت پدر است .اين امر مطلق در دورة نمـادين و يـا
مرحلة اول در قالب مرجع و يا پدر ظهور مييابد ،و کمکم در ديالکتيك گسست فرزند از پدر و يـا بنـده و
ارباب ،و حذف مرجعيت پدر به فرزند يا نشانه انتقال داده ميشود .فردی که از پدر و اجدادش جدا ميشود
مجبور است که قبيله را رها کند ( .)Baudrillard,1993:137در اين مرحله ،فاصلة بين قدرت و انسـان
با حذف مرجعيت پدر(که با فاصله گرفتن نشانه از مرجع يکي است) شروع ميشود .وقتي که فرزند از پدر
رها ميشود و قدرت پدر کمرنگ ميشود ،حتميت قدرت زير سوال ميرود و از دال خود فاصله ميگيرد و
در واع مقابل مدلول يا نشانه يا بنده جای ميگيرد .دراين دوره خود نشانهها به ازای يکديگر در فیـای
توليد و تکثير مبادله ميشوند ،قانون بازاری ارزش به اين دوره اطالق مـيگـردد .سـرگرداني و شـناوری
نشانهها و زوال مرجع شروع ميشود .در دورة سوم ،يعني در انقالب سـاختاری ارزش18يـا همـان اقتصـاد
سياسي نشانه ،سرگرداني و شناوری نشانهها و زوال مرجع شروع ميشود .تبديل نشـانه بـه کـد و حـذف
واقعيت به عنوان مرجع در اين مرحله رد ميدهد .تشکيل امر وانموده 13يعني اينبار کدها به مثابـة الگـو
عمل ميکنند .کدها به عنوان اصل واقعيت ،خودشان را در جامعه گسترش ميدهند .و همه چيـز از عـالم
قانون طبيعي وارد عالم نيروها و امر مجازی ميشود .ديگر انسان روشنکننده و مرجع اين رمزگان نيست،
بلکه خود آنها روشن کننده و مرجع ما قرار ميگيرند و اسطورة منشاء برای هميشه پايان مييابد .انسان
پستمدرن محوريت خود را به امری بيرون از خود (متعلق يا هر تصويری) واگذار ميکند .اين اهميت بـه
ديگری وتحقق آن ،ارمغاني از جاودانگي برای او قلمداد ميشود .اين ديگری(رمزگان) ممکن اسـت مـن
فرافکنشده بر روی ايدئال مد يا هر مدل رسانهای باشد و يا در سوی مقابل آن بـه مثابـة برنامـه ريـزی
بخش توليد ،برای باالبردن مصرف و اغوای من که باز «ديگری» محسوب ميگردد .به همين علت است
که جريان ميل به عنوان رانهای ناخودآگاه ،مديريت همهچيز را به دست مـيگيـرد و سـوژة فعـال را بـه
انفعال واميدارد .هنر در اين ميانه ،جايگاه مناسبي ميگردد تا سوژه به وسيلة آن ،از خـود بيگانـه شـود و
اين ديگری (هنر) يا به عبارت دقيقتر رويکر هنرمندانه در همة حوزهها مسلخي بـرای سرنوشـت سـوژه
ميشود .تمرکز فرد از روی خود به امری بيرون از خود؛ يعني ابژههـا انتقـال داده مـيشـود و هـر گونـه
پــيشزمينــه ای از خــويش مح ـو و ناپديــد مــيشــود« .مــن ماشــين هســتم و نــه هــيچ چيــز ديگــر»
( .)Baudrillard,2005:43اين مسئله دقيقا همان مرگ فرديت هر انسان است و معنـي دقيـق مفـاهيم
هنر و انسان از همين جا شکل ميگيرد .انسان واقعي در اين فیا؛ يعني رها شدن از شـر انسـان ،و هنـر
واقعي نيز؛ يعني رها شدن از شر هنر .به همين علت تمام گفتمانهای پيشين و تمام مفاهيم تثبيـتشـده
چه در ساحت انسان و چه در ساحت هنر منسود و بي ارزش ميگردد .اين وارد شدن بـه حـوزة يوتوپيـا،
شکستن تمام حدود نمادين در ساحت انسان و هنر است .هنر به حوزهای وارد مـيشـود کـه هـيچ ارزش
زيباييشناسانة مشخصي در آن وجود ندارد ،و انسان به جايي وارد ميشود که ديگر هيچ ارزش انسانيای
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در آن وجود ندارد .پس هنر هم به موازات انسان از سه مرحله عبور کرده است .قبل از جريـان صـنعتي و
مدرنيته هنر در سلطه و اختيار افرادی خـاص بـوده اسـت و هنـوز جريـان قـدرت بـر آن تـاثير مسـتقيم
ميگذاشته و مرجع آن افراد و گروههايي خاص بودهاند .در دورة مدرن هنـر بـه جايگـاهي مـيرسـد کـه
شايد هنوز به طور کلي مرجعيت را رها نکرده باشد اما بيشتر با صالحديدهای اقتصـادی و سياسـي ارائـه
ميگردد .هنوز تا حدی هنر در دست قشر فرهيخته است ،اما در دورة معاصر ،اين کنترل بـر روی هنـر و
آثار هنری از بين ميرود و اين اجازه به هر شيای داده ميشود تا در بودن انتزاعي خود حـالتي هنـری و
شاعرانه را تجربه کند .در اينجا است که هنر وارد حوزهء انتزاع محض ميشود .انتزاعي که حتي بـا بيـان
سوررئاليستي نيز متفاوت است ،چرا که سوررئاليستها در نهايت در خدمت فرمپـردازیای بودنـد کـه بـه
واقعيت بيروني ارجاع داده ميشد .اما رويکر معاصر از به قالب آمدن در هر فرمي امتناع ميکند و به ايـدة
محض و مطلق ميرسد .ايدة محض؛ يعني قدرت صرف و بودن در هر قالبي و فرمي و داشتن هر پيـامي
بدون هيچ پيامي .به همين دليل بودريار به خوبي ميداند و معتقد است که امر خيالي و مجازی در نهايت
ميتواند بر انسان مسلط شود .) Baudrillard,1994:5( 78شايد اين تنها امری باشد که انسان در مقابل
آن بيسالح است .همين نکته سبب منفعل نگه داشتن سوژه در همهء حوزههای زندگي روزمره ميگـردد
چرا که امری خيالي هميشه در قالبهای فانتزی ،رويا و بـه صـورتي اغـوا کننـده ،راـايتمنـدی ذهـن
خيالپرداز را فراهم کرده ،با افسون خود رهبری تام و تمام ميل ما را به دست ميگيرد .طي ايـن مسـير،
جایگزيني مصرف به جای توليد ،از بين رفتن تمايز بين مرگ و زندگي ،فربـه کـردن فرديـت انسـان و
بي معنا کردن هر چيز ،جز از طريق پررنگ کردن مفهوم ميل و برنامهريزی روی آن ممکـن نمـيشـده
است .حدهای تاريخي و اخالقي برای بروز و ظهور اميال ديگـر وجـود ندارنـد ،بـه همـين دليـل هـدف
لذتجويي اميال مانند مفهوم انسان و هنر ،همهجايي ميگردد .واژهای ،تصويری و کااليي توليد نميشود
مگر آنکه راايت ميل سوژة منفعل را مهيا کرده باشد .بدين ترتيب مخاطب نيز ديگر به صورتي خيالي از
واقعيت نيازی ندارد .چه انسان و چه هنر در زمان اکنون ،در همين ثانيـه تثبيـت مـيشـوند ،نـه جريـان
پيشروندهای رد ميدهد و نه بازگشتي صورت ميگيرد ،هرچه که هست تکراری از تصاويری بيمعنـا در
يك مجاز-واقعيت31است .به همين دليل ،تعريف خطي از زمان ديگر صدق نميکند ،و نگاه تـاريخي بـه
اين رويکرد رنگ مي بازد .در واقع رها کردن انسان از هر قيد و معنايي و نيز رهـا کـردن هنـر از هرنـوع
تقيدی سبب ميگردد که به ساختارهای زيرين و خالص و محیي از انسان و هنر برسيم که شايد تـا بـه
حال در طول تاريخ پنهان بوده است؛ ساختار و مجازی واقعيتر از واقعيـت همگـاني شـده .ايـن سـاختار
طراحي شده بر اساس ليبيدو (بنا به نظر فرويد به معنای غريزهء جنسي) نشان ميدهد که غريزة قویتـر
از هر مواوعي مسير خود را در ميان توده تثبيت کرده و آن را همگاني کرده است.
پايان امر واقعي ،غلبة مجاز-واقعيت (نظام رمزگان) منجر به حداقلي شدن انسـان و بـه تبـع آن هنـر
شده است .به اين ترتيب که همه چيز در تعريفي دوری 32اسير ميشود ،مانند اينکه انسان انسان است يا
هنر هنر است .اين دو مواوع به راحتي در دو گزاره جا به جا ميشوند :انسان هنـر اسـت و هنـر انسـان
است .هنر همه جايي ميشود (از تصاوير تبليغاتي تا حاارآمادههای مارسل دوشان) ،انسان نيز همه جايي
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ميشود .هنر در همهجا وجود دارد و هر انساني برای  16دقيقه هم که شده مـيتوانـد هنرمنـد محسـوب
شود ،و آثار هنری ديگر لذتي بيروني به همراه ندارند ،و تنها به سطح ايدهپردازی يا فانتزی محض تقليل
مييابند .رسالت هنر ،تثبيت اين موقعيت است .موقعيتي که سوژه در توهم لذت از ابژه اسـير مـيشـود و
ارائة آن در هر فیايي يعني اثری هنری ،به اين ترتيب ديگر نيازی به موزه و يا هنرمندی خاص نيسـت.
اينجا واع مجامع هگلي و رسيدن دوباره به ايدئولوژی محض محقق ميگردد .اکنون انسان حـداقلي يـا
کمينه بيشترين فیای خيالي و کمترين فیای واقعي را در طول تاريخ وجود ،به خود اختصاص ميدهـد.
بازیای که تاريخ در شکلهای مختلف درگير آن بوده است و اصالت دادن و مرکز قرارگرفتن آن مسـئلة
اصلي همة ديدگاههای فلسفي بوده است .در زمان سقراط ،انسان دريچة بروز حقيقت تلقي ميشده است،
در دورة مدرن ،خود حقيقت تلقي ميشود و در انديشة پسامدرن تنها خبر از غيبت ميدهد و خود نيز محو
مي شود .فقدان يا غيبت هر انسان و يا هنر ،نبودن به جای بودن ،يادآور اين جملهء اليبنيـتس اسـت کـه
چرا چيزها هستند به جای اينکه نباشند؟ )Griffin,2012,54(77و ايـن پرسـش اساسـي فلسـفه در ديـد
بودريار به اين سوال تبديل ميشود :چرا چيزها نيستند به جای اينکه باشند؟ اينگونه«حیور» جايگاهش
را به عدم ميدهد .برتری جويي انسان باعث ميشود که او تمايزش با هر ابژة ديگری را از دست بدهد ،و
اين گزاره که انسان به واسطة آگاهي از ديگر موجودات متمايز ميشود ديگر اعتباری نداشته باشد .تعـالي
جويي انسان ديگر معنايي ندارد .کارکرد نداشتن ،76هدف اول و آخر انسان ،اخالق ،هنـر و . . .مـيگـردد.
فیايي که درآن ديگر هيچ جدالي (ديالکتيکي) بين دو امر در نميگيرد .موقعيت کنوني از هرگونه جدالي
تهي شده است .در اين ترکيب بين مواوع و متعلق آگاهي ،در اين آميختگي عجيب و غير قابل تفکيك،
نه حرفي زده ميشود و نه شنيده ميشود .کسي ديگر به ديگری گوش فرا نميدهد شايد چـون ديگـری
وجود ندارد و جزيي از من میمحل شده ،گشته است و يا شايد اصال چيزی گفته نميشـود .شـايد بـرای
اولين بار است که گفتگو معني اصلي خود را از دست ميدهد و به تكگويـة مصـرف و کاالشـدگي تـن
ميدهد .همه چيز به همينجا محدود ميشود ،تنها در اين ميان خود جريان نابودی است که پايان نـدارد.
درست است که روند نابودی انسان و به تبع آن هنر توسط دنيای وانمودة فراصنعتي نقطة پايان دنيا برای
بودريار و اعالم سال  1888پايان اسطورة تکنولوژی و ورود به ناکجاآباد است .اما شايد بتوان اين برداشت
را نيز کرد که در رقابت ميان دو قطب عقل و ميل(يا غريزه) اين ميل و غريزه ظاهرا هميشه پيشتاز بـوده
است و معناپردازی فلسفي و حدود جغرافيايي آن نيازمند مرزبندیهای جديد است .ظـاهرا ايـنگونـه کـه
بودريار نشان داده است ،برای نابودی هرچيزی کافي است که آن را اشاعه دهـي و تکثيـرش کنـي ،چـه
تکثير سيلك اسکرينهای مرلين مونرو باشد ،چه ايدئولوژی مذهبي و يا هر کالن روايت ديگری .تکثيـر
هرچيز وارد کردنش به حوزة انتزاع است و آن را از قالب اصلياش خارج ميکند و در سکوت آن را بـرای
هميشه تخريب ميکند.
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نتيجهگيری
بر اساس نظرگاه بودريار در اين مجال ،ميتوان نتيجه گرفت که ،دورة پسـاتجدد درسـت ماننـد دورة
تجدد تمرکز خود را بر روی سوژه قرار داده است ،اما نه به عنوان فاعل آگاهي طلب ،بلکه به عنوان سوژة
تابع ميل که در فرآيند اغوا و فريفتگي ،در روندی هنرمندانـه ،از تمـام موااـع خـود ،از تمـام مفـاهيم و
حوزههای باور چه در هنر ،چه اخالق يا سياست و اقتصاد ،دست شسته و ناآگاهانـه قربـاني نشـانههـايي
بيبازگشت مي شود .در اين روايت ،نشانه ها ،به عنوان مفاهيمي انتزاعي ،سرگردان و بيبازگشت ،پس از
محو کردن مدلول خود ،مواوع شناسای خود را نيز در نهايت در خود غرق ميکنند .در غلبة ميل ،درايـن
بازی به ظاهر تمام و کمال ،شايد تنها روشي هنرمندانه بتواند ،حق مطلب را آنگونه که انتظار ميرود ،ادا
کند .به همين دليل ،هنر از حوزة اختصاصي خود پا را فراتر گذاشته و بـه روشـي بـرای بـازی در صـحنة
اخالق و سياست و اقتصاد و حتي خود هنر ميشود .ديگر نه در اخالق خبری از خوب و بد هسـت نـه در
هنر از زشت و زيبا ،شق سوم اين دوگانه های سسوری عدم و محو شدن است .و چيزی شبيه به سهگانة
هگل و البته متفاوت از آن رد ميدهد .انسان و هنر پس از گذر از سنت و تجدد در در سنتز پساتجدد ،به
خودآگاهي ميرسد؛ ناپديد شده ،از بين ميرود.
پی نوشتها
1.symbolic values

. 1ارزش واقعي وقت در تلف شدن آن است،تعطيالت جسـتجوی زمـاني اسـت کـه بـه معنـي واقعـي
مي توان آن را از دست داد .بر اساس ديدگاه بودريار تالش برای گذراندن اوقات فراغت ،ورزش ،شادماني
اجباری به تکليفي الزامآور و در عين حال بيهوده بدل ميگردد و هدفي جز از خود بيگانگي سـوژه دنبـال
نميکند.
3.Code
4.Sign
5.Ideterminacy

 .6شايان توجه است که هنر نه به مثابهی اثر هنری بلکه به عنوان نوعي روش برای اغـوا کـردن در
هر حوزهای مورد توجه بودريار است ،به همين دليل در بيان رويکرد انسان و استحالهی او وجود هنر برای
ناپديد کردن سوژه اجتناب ناپذيراست ،هنری که ديگر تکليفي جز نابودی وجود خود و انسان ندارد.
7.Aesthetic illusion
8.Seduction
9.Deterence
10.Drive
11.Savages
12.Classical economy of sign
13.Market law of value
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14.The structural law of value
15.Political economy of sign
16.simulation
17.Binary

) که توسط موس مطرح و سپس توسط باتـایpotlatch(  اشاره به مفهوم جشن همگاني پاتالچ.18
.شرح و بسط داده شد

19.Non-origin
20.Salvation
21.Immortality
22.you are our onlt customer
23.Anguish
24.Woman is divided from herself and her body under the signs of beauty
and the pleasure principle.
25.The objects are closer than they appear
26.Ecstasy of desire
27.Mark
28.The structural revolution of value
29.Simulacra
مانند داستان بورخس که در نهايت نقشه بر قلمرو حاکم شد و با پاره شدن آن قلمرو حکـومتي نيـز از بـين.78
.رفت
31.Virtual-Reality
32.Definition Circulaire
33.why is there something rather than nothing
34.making any object useless
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