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چکیده
روششناسی بنیادین با نشان دادن زمینههای معرفتـی و غیرمعرفتـی نظریـه ،شـناخت عمیقـی از
نظریه نصیب ما میکند .در این مقاله ،بهدنبال روششناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشۀ یکـی
از صاحبنظران مهم پستمدرن ،یعنی ژان بودریار هستیم .مواجهۀ انتقادی با متفکرانی که تالش
کردهاند دربارۀ جهان مدرن و مسائل آن تفکر کنند ،هم شناخت ما را از غرب عمیقتر مـیکنـد و
هم موجب خودآگاهی از وضع کنونی کشورهایی میشود که با اندیشههای مدرن روبهرو هستند.
مسئلۀ اصلی بودریار ،واقعیت در جهان مدرن است و اینکه این واقعیـت دیگـر واقعیـت اصـیل و
حقیقی نیست .اکنون فراواقعیت و وانموده بر زندگی انسان سیطره یافته است و او را راه مـیبـرد.
ازنظر بودریار ،جهان مدرن در سیر خود واقعیت اصیل را فراموش و به چیز دیگری بسـنده کـرده
است که میتوان نام آن را واقعیت برساختۀ انسان گذاشت .ازآنجاکه ابتدا بـه توصـیف اندیشـه و
سپس به تحلیل آن میپردازیم ،روش این تحقیق تحلیلی -توصیفی است.
کلیدواژهها :روششناسی بنیادین ،بودریار ،فراواقعیت ،نشانهشناسی ،پستمدرنیسم
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مقدمه

یکی از پرکارترین نویسندگان و اندیشمندان غربی با بیش از  ۷۵کتـاب ،ژان بودریـار
است .دغدغۀ اصلی وی مسئلۀ واقعیت است؛ پس ازاینحیث میتوان وی را فیلسوف
دانست؛ اما ازاینحیث که او این مسئله را در حوزههای مختلف اجتماعی جهان مدرن
بررسی میکند ،میتوان او را اندیشمند اجتماعی دانست .ازنظر بودریار جهان مدرن در
نسبت با واقعیت چند مرحله را طی کرده است و در هر مرحله ،واقعیـت 0از واقعیـت
اصیل فاصله گرفته ،کمکم به برساخت تبدیل شده ،جای واقعیت اصیل را گرفته و بـه
جایی رسیده است که زندگی انسان مدرن را راه مـیبـرد .یکـی از واژههـای اساسـی
اندیشۀ بودریار وانموده 1است که تا حدود زیادی نتیجۀ نهایی اندیشۀ او یعنـی تبـدیل
واقعیت به برساخت را نشان میدهد .وی معتقد است وانموده بر این جوامـع سـیطره
یافته است .البته او میان وانمودهها در جهان مدرن و پسامدرن تفاوت میگـذارد و بـه
مراحل سیر وانمودهها در این جوامع اشاره میکند که در ادامه دربـارۀ آنهـا صـحبت
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خواهیم کرد .بودریار در همۀ جوانب زندگی مدرن ،از تکنولوژی گرفته تـا جنسـیت،
بهدنبال بررسی وانمودهگری و وانمودهها اسـت .او حتـی مصـرف کاالهـا را مصـرف
نشانهها و وانمودهها میداند (ساراپ.)۱۱۹ :۱۵۹۱ ،
این اندیشه بیشک در زمینهای رشد کرده و بالیده است؛ این زمینه میتواند معرفتی
یا غیرمعرفتی باشد .نشان دادن این زمینهها ،عمـق و اشـکاالت ایـن نظریـه را آشـکار
میکند؛ ازاینرو با روششناسی بنیادین اندیشههای بودریـار ،ایـن زمینـههـا را نشـان
میدهیم و به خألهای نظریۀ وی آگاه میشویم .ازآنجاکه بودریار از اندیشـمندان مهـم
غربی و از بنیانگذاران اندیشۀ پسامدرنیسم است ،بررسی انتقادی و بنیادین نظریههای
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او و سایر اندیشمندان مطرح معاصر غربی میتوانـد گـامی در راسـتای نظریـهپردازی
بومی اجتماعی باشد.
این تحقیق براساس روششناسی بنیادین است .روششناسی بنیادین بهدنبال نشان
دادن نحوۀ شکلگیری نظریه براساس زمینههای آن است:
«هر نظریه برای شکلگیری و تکوین تاریخی خود از برخی مبانی معرفتی و
زمینههای غیرمعرفتی بهره میبرد .مبانی معرفتی باآنکه در تکوین تاریخی نظریات
دخیل هستند ،ارتباطات منطقی نفساالمری نیز با نظریه دارند .و اما مبادی وجودی
غیرمعرفتی ،باآنکه با شیوههای منطقی شناخته میشوند ،ربطی منطقی با نظریات
علمی ندارند( ».پارسانیا)۵۱ :۱۵۷۵ ،

درواقع روششناسی بنیادین رویکردی است که نظریه را در بنیانش بررسی میکند:
«مجموعۀ مبانی و اصول موضوعهای که نظریۀ علمی براسـاس آنهـا شـکل میگیـرد،
چهارچوب و مسیری را برای تکوین علم پدید میآورد که از آن با عنوان روششناسی
روششناسی کاربردی قرار میگیـرد کـه روش کاربسـت نظریـه در مسـیر شناسـایی
موضوعات مرتب با آن است.
در بخش ابتدایی مقاله ،مبانی اندیشههای بودریـار را بررسـی و در ادامـه ،پـس از
مرور اندیشههای وی ،آنها را بررسی انتقادی خواهیم کرد .از اندیشهها مهمترین و از
زمینهها فق برخی مبانی مهم معرفتی را توضیح خـواهیم داد ،نـه مبـانی غیرمعرفتـی.
بخش پایانی دربارۀ نقد اندیشۀ بودریار است .ازآنجاکه در روششناسی بنیادین ،مبانی
اندیشه را بررسی میکنند ،تالش میکنیم اشکاالت و تناقضات مبنایی ایـن اندیشـه و
برخی مشکالت بنایی آن را مطرح کنیم که با مبانی در تناقضاند.
مبانی اندیشههای بودریار

طبق فرض روششناسی بنیـادین ،هـر نظریـهای مبـانی معرفتـی و غیرمعرفتـی دارد.
نظریات بودریار نیز مبانی معرفتی و غیرمعرفتی متعددی دارد؛ اما فق مبانی معرفتی را
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بنیــادین میتــوان یــاد کــرد» (همــان)۵۷ :؛ ازایــنرو روششناســی بنیــادین مقابــل
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در دو بخش هستیشناسی و معرفتشناسی بررسی میکنیم.
مبانی معرفتی

مبانی معرفتی به آن دسته از بنیانهای نظریه میگویند که بـه نظریـه ربـ منطقـی
دارند و عالوهبر نقش زمینهای ،در محتوای آن نظریه نیز دخیلاند .ایـن مبـانی شـامل
مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی میشود .ما فق دو گروه اول را
بررسی میکنیم.
مبنای هستیشناختی :واقعیت بهمثابه وانموده

نکتهای که در آثار بودریار هست ،دغدغۀ او دربارۀ واقعیت است؛ دغدغهای که در
تمام فیلسوفان وجود دارد .البته بودریار در طرح مباحث فلسفی خـود از راه متمـایزی
میرود و میکوشد با واقعیت روبهرو شود؛ آنگونهکه در جهـان مـدرن و پسـامـدرن
تجلی یافته است و از این دریهه واقعیت را به تصویر بکشد .بودریـار بـر واقعیـت در
جامعۀ مدرن و پسامدرن متمرکز است و پاسخ چیستی وجود و موجود بماهو موجـود
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

016

را در واقعیتها و ساختارهای این جوامع میجوید .بودریار در سراسر آثارش میگوید
اشیا در جهان مدرن رفتهرفته نمادین و نشانهای شدهاند و دیگر به واقعیت اصیل ارجاع
ندارند؛ بلکه چیزی در حال شکلگیری است که  )۱معنایی ناشی از ساختارهای جهان
مدرن دارد و  )۱واقعیت متناسب با خود را ساختهوپرداخته میکند و  )۵اشـیا بـه ایـن
واقعیــت برســاخته ارجــاع خواهنــد داشــت .او در تکامــل نظریــات نشانهشناســی و
پساساختارگرایانۀ خویش به این نقطه میرسد .بودریار در مقام فیلسوف واقعیت را در
مسیر تبدیل شدن به وانموده و نشانه میبیند .سپس در مقام جامعهشناس میکوشد این
تبدیل شدن و آثارش را در جامعۀ مدرن و پسامدرن نشان دهد .رجوع به فهرست آثار
بودریار ،این نظر را ثابت میکند .آنهه گفتیم ،سرگذشت هستی در جامعۀ مدرن بـود؛
زیرا باتوجهبه نگرانی بودریار مبنی بر انحالل واقعیت در واقعیـت مجـازی و نشـانهها
میتوان گفت ازنظر بودریار هستی گستردهتر است و دغدغۀ اصلی او فراموشی هستی
در البهالی وانمودهها و نشانههاست .بهنظر میرسد او معتقد است در دوران مـدرن و

پسامدرن ،تلقی خاصی از هستی بر تفکر انسان سیطره یافته است که نتیجهاش تسـل
واقعیت مجازی و خیالی بر واقعیت اصیل است؛ ازینرو در برخـی آثـارش بـه سـایر
تلقیهای تاریخی از هستی و واقعیت اشـاره میکنـد و آنهـا را بـیبهـره از حقیقـت
نمیداند (1993: 8

 )Baudrillard,بودریار همهون سایر فیلسـوفان ،دغدغـۀ اصـلیاش

وجود بماهو وجود است؛ اما این دغدغه را با بررسـی تلقـی خـا ،جهـان مـدرن از
هستی و تبلور آن در واقعیتهای اجتماعی این جهان دنبال میکند؛ بنابراین ازآنجاکـه
درپی روشن کردن معنای هسـتی اسـت ،فیلسـوف اسـت و ازآنجاکـه واقعیـتهـای
اجتماعی جهان مدرن را بررسی میکند ،جامعهشناس اسـت؛ البتـه جامعـهشـناس بـه
معنای عام آن ،نه به معنای پوزیتیویستی.
مبانی معرفتشناختی

اکنون دربارۀ برخی مبـانی معرفتشناسـانۀ او صـحبت مـیکنیم کـه در شـکلگیـری
مارکسیسم

بسیاری از روشنفکران پسامدرن از مارکسیسم شروع و در ادامه از آن عبور کردند کـه
گویا مد فکری در فرانسه شده بود .بودریار نیز مستثنا نبود .تحلیلهای مارکسیستی او
در کتابهای ابتداییاش مانند نظام ابژهها و جامعۀ مصرفی کامال آشکار است؛ اما باید
دقت کرد که وضع جدید جهان سرمایهداری موجب میشد پیروان مارکس ،تحلیلها و
قرائت های جدیدی از مارکسیسم عرضه کنند تا با وضـع جدیـد هماهنـگتـر باشـد.
نگاهی گذرا به کتاب جامعۀ مصرفی نشان میدهد ایـن کتـاب انبـوهی از تحلیلهـای
پساساختارگرایانۀ نشانهشناختی در کنار تحلیلهای مارکسیستی است .همهنین محور
تحلیلهای بودریار برخالف مارکس مصرف است ،نه تولید .البتـه میتـوان همهنـان
بودریار را جزء نظریهپردازان سرمایهداری مصرفی دانست که امتـداد نظریـۀ مـارکس
است؛ اما برای فهم تمایز راه مارکس و بودریار کافی است به این نکته توجه کنیم کـه
بودریار مصرف و پیامدهایش را همهون نشانه مینگرد .بودریار ظرفیـتهـای الزم را
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نظریاتش نقشی اصلی را دارند.
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برای تبیین جامعۀ پسامدرن در مارکسیسم نمیدید؛ پس در کتابهای بعدی خود مانند
بهسوی نقدی بر اقتصاد سیاسی نشانه و سرانجام در آیینۀ تولید مارکسیسم را نقد و بـا
اشاره به کمبودهای آن در تبیین وضع جدید جامعۀ مدرن از آن عبور کرد:
«اگرچه مارکس هم به تولید کاال و هم به مصرف کاال بهعنوان مهمترین ویژگی نظام
سرمایهداری توجه کرده بود ،اما بودریار اعتقاد داشت که با این نقد نمیتوان متعرض
بنیادهای سرمایهداری شد؛ لذا با پرداختن به جنبههای نشانهشناختی مصرف کاال
نشان داد که کاال عالوهبر ارزش مبادله ،دارای "ارزش نشانهای" ( )Sign Valueاست؛
یعنی مصرف کاال دارای یک داللت اجتماعی و فرهنگی است و کاال به سوژه معنا
میبخشد( ».پاینده)۱۵۷۱ ،

البته برخی از پیشینۀ مارکسیستی بودریار همهنان با وی باقی ماند؛ مانند توجه بـه
ساختارهای مدرن ،نقش آنها در ازخودبیگانگی انسان ،دوری از تحلیلهای انتزاعی و
توجه به تحلیلهای انضمامی .بودریار در بیشتر تحلیلهای خود تالش میکنـد نشـان
دهد بشر در سیطرۀ برساختها و نشـانههاسـت و دیگـر بـا واقعیـت اصـیل زنـدگی
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

نمیکند .او میکوشد ایـن تحلیـلهـا را در زنـدگی واقعـی نشـان دهـد و معمـوال از
تحلیلهای انتزاعی دوری میکند.
پساساختارگرایی

روشنفکری فرانسه در زمان بودریار بهشدت از ساختارگرایی متأثر بـود؛ بهگونهایکـه
متفکران پسا مدرنی مانند فوکو و دریدا نیز جزء ساختارگرایان بودند .این اندیشـمندان
بعدها انتقادات تندی بر ساختارگرایی وارد کردند و پساساختارگرا خوانده شدند.
بس سنت معرفتشناسی تاریخی فرانسوی به ظهـور سـاختارگرایی منجـر شـد.
چون این سنت به بررسی تاریخی علم پرداخت ،به این نام مشهور شد:
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«سنت فرانسوی [ ]...دیدگاه علمش را بر بررسی دقیق تاریخ علم قرار داد .این امر
منجر به مطرح کردن پرسشهای فلسفۀ علم بهگونهای متفاوت شد و بهویژه
حساسیت بسیار بیشتری را نسبت به فرایندهای تاریخی و اجتماعی به هم درون علم
و هم در شرای زمینهای طلب میکرد( ».بنتون و کرایب)۱۱۵ :۱۵۷۱ ،

بیشتر کار معرفتشناسی تاریخی ،شناسایی شبکۀ مفاهیم در علم است:
«این رویکرد شیوههایی را شناسایی میکند که مفاهیم خا ،ازطریق تعریف متقابل
با یکدیگر پیوند یافته و به شبکهای نظامیافته تبدیل میشوند .ایدههای علمی
یکبهیک ابداع نمیشوند ،بلکه در پروبلماتیکهای نظری همزیستی دارند؛
بهعبارتدیگر ،شبکۀ مفاهیم تشکیلدهندۀ علم نوین در مطرح ساختن مجموعۀ
پرسشهای خاصی تواناست و پاسخهایی را برای آنها فراهم میکند( ».همان)

پس ایدۀ اصلی ساختارگرایی ،یعنی تأکیـد بـر سـاختار ،در سـنت معرفتشناسـی
تاریخی وجود دارد .اشترا همۀ ساختارگرایان در حوزههای مختلف «تأکیدی ،غالبـا
تأکید بیشازحدی ،بر ساختارهای شالودهای و ناچیز شمردن سوژۀ کنشـگر یـا حتـی
کنار گذاشتن شدیدتر اهمیت سوژۀ کنشگر بود .اغلب قدرت عاملیت به ساختار نسبت
داده میشد :مردم بهوسیلۀ کتابها خوانده میشدند یا بهوسیلۀ زبان به سخن میآمدند
و نه برعکس( ».همان)۱۷۹ :
«در اواس دهۀ شصت ،کلود لوی استروس ،ژا الکان ،رونالد بارتس و میشل فوکو
برجستهترین متفکران فرانسوی ساختارگرا بودند؛ اما دراینخصو ،اتفاقنظر هست
که تسریعکنندۀ واقعی حرکت ساختارگرایی بسی زودتر از این ،اثر زبانشناختی
فردینان دسوسور به نام دورۀ زبانشناسی عمومی بود که در دهۀ بیست منتشر شد.
تأکیدهای متعدد او در این کتاب ،محور جنبش ساختارگرایی متأخر در فرانسه شد».
(استیور)۱۹۱-۱۹۷ :۱۵۹۰ ،

سوسور میخواست زبان را علمی بررسی کند و بگویـد زبانشناسـی علـم اسـت.
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ساختارگرایی در کارهای زبانشناس سوییسی فردینان دسوسور رشد و ادامه یافت:

چنین چیزی تا وقتی زبان را فردی ببینیم ،ناممکن است؛ زیـرا «ازنظـر سـاختارگرایان
علم وقتی علـم میشـود کـه چـارچوب نظـری مفهـومی منسـجمی پدیـد آورد کـه
ساختارهای شـالودهای را شناسـایی کنـد( ».بنتـون و کرایـب )۵۵۵ :۱۵۷۱ ،بنـابراین
سوسور بر آن شد تا زبان را ساختارمند تعریف کند« :زبان نظامی از نشانههاسـت کـه
عقاید را بیان میکند و ازاینرو ،قابلقیاس با نظام نگارش ،الفبای ناشـنوایان ،مناسـک
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نمادین ،اشکال (قواعد) رفتار مؤدبانه ،عالمتهای نظـامی و غیـره اسـت .زبـان ،امـا،
مهمترین آنهاست( ».احمدی)۱۵ :۱۵۹۹ ،
سوسور زبان و گفتار را متمایز کرد:
«کنشهای گفتار فردی بهطورساده بیش از آن متغیرند که بتوانند ما را قادر بر فهم یا
تبیین چیزی دربارۀ زبان بهمنزلۀ کل کنند و زبان بهواسطۀ کنشهای گفتاری فردی
دگرگون نمیشود؛ بنابراین نمیتوان با تمرکز بر آنها فهمی از تاریخ زبان بهدست
آورد( ».بنتون و کرایب)۱۷۷ :۱۵۷۱ ،

ازاینرو سوسور ساختار زبان را بررسـی کـرد« :زبـان نظـامی اجتمـاعی از نشـانه
بهشمار میآمد که تابع قواعـدی بـود [ ]...زبـان بهمنزلـۀ نظـام بسـتهای از نشـانهها و
بدونارجاع به امر مطلق بیرونی بررسی میشد .معنا درونی نظام مستقلی از نشانه بود»
(شرت)۱۰۱ :۱۵۷۱ ،؛ بنابراین در روند زبانشناسی سوسوری؛ فرد به حاشیه رفـت و
مولد معنا فق ساختار شد ،نه چیزی فردی یا خارج از ساختار.
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نکته دیگر این است که ازنظر سوسور دال و مدلول رابطۀ ذاتی ندارند ،بلکه رابطـۀ
قراردادی دارند:
«نشانه ترکیبی از دال (عنصری مادی ،عالئمی بر تکهای کاغذ یا صدایی که شخص
بههنگام صحبت درمیآورد) و مدلول (مفهوم یا ایدهای که این عالئم یا صداها به آن
پیوستهاند) است .مهم این است که بهیاد بیاوریم که این مفهوم و نه شیء است که
مدلول واقع میشود و نیز اینکه این رابطه قراردادی است( ».بنتون و کرایب:۱۵۷۱ ،
)۵۵۵

بســیاری از اندیشــمندانی کــه روزی ســاختارگرا بودنــد ،انتقــادات بســیاری بــر
ســاختارگرایی وارد کردنــد (اســتیور .)۱۹۷ :۱۵۹۰ ،برخــی معتقدنــد ســاختارگراها و
پساساختارگراها در یک نقطه مشتر اند« :آنهه ساختارگرایی را به پساسـاختارگرایی
تبدیل میکند ،حرکتی است که از شرح منسجم ساختارها به تأکید بـر قـدرت دالهـا
صــورت گرفــت( ».بنتــون و کرایــب )۵۵۵ :۱۵۷۱ ،امــا بــهنظر میرســد آنهــه
پساساختارگراها در آن مشتر اند ،توجه به این نکته است کـه سـاختارهای متعـددی

داریم و دال در هر ساختار ،معنای خا ،خویش را مییابد .پساساختارگراها هنوز هم
به ساختار اهمیت میدهند؛ اما طور دیگری .نقد پساساختارگراگراها (بـهویژه دریـدا)
این است که ساختارگرایی مدلول را به یک مدلول منحصر میکند .این تکثر در مدلول
بهعلت ساختارهای متفاوتی است که دال میتواند در آن قرار بگیرد .سـاختارگراها بـه
این نکته توجه نکرده بودند.
نکتۀ مهم دیگر این است که درنتیجۀ مسئلۀ چرخش زبانی در غرب ،زبـان اهمیتـی
اساسی در اندیشههای پسامدرن یافت .زبان در تحلیلهـای اندیشـمندان پسـامدرن و
پساساختارگرا نقش محوری یافت؛ تاجاییکه اندیشـمندان پسـامدرن زبـان را خـالق
انسان دانستند ،نه برعکس ،بنابراین زبان بود که به جهان انسـان معنـی مـیداد و آن را
بهوجود میآورد:
«از منظر پساساختارگرایان ما زبان را خلق نمیکنیم ،بلکه زبان است که ما را خلق
میکند .وقتیکه ما دالهای زبانی را بهکار میبریم ،قائل به تمایزهای جنسیتی
نگرشهای جنسیتمبنا است .البته عالوهبر جنسیت ،انواع گفتمانها وجود دارد که
دائما معنا را بهتعویق میاندازد .ما ناگزیریم که در چارچوب این نشانهها و گفتمانها
فکر کنیم و هی گریزی از آنها نداریم؛ بهاینترتیب ،رابطۀ مستحکمی که سوسور
بین دال و مدلول فرض میکرد ،جای خودش را به ساختاری از برهمکنشهای
گفتمانی میدهد( ».پاینده)۱۵۷۱ ،

بنابراین در پساساختارگرایی اگرچه دال معنای خود را از ساختار می گیرد ،دیگر
نمی توان یک معنا را از یک ساختار انتظار داشت و بسته به برخی اوضاع اجتماعی
و تاریخی ،هر ساختار می تواند معانی متعددی را به یک دال بدهد .بودریار متأثر از
این دیدگاه گفت اشـیا در جهـان مـدرن دیگـر معـانی نفس االمـری ندارنـد و در
ساختارهای اجتماعی معانی خود را دریافت می کنند .این معانی نیز در طول تاریخ
جامعۀ مدرن متغیر بوده اند  .در قسمت اندیشه های بودریار ،دربارۀ این تأثیرپذیری
بیشتر توضیح می دهیم.
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میشویم و تصمیمهای ما تابع مجموعهای از نشانهها و عرفهای اجتماعی و
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لوفور و بارت

برخی اساتید بودریار کسانی بودند که هریـک بـهگونـهای بـر اندیشـههای اصـلی او
اثرگذار بودند .هانری لوفور ،از اساتید کمیتۀ پایاننامۀ بودریـار ،یکـی از اینهـا بـود.
لوفور نظریهپرداز زندگی شهری بـود و نقـدهایی را متـأثر از مارکسیسـم بـر زنـدگی
روزمرۀ مدرن در کتاب سهجلدی نقد زندگی روزمره وارد کـرد .دیـدگاه اصـلی او در
جلد اول کتاب این است که سرمایهداری نیازهای غیرواقعی ایجاد و این ایده را متزلزل
میکند که ما براساس نیازهای شخصیمان از اشیا استفاده میکنیم .او در جلد بعـدی،
تبدیل جامعۀ مدرن به جامعۀ مصرفی را تبیین کرده و توضیح مـیدهـد و بـه بررسـی
انتقادی این جامعه مصرفی میپردازد .در جلد پایانی ،ضمن نقد زندگی مـدرن عصـر
خویش ،به برخی پیشبینـیهـا ،اتوماسـیون و کـامپیوتری شـدن روزافـزون زنـدگی
میپردازد ( .)Lefebvre, 2002دیدگاه تبدیل جامعۀ مدرن به جامعۀ مصـرفی را بودریـار
در چند اثرش دنبال میکند و کتاب جامعۀ مصرفی را نیز مینویسد .تفاوت بودریار بـا
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131
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لوفور آن است که او کاال را در جامعۀ مصرفی ،نه اجناس واقعی ،بلکه نشانه میدانـد؛
حتی خود مصرف را نیز نشانهای میداند .در قسمت اندیشههای بودریار ،این مطالـب
را بیشتر توضیح میدهیم .نکتۀ دیگر اینکه رجوع به فهرست آثار بودریار و موضوعاتی
او تحلیل کرده است ،تأثیر لوفور را بیشتر روشن میکند؛ زیرا بیشتر مسائلی که بودریار
تحلیل کرده است ،مسائل زندگی روزمرۀ انسان غربیاند که نقدشان دغدغۀ اولیۀ لوفور
بوده است .البته موضـع بودریـار تاحـدی از موضـع اسـتادش جـدا شـده و بـه نقـد
نشانهشناسانه سوق یافته اسـت؛ درحالیکـه موضـع لوفـور بیشـتر در امتـداد برخـی
جنبشهای متأخر مارکسیستی است و سرمایهداری مصرفی را تحلیل میکند.
متفکر تأثیرگذار دیگر روالن بارت است .او نیز از اساتید کمیتۀ پایاننامـۀ بودریـار
بود .روالن بارت یکـی از متفکـران مشـهور نشـانهشناسـی اسـت و مـیتـوان گفـت
نشانهشناس پساساختارگراست .او در مقالۀ معروف خود« ،مرگ مؤلف» ،معتقد اسـت
دیگر برای تحلیل متن نباید به نویسنده ،زندگی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی او ارجاع

داد ،بلکه نویسنده پیش از متن وجود نداشته و بعد از آن نیز وجود نخواهد داشت .متن
با خواندن و خواننده هر بار از نو نوشته میشود؛ زیرا معنای اصلی متن را باید از فهـم
و تفسیر خواننده گرفت ،نه از نویسنده که ازنظر بارت شـبیه تایپیسـت اسـت .بـارت
میگوید اگرچه نویسنده دیگر وجود ندارد ،متن معنای خود را در ساختار بزرگتـری
به نام زبان بازمییابد و ازاینپس زبان است که سخن میگوید ،نه نویسـنده .خواننـده
نیز هرچه از متن میفهمد ،درون این ساختار و در گفتوگو با زبان است .معنای ایـن
سخن این نیست که متن معنای مشخص و معین دارد ،بلکه هر متنی میتوانـد معـانی
متعدد و الیههای معنایی متکثری داشته باشد؛ زیرا ازنظر بارت متن شبیه پارچه اسـت
که از گفتارهای متعددی شکل گرفته است و هر گفتاری نیز در خاسـتگاهی فرهنگـی
ریشه دارد؛ بدین ترتیب ،متن ترکیبی است از گفتارهای متعـدد کـه از خاسـتگاههـای
فرهنگی به متن راه یافتهاند؛ بنابراین خواننده میتواند معـانی متعـددی در مـتن بیابـد.
میتوان گفت متن به نشانه تبدیل شده است که در سـاختارهای گونـاگون ،فهمهـای
نشانهشناسی بارت را در جایجای اندیشههای بودریار میتـوان یافـت .بودریـار کـه
همواره به تبدیل واقعیت به نشانه مـیاندیشـید ،رونـد ایـن تبـدیل را در تفسـیرهایی
پساساختارگرایانه نشان میدهد.
اندیشههای بودریار

بسیاری از متفکران غربی را به متقدم و متأخر تقسیم کرده اند؛ مانند ویتگنشـتاین و
هایدگر .این تقسیمبندی بیشتر نشان دهندۀ تغییر اندیشه یا تکامل آن است .بودریـار
نیــز مســیر تکامــل را پیمــوده اســت .او ابتــدا بــه بررســی نشانه شناســی و تحلیــل
پساساختارگرایانۀ جامعه مدرن پرداخـت و گفـت معنـا حاصـل سـاختارها و اشـیا
نشانههای معانی تولیدشده در ساختارها هستند .او سپس به نظریۀ منسجمی دربـارۀ
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گونــاگونی از آن بهدســت میآیــد (1977

 .)Barthes,ردپــای پساســاختارگرایی و
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نشانه و وانموده دست یافت ،ایـن دو را از هـم تفکیـک کـرد و نشـانه را در قالـب
بازنمایی 0و وانموده را در قالب وانمودهسازی 1توضیح داد .در آثار اولیهاش ،بیشـتر
رویکردهای پساساختارگرایانۀ خود را آشکار کرد و می خواست نشان دهـد معنـای
اشیا در ساختاری از اشیا شکل می گیرد و این معنا ثابـت نیسـت و سـیال اسـت .او
براساس تهی شدن اشیا از معانی مخصو ،خود و سیال بودن معانی آنها گفت اشیا
نشانههاییاند که معانی را منتقل می کنند .در ادامه معتقد شد ساختارهای جهان مدرن
نه تنها معنا ،بلکه واقعیت را نیز به وجود آوردهاند و آن را «( »hyperrealityحادواقعیت
یا بیش واقعیت یا فراواقعیت) نامید .متناسب با فراواقعیت ،مفهوم وانموده در اندیشۀ
او متولد می شود .این مفاهیم را در ادامه توضیح میدهیم.
پس بودریار در اندیشههای خود تکامل یافته و تاحـدودی بـه اسـتقالل نظـری از
نقطههای آغازین حرکت خود ،مانند مارکسیسم رسیده است .بهنظر میرسـد بررسـی
درست اندیشۀ بودریار باید تاریخی باشد تـا نقطـههـای آغـازین حرکـت نظـری او،
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تکاملش و هم تشابه و افتراق اندیشههایش با مبادی حرکتش روشن شـود .در ادامـه،
دربارۀ سیر اندیشههای بودریار براساس ترتیب تاریخی آثـارش صـحبت مـیکنیم تـا
تکامل اندیشههای وی ،نظریۀ منسجمش دربارۀ نشانه و وانموده و تحلیلش را از تاریخ
و جامعۀ مدرن و پسامدرن غربی نشان دهیم.
ساختار و معنا

نظام ابژهها نخستین کتاب بودریار است که در فارسی به نظام اشیا ترجمه شده اسـت.
بودریار در این کتاب ،اشیا را ساختارگرایانه بررسی میکند .ردپای تعلق مارکسیسـتی
بودریار را در تحلیلهای کتابش میبینیم.
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ـــــــــــــــــــــــــــ
1. representation
2. simulation

ابژهها چگونه ساختار و معنا مییابند بودریار مطابق پساساختارگراییاش معنـاداری
اشیا و ابژه را در ساختار امکانپذیر میداند .او معتقد است در دوران مدرن ،اشیا از معنای
خا ،و کارکرد واقعی خود تهی شده (کسلر )۱۵۷-۱۵۰ :۱۵۷۰ ،و معنایی متناسـب بـا
غایتها و فراغایتهایی یافتهاند که برای اشیا تعریف میشوند .غایتها به اشیا سـاختار
میدهند و این ساختارها نیز معانی اشیا را مشخص خواهند کرد.
در نگاه غیرساختارگرایانه ،هر شیء معنای خاصی را بازتاب میدهد که حـاکی از
واقعیت خاصی است؛ اما بودریار معتقد است برای تحلیل درست اشیا در جهان مدرن
باید نگاه ساخت ارگرایانه داشت .در این نگاه ،معنای شیء نـه از خـود شـیء ،بلکـه از
ساختار و بافتی سرچشمه میگیرد که شیء در آن حضور دارد .شیء دیگر نشاندهندۀ
معنا و واقعیت خا ،خویش نیست ،بلکه اشیا در جهان مدرن ،از واقعیت خود جدا و
بازتاب معانی ساختاری خودند؛ پس نشانههای معانی ساختاری خودند؛ برای مثال ،او
در نظام ابژهها شکلگیری نظام تکنولـوژیکی را بهمثابـه نظـام سـاختاری و نشـانهای
فق به غایتهایی نظر میکنیم که تکنیک برای آنها معرفـی مـیشـود (
107-127

Baudrillard,

)1996:؛ ازاینرو تکنولوژی و تولیداتش برای بشر معنای فینفسـه ندارنـد و

همۀ این محصوالت معنای خود را از این ساختار تکنیکی مـیگیرنـد؛ پـس غایتهـا
مسیر معنا یافتن ابژهها را مشخص مـیکننـد .غایتهـا بـا انسـجامبخشـی ابـژههـا و
ساختاردهی به آنها ،معنای آنها را متعین میکنند .هر شیئی بخشی از دستیابی به این
غایت را محقق میکند؛ برایناساس از سایر ابژهها تمایز مییابد ،هویت خـود را درون
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بررسی میکند .بودریار میگوید ما دیگر توجه نمیکنیم تکنولوژی واقعا چه میکند و

ساختار مییابد و بخشی از آن ساختار را تشکیل میدهد .در این نظام و تمایز است که
معنای ابژهها مشخص میشود .پس از شکلگیری معنای نشـانهها در سـاختار خـا،
خود« ،شیء ازراه انتقال معنی خـود بـههنگـام مصـرف ،بـر فـرد مصـرفکننده تـأثیر
میگذارد .از این راه یک بازی بالقوه پایانناپذیر از نشانهها پایهگذاری میشود کـه بـه
اجتماع نظم میبخشد و در فرد نوعی احساس تخیلی از آزادی برمیانگیزد» (سـاراپ،

011

 .)۱۱۹ :۱۵۹۱هر شیء براساس معنایی دیده میشـود کـه در سـاختار خـود مییابـد؛
ازاینرو بهخاطر آن معنا مصرف میشود که سطح ارزش شیء را نیز مشخص میکند؛
بنابراین ساختار در حال ارزشدهی به اشیاست و ازآنجاکه انسانها با مصرف شیء در
حال رسیدن به آن ارزش هستند ،تحت تدبیر و هدایت ساختار آن شیء مصرفی قـرار
میگیرند؛ اما چون خود را در مصرف اشیا آزاد میبینند ،احساس آزادی نیـز میکننـد.
ازنظر بودریار این احساس آزادی توهم است؛ زیرا معنا ،سطح ارزشی کـاال و هـدایت
بهسوی مصرف این اشیا تحت تأثیر ساختارهای جامعۀ مدرن است؛ برای مثال ،صنعت
مد که امروزه حتی بر بازار کتاب سیطره یافته است .مـا هرچـه بخـواهیم نمـیتـوانیم
استفاده کنیم ،بلکه فق برخی چیزهای ازپیش معینشده را میتـوانیم مصـرف کنـیم.

0

بودریار از اینجا جامعۀ مدرن را جامعهای میداند که در حال مصرف همـهچیز اسـت.
موضوع اصلی کتاب بعدی او ،همین جامعۀ مصرفی است .البته بررسی مصرف به این
دو کتاب محدود نمیشود.
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دغدغۀ اصلی بودریار در کتـاب نظـام ابژههـا ،بررسـی سـاختار و نظـم ابژههـا و
چگونگی تأثیر نظم ابژهها بر زندگی اجتماعی است؛ اما در همین کتاب به ایـن مسـئله
نیز میپردازد که نظام و ساختار ابژهها نظامی نشانهای است .شیء در این مرحله هنوز
معنای ساختاری را بازنمایی میکند؛ ازایـنرو نشـانهای اسـت بـر معنـای سـاختاری
خویش« :بودریار در کتاب نخست خود نیز [ ]...به جریان انحالل واقعیت در نظامی از
نشانهها و انگارهها اشاره میکند ،هرچند در این مرحله ،بررسیهای او از مقولـههـای
وانمودگری و بیشواقعیت چندان واضح نیست( ».کسلر)۱۵۰ :۱۵۷۰ ،
ـــــــــــــــــــــــــــ

016

 .1بهجای «استفاده» از «مصرف» استفاده شده است؛ یعنی ما دیگر از اشیا استفاده نمیکنیم ،بلکه آنها را مصرف
میکنیم و پس از مصرف ،آنها را به کناری میاندازیم؛ زیرا عمر وسایل مصرفی محدود است .پیشازاین بشر
اهل یاد و یادگاری بود و هرچیزی برایش شیء مصرفی نبود .برخی چیزها قرار است ما را یاد خودمان و اینکه
چی کسی هستیم بیندازند ،نه اینکه فق آنها را مصرف کنیم.

مصرف بهمثابه ساختار و نشانه

بودریار در نظام ابژهها دیدگاههای بسیاری دارد :مصرف ،ساختار و بافت اشـیا ،رابطـۀ
جایگاههای اجتماعی با مصـرف و  . ...وی در کتـاب بعـدی خـود ،جامعـه مصـرفی،
بسیاری از این دیدگاهها را ادامه میدهد و میکوشد با تحلیل ساختاری مصرف تأکیـد
کند که مصرف ازسویی نظام و ازسویدیگر نشانه است .او در این کتاب همهنـان بـر
این عقیده استوار بود که بافت و ساختار اشیا معنـی آنهـا را معـین میکنـد .او تأکیـد
میکند مصرف به نظام مبادله تبدیل شده و فق تحلیل ساختاری است که میتواند آن
را بهدرستی تحلیل درست کند .ازنظر او نظام مصرف بـه فراینـد داللـت و ارتباطـات
تبدیل شده و این فرایند مبتنی بر کدهایی است که مصرف در آن معنا مـییابـد .نظـام
مصرف باعث تمایز اجتماعی است .اشخا ،جایگاهشان را در جامعه با مصرف نشان
میدهند .کاال نه برای خودش ،بلکه برای نشانه بودنش مصـرف میشـود .اشـیا دیگـر
برای انسان ارزش فینفسه ندارند ،بلکه معانیای را منتقل میکنند و همین معانی علت
دیدگاه است که مصرف دربرابر نیاز است .در اقتصاد سیاسی کالسیک میگویند آدمی
براساس نیازهای معینش و پاسخگویی به آنها مصرف میکند .بودریار ایـن نظریـه را
نظریۀ همانگویانهای میداند که چیز جدیدی به ما نمیدهد )76

 .(ibid:او راهی دیگـر

درپیش میگیرد و مقابل «تلقی صرفا فایدهانگارانه و قائل بـودن بـه ارزش مصـرفی و
معاوضهای برای اجناس بهمنظور پاسخگویی به مجموعهای ثابت از نیازهـای انسـان»
(ساراپ )۱۱۹ :۱۵۹۱ ،محکم ایستاد .پیشتر گفتیم در نگاه بودریار ،اشـیا در سـاختار
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مصرف آنهاست ( )Baudrillard, 1998:60-61مسئلۀ مهم دیگر در ایـن کتـاب ،رد ایـن

معنا مییابند و طبق پساساختارگراییاش ،دال و مدلول در ساختارها شناورند و معنای
مشخصی ندارند .او میگوید همانگونهکه اشیا سیالاند ،نیازهـای مـا نیـز سـیالاند .او
معتقد است ساختار و بافت اشیا نهتنها معنا ،بلکه مجموعـۀ معینـی از نیازهـا را در مـا
برمیانگیزند ).(Baudrillard, 1998: 76-77
نظریات بودریار را در این دو کتاب میتوان خالصه کرد« :معنی آن (کاال) بسته بـه
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جایگاهش در نظام معنی بخشهای خـوداطالق (خودارجـاع) ،بـهطوردلخواه تعیـین
میشود؛ ازاینرو نباید بهعنوان مصرف ارزشهای مصرفی ،بلکه اساسا بایستی بهعنوان
مصرف نشانهها دربر گرفت( ».ساراپ )۱۱۹ :۱۵۹۱ ،در گذشته ،از هر شـیء بـهعلت
خاصیت یا کاربردش استفاده میکردند؛ اما در دوران جدید ،شیء را نه براساس کاربرد
یا خاصیت ،بلکه براساس جایگاهش در ساختار کلی اشیاء استفاده میکننـد .اشـیا در
این ساختار معنا مییابند ،براساس این معنا نشانۀ چیزی خواهند شد و حتی نیازی کـه
ما براساس آن شیء را مصرف میکنیم ،در همین ساختار بهوجود میآید.
بودریار نتیجه میگیرد که نگاه ما برای تحلیل جامعه مدرن بایـد سـاختاری باشـد؛
آنهم با سویهای پساساختارگرایانه .طبق نظر بودریار ،ساختار اشیاء در جهان مـدرن و
پسامدرن بر ما تسل یافته است و ما در نظام ابژهها مضمحل و اسـیر شـدهایم .دیگـر
انسانها باهم ارتباط ندارند ،بلکه ابژهها بر رواب انسانها سایه افکندهانـد و سـوژه در
حال اضمحالل در رواب مصرفی خود و معانیای است که نظام مصرف بر او تحمیـل
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میکند .اشیا دیگر بهدنبال پاسخ به نیازهای ما نیستند ،بلکه با ساختارشان نیازها را نیـز
بر ما تحمیل میکنند .نظام مصرف بدینترتیب نظام زندگی سـوژه را دچـار تغییـرات
بنیادی میکند.
نقد مارکسیسم

تأکید بودریار بر نشانهها ،وی را از خاستگاه مارکسیسـتیاش جـدا کـرد و معتقـد بـه
بازخوانی مارکسیسم از منظر نشانهشناسی و سـاختارگرایی کشـاند .او در ایـن راسـتا
کتابهایی را منتشر کرد .بهسوی نقدی بر اقتصاد سیاسی نشـانه اولـین کتـاب از ایـن
مجموعه است .او در این کتاب ،مارکسیسم را مستقیم نقـد نکـرده و حتـی در برخـی
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تحلیلهایش همهنان به مارکسیسم وفادار است؛ 0اما دیدگاهش در این کتاب ،ما را به
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1برخی معتقدند او از مارکسیسم قرائت ساختارگرایانه کرده است (جی.لین.)۱۵۵ :۱۵۹۷ ،

این نتیجه میرساند که مارکسیسم در تحلیل جامعۀ مدرن و پسامدرن ناقص اسـت .او
در این کتاب برخی دیدگاههای اساسی خود کتابهای قبلـیاش را تکـرار میکنـد و
بیشتری توضـیح میدهـد :تمایزیـافتگی اجتمـاعی ناشـی از مصـرف ابژههـا ،معنـای
ساختاری ابژهها و معنای نشانهای ابژهها )1981: 65-67

 .(Baudrillard,او در این کتـاب

نیز دیدگاه تقدم ساختارها را بر سوژه دنبال میکند ).(ibid: 74
بودریار در این کتاب تأکید بسیاری میکند که ارزش مصرفی و ارزش مبادلـهای را
از مبادلۀ نمادین جدا کنیم؛ یعنی برای تحلیل جامعه باید از ابزار تحلیلـی مارکسیسـتی
فراتر رویم .وجوه نشانهای مبادله در جوامع صنعتی و مدرن برای او بسیار مهم اسـت.
او در این کتاب ،این دیدگاه جامعۀ مصرفی را گسترش میدهـد کـه نبایـد مصـرف را
برای برطرف کردن نیازها دانست .ابژهها بـا سـاختار و کلیـت خـود نیازهـا را در مـا
برمیانگیزانند؛ بنابراین در فصل یک کتاب ،منطق مصرف را توضیح میدهد و میگوید
مصرف در دوران مدرن دربرابر نیاز نیست .در فصل دوم ،مصرف را «منطقی نشانهای»
سرانجام فرارویهای بودریار از نظریات مارکسیستی ،نگارش کتاب بعدی و مهـم
وی آیینۀ تولید شد .این کتاب ازآنرو مهم است که بودریار در آن نهتنها مارکسیسم را
ابزاری ناکارآمد برای تحلیل و تبیین اجتمـاع و مبـادالت ،بلکـه آن را توجیـهگر نظـام
سرمایهداری میدانـد« :یکایـک دیـدگاههای بنیـادین مـارکس (مفهـوم نیـروی کـار،
دیالکتیک ،نظریۀ شیوۀ تولید و خردهگیری از سرمایه) بهعنوان بازتابی آینهوار از جامعه
سرمایهداری عنوان گردید .در این کتاب ،مارکسیسم نه در جایگاه منتقد سـرمایهداری،
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میداند که مبنای تحلیل اجتماع قرار میگیرد (.)Baudrillard, 198

بلکه باالترین شکل توجیهکنندۀ آن قلمداد میشود( ».ساراپ)۱۱۷ :۱۵۹۱ ،
فصل های این کتاب در نقد مفاهیم بنیـادی مارکسیسـم اسـت؛ از مفهـوم کـار تـا
هستیشناسی و معرفتشناسی مارکسیستی؛ یعنی بودریـار میخواهـد از مارکسیسـم
عبور کند .او مفهوم کار را که ازنظر مارکس باعث تمایزیافتگی اجتماعی میشود ،نقـد
میکند و میگوید باید بر ساختارهای شالودهای جامعه تأکید کـرد؛ سـاختارهایی کـه
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ازطریق کار تولیـد نمیشـوند و تعیینکننـدۀ بسـیاری از مسـائل جامعهانـد .درمقابـل
هستیشناسی و معرفت شناسی مارکسیستی نیز که بر تولید استوارند ،بـر سـاختارها و
نظامهای نشانهای و نمادین در طول دورههای تاریخی تأکید میکند .محـور انتقـادات
بودریار ،درواقع ناتوانی مارکسیسم در تبیین برخی ساختارهای شالودهای و نظامهـای
نشانهای در جامعه و تاریخ است ( .)Baudrillard, 1975: 25-33در قسـمت مبـانی
معرفتشناختی هم گفتیم که وضع جدید جامعۀ پسامدرن بهگونهای اسـت کـه دیگـر
نمیتوان با مارکسیسم آن را تحلیل کرد .بهنظر میرسد دوران این نظریـه بهسـر آمـده
است و باید با محوریت مصرف ،نظریههای دیگری برای تحلیل جامعه تولید کرد.
تولد وانموده :پایان واقعیت

بودریار سرانجام به نظریۀ وانموده و وانمودهسازی میرسد و تالش میکنـد تـاریخ و
جامعۀ غربی و تمایزشان را از سایر تاریخها و جوامع با مفهوم وانموده بررسی کند .در
نظر وی آنهه در جوامع مدرن و پسامدرن ،البتـه بـا تفـاوت در سـطوح نشـانهای آن،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

سیطره و تسل یافته ،وانموده است« :ازطریق عبور به فضایی که انحنای آن نه بیشتر از
فضای واقعیت و نه بیشتر از فضای حقیقت است ،دوران وانمودهسازی با انحالل همۀ
مراجع آغاز میشود )Baudrillard, 1994: 2( ».البتـه ایـن سـخن بـهمعنای نـابودی هـر
مرجعی نیست .پیشتر نشانهها با ارجاع به واقعیت ساخته میشـدند؛ امـا اینـک ایـن
رابطه با قرار گرفتن واقعیتهای مجازی بهجای واقعیتهای اصیل ازبین رفته است و
دیگر واقعیت اصیلی درمیـان نیسـت تـا مرجـع نشـانههـا باشـد ،بلکـه نشـانههـا بـه
واقعیتهای جدید ،یعنی واقعیت مجازی ارجاع داده میشوند:
«این دیگر مسئلۀ تقلید یا تکثیر و نسخهبرداری یا حتی تقلید مضحک و تمسخرآمیز

011

نیست ،بلکه مسئلۀ جایگزین کردن نشانههای امر واقع بهجای امر واقع است :عملیات
بازدارندگی هرگونه فرایند واقعی ازطریق عملیات مشابه آن؛ [مثل] ماشینی
برنامهریزیشده ،فراپایدار و کامال توصیفی که همۀ نشانههای امر واقع را ارائه میکند
و همۀ زوایای آن را دور میزند)ibid: 3( ».

بهنظر میرسد تحلیلهای بودریار همین جا از مارکسیسم جدا میشود که میگوید
در دوران جدید ،امپریالیسم در حال تولید واقعیت است« :امروزه وانمودهسازان تالش
میکنند واقعیت ،همـۀ واقعیـت را بـا همـین شـیوههـای امپریالیسـتی بـر مـدلهـای
شبیهسازیشان تطبیق دهند(ibid: 1)».

اینک نظریۀ بودریار یک گام ارتقا مییابد و تحلیلهای نشانهشناسی او نیز از سایر
نظریهپردازان این عرصه متمایز میشود .در این نظریه شیء دیگر نشانه نیست تا فقـ
معانی ساختاری را بازتاب دهد ،بلکه وانموده است« :وانمود کردن ،تظاهر کردن کسی
به داشتن چیزی است که ندارد [ ]...وانمود کردن تفـاوت واقعـی و دروغ و واقعـی و
خیالی را تهدید میکند4)».

 (ibid:او میگوید وانمود کردن و بازنمایی تقابل دارند و با

این تقابل ،مخاطب را متوجه تفاوت نشانه و وانموده میکند .بازنمایی مبتنی بـر اصـل
برابری نشانه دربرابر امر واقع است؛ یعنی نشانه در حال بازتاب و نشان دادن واقعیـت
ورای خویش است و مرجعی دارد که به آن بـازمیگـردد و آن را نشـان میدهـد؛ امـا
ارتباطی با واقعیت ندارد .وانموده در حال آفرینش مرجع و واقعیت است ،اجازۀ ظهور
واقعیت اصیل را نمیدهد و خـود بـهجای آن مـینشـیند )6-7

 .(ibid:وانمـوده ازنظـر

بودریار «الگوهای معنایی بهشدت تأثیرگذاری هسـتند کـه واقعیتهـای اجتمـاعی را
تحت تأثیر شیوههای خا ،در عصری مشخص تولید کرده و شکل میدهند» (کسلر،
.)۱۵۹-۱۵۵ :۱۵۷۰
بودریار همهنین در کتاب مبادلۀ نمادین و مرگ ،که ازنظر برخی مهمتـرین کتـاب
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وانموده نشانهای است که مرجع خویش را حذف میکند ،به خود بازمیگـردد و هـی

اوست (کهون ،)۰۷۵ :۱۵۹۱ ،مسئلۀ وانموده را مطرح و آن را سطحبندی میکند و هـر
سطح را به دورهای از عصر مدرن و پسامدرن ارجاع میدهد:
 .۱تقلید از واقعیت :وانموده در این سـطح ،نسـخهبرداری از واقعیتهـای طبیعـی
است .ماهیت تولید در این دوران با آنهه پیش از جهـان مـدرن رخ مـیداد ،متفـاوت
است .در جهان پیشامدرن چیزی تولید نمیشد ،بلکه همهچیز از طبیعت گرفته میشد؛
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اما در جهان مدرن با تقلید از طبیعت ،چیزهایی تولید و ساخته و این تولید باعث تولید
ارزش میشـود ) .(Baudrillard, 1993: 12تفـاوت دو جهـان در بـهوجود آمـدن ارزش
افزوده در محصوالت است که یکـی موهبـت طبیعـت و دیگـری سـاختۀ بشـر طبـق
الگوهای طبیعت است .در جهان مدرن در مرحلهی ابتدایی ،آنهه بـهتقلیـد از طبیعـت
ساخته میشود ،وانمودهای است .این سطح از وانموده از ابتدای رنسانس تـا انقـالب
صنعتی ادامه داشت ) .(ibid: 50ویژگیهای این دوره چنیناند:
«در این دوره ،نشانهها در جریان تقلید کردن از نظم سخت و الزامی دنیای پیشامدرن
رها و به دنیای آزاد رقابتها وارد میشوند .نشانه با کسب آزادی و فراهم شدن امکان
استفادۀ متفاوت ،جایگاه خود را بهمنزلۀ پدیدهای واحد و مرتب با هنجارها ازدست
میدهد و به وسیلهای دمدستی و متمایز از واقعیت تبدیل میشود؛ بهاینترتیب ،نشانه
در وضعیتی قرار میگیرد تا بتواند چیزی را مشخص کند .در این روند ،واقعیت با
نشانۀ جداشده از آن تحقق مییابد یا بهعبارتی وانمود میشود( ».کسلر)۱۵۹ :۱۵۷۰ ،

در این دوران بهجای تقلید ،بازنمایی طبیعت و واقعیت مطرح میشـود .همهنـین
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

نشانه بهعلت جدا شدن از واقعیت ،استقالل مییابد و آن است کـه شـیء را مشـخص
میکند .در این سطح ،وانمودهها تفاوت ظاهری آشکاری با عصر پیشامدرن ندارند؛ اما
مهمترین ویژگی وانموده در دوران مدرن ،آزادیاش از معنای خا ،آن شـیء اسـت.
هرچند در این سطح هنوز مرز واقعیت و وانموده مشخص است و میتوان وانمـوده و
نشانه را از واقعیت بازشناخت ،چون بذر استقالل نشـانه از شـیء و اصـالت یـافتنش
پاشیده شده بود ،رفتهرفته جدایی نشانه از شیء بیشتر میشود تا به استقالل کامل نشانه
برسد .جدا شدن نشانه از واقعیت و استقالل آن را میتـوان بـه ریشـههای سوسـوری
اندیشههای بودریار نیز ارجاع داد؛ آنجا که سوسور معتقد است دال و مدلول رابطۀ ذاتی
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ندارند و فق قرارداد آن دو را مرتب میکند.
 .۱تولید واقعیت :در این سطح ،که طرح غالـب در عصـر انقـالب صـنعتی اسـت
( ،)Baudrillard, 1993: 50دیگر تقلید صرف از جهان واقـع رخ نمیدهـد ،بلکـه سـعی

میشود با ساخت محصوالت صنعتی ،جهان بهشکل صنعتی تولید شود .ویژگـی مهـم
این دوران ،که با تولید انبوه محصوالت یکسان رخ میدهد ،ازبین بردن اصـل ،فـرع و
تشابه است؛ زیرا منشأ همۀ این محصوالت تکنولوژی اسـت و تکنولـوژی نیـز دیگـر
براساس تقلید از طبیعت محصوالتش را نمیسـازد ) .(ibid: 55در ایـن مرحلـه ،دیگـر
جهان خارج فق تصویر نمیشود ،بلکه فراوری میشود؛ یعنی واقعیت در این مرحله
کامال محو نمیشود ،بلکه آدمی با الهام و انتزاع از جهان طبیعی ابژههایی میسـازد کـه
تجسم برخی از جنبههای منشأ انتزاعاند؛ برای مثال ،ربات را درنظر بگیرید .ربات فق
تصویر و تقلیدی از انسان نیست ،بلکه با انتـزاع از جنبـههای کـاربردی انسـان تولیـد
میشود .در ربات ،متناسب با غایتی که دارد ،برخی کاربردهای انسانی را قرار میدهند.
ربات معادل تقلیدی و تصویری از امری واقعی نیست ،بلکه فراوری موجودی طبیعـی
در جهت غایت است؛ یعنی باتوجهبه غایت ربات ،جنبههای غیرالزم انسـان در طـرح
ساخت ربات حذف میشود و موجود جدیدی بهوجود میآید .بودریار دربارۀ ربـات
از تولید صنعتی دنیا ،که نه تولیدی تقلیدی ،بلکه تولیدی انتزاعی است.
 .۵شبیهسازی واقعیت :این سـطح از واقعیـت کـه در دوران حاضـر ،یعنـی دوران
پسامدرن ،مسل

و ویژگی اصلی آن است ،دوران شبیهسازی واقعیت است )50

.(ibid:

وانموده در این سطح هی ارجاع و ربطی به واقعیت ندارد .نشانهها در این سطح خود
ارجاع میشوند و واقعیتی مستقل برای خود خلق میکنند .به ایـن واقعیـت مسـتقل و
جدید ،که بدون رب و ارجاع به واقعیت اصیل ساخته میشود ،فراواقعیت ،بیشواقعی
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میگوید« :پایان تئاتر ،آغاز مکانیک (ibid: 53) ».تئاتر نمادی از تقلید و مکانیک نمـادی

یا حادواقعی میگویند« :بیشواقعیت واقعیتی است کـه همـواره بـا فـراوری بازتولیـد
میشود؛ بهعبارتی ،واقعیتی که بهطورمصنوعی و با ترکیب عناصـر بهصـورت الگوهـا
بازتولید میشود( ».کسلر)۱۱۱ :۱۵۷۰ ،
بیشواقعیت نظمی را در اجتماع ایجاد میکند که مبتنی بر کدها و رمزهاست .دیگر
چیزی تولید نمیشود ،بلکه فق کدها و رمزها وجود دارند ،همهچیز براسـاس کـد و
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رمز تولید میشود و انسان به  DNAتقلیل مییابـد .بودریـار معتقـد اسـت متافیزیـک
جدیدی پدید آمده است که خدای آن کد و پیامبرش  DNAاست

(Baudrillard, 1993:

) .57همهچیز در الگوهای رمزوار اسیر است و بهتر است بگوییم فراتر از ایـن الگوهـا
چیزی محقق نیست:
«آراستگی ساده و درعینحال خالق دستگاه دو واحدی صفر و یک ،که
مشخصکنندۀ رمز دیجیتالی است ،شرای

را برای بازتولید انعطافپذیر نظام

مصنوعی نشانهها فراهم میکند .در نظم بیشواقعی ،تمام چیزها و رویدادها حاصل
تغییر مداوم و رمزگذاری دوتایی الگوها هستند؛ بنابراین هستی آنها مستقل از الگو
نیست ،بلکه آنها فق در چهارچوب وانمودگری پیشبینیشدهشان عمل میکنند؛
درحالیکه واقعیت با این ویژگی مشخص میشود که میتوان از آن تقلید کرد یا
محصوالتی مشابه یا معادل آن تولید کرد( ».کسلر)۱۱۱ :۱۵۷۰ ،

بنابراین در نظم سوم وانمودهها با جهانی بدون منشـأ حقیقـی مـواجهیم« :بـهقـول
بودریار ،بههی طریق نمیتوان امـر واقعـی را کـه خـارج از شبیهسـازی وجـود دارد،
سال دهم ـ شماره اول ـ پیاپی  13ـ بهار و تابستان 3131

شناسایی کرد؛ زیرا ما در جامعهای زندگی میکنیم که مطـابق انـواع و اقسـام باورهـا،
ایدئالها و طرحهای کلی ساخته شده است( ».وارد)۱۵۵ :۱۵۹۷ ،
بیشتر آثار بعدی بودریار ،شرح و بس دیدگاه وانموده است .او بسیاری از مسـائل
روز جهان غرب را براساس مفهوم وانموده توضیح میدهد و تفسیر میکند؛ برای مثال،
در کتاب وانموده و وانمودهسازی 0مثالهایی مانند رسوایی واترگیت و دیزنیلند را دو
بیشواقعیت میداند .در کتاب آمریکا نیز آمریکا را مصداق تام جامعـهای میدانـد کـه
تحت سیطرۀ وانمودهها و بیشواقعیتهاست.
نقدها
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اکنون عالوهبر نقد مبانی اندیشههای بودریار ،تالش میکنیم برخی نقدهای بنایی را نیز
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Simulacra and Simulation

براساس چهارچوب خود بودریار مطرح کنـیم تـا ببینـیم بـا مفـروض گـرفتن مبـانی
بودریار ،چه تناقضها یا مشکالتی پیشمیآید.
 .۱در قسمت مبانی گفتیم بودریار واقعیت را در جهان مـدرن و پسـامدرن بهمثابـه
وانموده و نشانه بررسی میکند و به سه سطح مختلف از وانموده معتقد است .بررسی
دقیق تر همین سطوح مختلف از واقعیت یا بررسی تاریخی همین سطوح ،که بودریـار
در برخی آثارش مانند مرگ و مبادله نمادین به آنها اشاره میکند ،زمینۀ مبنای واحدی
را برای سرشت و سرنوشت واقعیت در جهان مـدرن و پسـامـدرن فـراهم مـیکنـد؛
همهون برخی متفکران غربی که ریشۀ همۀ تغییرات جهان مدرن را خودبنیادی تفکـر
در غرب میدانند و وجوه مختلف تمدن غرب را براساس ایـن خودبنیـادی توجیـه و
تفسیر میکنند .این نقد ازآنرو مهم است که با بررسی بنیادی مشکالت جهان مـدرن،
دیگر به برخی اصالحات جزئی در روندهای تمدنی راضی نخواهیم شـد و بحـران را
در اصــل و ریشــهاش بررســی و چارهاندیشــی مــیکنیم .ایــن بررســی بنیــادی بــه
دگرگون می کند؛ برای مثال ،شاید سه سطح مختلف وانموده را فق تجلیات مختلـف
یک چیز بدانیم.
 .۱بســیاری از نظریــهپردازان جامعهشناســی در ســالهای اخیــر ،دچــار وسوســۀ
نظریهپردازی جامعی برای توضیح و تفسیر جامعه شدهاند؛ نظریهای که ضمن روشـن
کرد نقش فرد در جامعه ،همزمـان نقـش سـاختارهای کـالن جامعـه را نیـز در رونـد
شکلگیری و گسترش مسائل اجتماعی توضیح دهد .این وسوسه ازآنروست کـه هـر

روششناسی بنیادین و بررسی انتقادی اندیشههای بودریار

چارهجوییها و حتی تحلیلهای عمیقتری میرسد که نظریـههای اصـلی بودریـار را

نظریه ای که بر نقش یک عامل دست بگذارد و یکی را بر دیگری برتـر بدانـد ،نظریـۀ
ناقصی است .نظریۀ بودریار بهعلت تأکید بیشازحد بر نقش ساختارها و نادیده گرفتن
نقش فرد ناقص است؛ حتی میتوان گفت ازنظر وی فـرد نقشـی در جامعـه نـدارد و
موجودی است بسیار منفعل که تـوهمی از آزادی دارد و بهتصـریح بودریـار در حـال
اضمحالل در ساختارهای تکنولوژیکی جامعه است .با نظریۀ بودریار نقش کسانی کـه
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برخالف جنبشهـای مـدرن حرکـت میکننـد و جامعـهای را بـه حرکـت و انقـالب
وامیدارند در هالهای از ابهام میماند؛ حتـی نقـش کسـانی همهـون بودریـار کـه بـه
روشنگری در جامعۀ مدرن مشغولاند.
 .۵بودریار دیدگاه تسل وانموده بر جامعـۀ مـدرن و پسـامدرن را تاحـدی پـیش
میبرد که منکر جنگ خلیج فارس میشود و آن را ساختهوپرداختۀ رسـانهها میدانـد.
بی شک در جوامع جدید ،سبک جدیدی از زندگی انسانی در جریان است که نشانهها
و رسانهها نقش مهمی در آن دارند؛ اما انکار هرگونه واقعیتی در چنین جامعهای بهنظر
افراطی میآید .بودریار و هر کسی که مدعی است واقعیتهای اصیل در حال فراموشی
با نشانهها هستند ،محال است بدون درکی پیشین از واقعیت به چنین ادعایی برسد .مـا
تا ندانیم واقعیت چیست ،نمیتوانیم بگوییم در حال فراموشی آن هستیم .شاید به ایـن
اشکال اینگونه پاسخ دهند که بررسیهای تاریخی بـه مـا نشـان میدهـد کـه چنـین
واقعیتی وجود داشته؛ اما در جامعۀ مدرن تحت سلطۀ نشانهها قرار گرفته است .پاسـخ
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این است که چگونه میتوان در دنیایی که نشانهها بر ما تسل دارند ،به در درسـت
تاریخی رسید .بودریار در کدام جایگاه است میتواند فارغ از تسل نشـانهها آنهـا را
بررسی کند و نشان دهد ما در حـال فراموشـی واقعیتهـای اصـیل زنـدگی خـویش
هستیم جایگاه بودریار جایگاهی است واقعی یا نشانهای بـه ایـن پرسـش میتـوان
اینگونه پاسخ داد که بودریار منکر هر واقعیتی نیست ،بلکه وی جامعه را تحت سلطۀ
ساختاری از نشانهها میداند .ما پرسش خود را از جایگاه فرانشانهای بودریار اصـالح
میکنیم :بودریار چگونه میتواند از جهان ساختاریافته و سلطهگرای نشانه فراتر رود و
تسل نشانهها و ساختار آن را به ما نشان دهد فراسوی سـاختار نشـانهها جایگـاهی
است واقعی یا نشانهای اگر این جایگاه واقعی باشد ،انکار واقعیت در جامعۀ مـدرن،
دیدگاهی افراطی بهنظر میآید .اگر این جایگاه نشانهای باشد ،اندیشۀ بودریار متزلـزل
میشود؛ زیرا نباید آن را اندیشۀ واقعی و اصیلی دانست ،بلکه این اندیشـهها نشـانهای
هستند و از ساختار مسل بر جامعه برآمدهاند.

 .۰این نقد متوجه دستهبندی سهسطحی بودریار است .تمایز نشانهها در سطح اول
از جهان پیشامدرن مشخص نیست .بشر هنوز از طبیعت تقلیـد میکنـد؛ چنـانکـه در
جهان پیشامدرن میکرد .بنابراین ازنظر نشانهها ،که مال تقسیمبندی اسـت ،ایـن دو
دوره متمایز نیستند تا بتوان نشانههای این دو را متمایز کرد .تمایز این دو به ظهور بشر
جدید و سوبژکتیویسم عصر مدرن است ،نه تمایز نشانهها؛ زیرا بشر در سـاختههایش
هنوز از طبیعت تقلید میکند .تفاوت نشانهها در دوران مدرن بـا پیشـامدرن در سـطح
دوم نشانهها (تولید واقعیت) آشکار میشود .در سطح دوم و سوم نیز اگرچه نشـانهها
در جهت نشانهای باهم متفاوتاند ،0بیشتر از تفاوت خـود نشـانهها ،تفـاوت دیگـری
مطرح است :در سطح دوم ،هنوز نشانهها ساختاریافته بر جامعه تسل نیافتهاند ،بلکـه
در سطح سوم است که ساختاری از نشانهها ظهور مییابد که راهبـر جامعـه میشـود؛
پس تفکیک سطح سوم نشانهها از سطح دوم نشانهها جهـت دیگـری مییابـد غیـر از
آنهه بودریار میگفت.
شود .فهم بودریار از ظهور بشر جدید و درنتیجه ،ظهور زندگی جدید ،مهم و اساسـی
است .بشری در جامعۀ جدید ظهور کرده است که خود وظیفۀ سامان دادن زنـدگیاش
را مستقل از هر ساحت دیگری مانند وحی و شریعت برعهـده گرفتـه اسـت و بـرای
پاسخ به نیازهای زندگیاش چیزهایی تولید میکند .این چیزهـای تولیـدی را ابتـدا از
طبیعت تقلید کرد؛ اما کمکم با پیبردن به برخی امکانات جدید خویش ،کـه بـا تفکـر
مدرن به آنها رسیده بود ،چیزهایی تولید کرد که رجوعی بـه واقعیـت نداشـتند .ایـن
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دستهبندی تاریخی بودریار از سطوح مختلف نشانهها بایـد طـور دیگـری مطـرح

چیزهای تولیدی بهمرور ساختار یافتند و بر زندگیاش مسل شدند .تبلور این تسـل
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1البته این تفاوت زیاد نیست .در سطح دوم ،نشانهها فق از واقعیت انتزاع میشوند؛ ولی در ساخت خویش از
واقعیت مستقلاند و به آن رجوعی ندارند؛ اما در سطح سوم ،بهعلت ویژگی ساختاری نشانهها ،این انتزاع از
واقعیت نیز کامل ازبین میرود.
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را می توان در زندگی تکنولوژیکی بشر جدید یافت؛ پس مفهوم حادواقعیـت را نبایـد
نشانهای جدا ،بلکه باید نتیجۀ فرایند تولید واقعیت دانست .تولید واقعیت فرایندی بود
که بشر مدرن آن را آغاز کرد و با تسل یافتن این تولید در سـاختاری از نشـانهها بـر
زندگی آدمـی ،بـه اوج خـود رسـید؛ بنـابراین نکتـۀ اصـلی در فهـم جهـان مـدرن و
رویــدادهایش توجــه بــه سوبژکتیویســم اســت .نشــانهها و تولیــد آنهــا از نتــایج
سوبژکتیویسم است.
 .۷مسئلۀ مهم دیگر ،توجه به برخی واقعیتهای زندگی بشری و پاسخ نیافتن آنها
در طرح بودریار است .آدمی به غذا ،آب ،محبت و  ...نیاز دارد .ایـن نیازهـا شـاید در
بستری نشانهای پاسخ بیابند؛ امـا پاسخشـان نشـانهای نخواهـد بـود؛ زیـرا تشـنگی و
گرسنگی با نشانه رفع نمیشود .اینها نیازهای واقعیاند که نشانهها فق میتوانند راه
دستیابی به آنها را متفاوت کنند ،نه اصل نیاز را.
ازسویدیگر این نیازها ،ازآنجاکه وجود واقعـی دارنـد ،ایـن واقعیـت تبعـاتی نیـز
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خواهد داشت؛ یعنی این نیازها را از هـر راهـی نمیتـوان تـأمین کـرد و هرچیـزی را
نمیتوان جایگزینشان کرد .واقعیت این نیازها نتایجی را بر نظـام و سـاختار نشـانهها
تحمیل میکند 0،بر آن اثر میگذارد و ارتباطی دیالکتیکی میان نشانهها و واقعیتهـای
زندگی آدمی برقرار میشود؛ ارتباطی که از طرح بودریار فراتر میرود .ما تحت سـلطۀ
محض نشانهها نیستیم ،بلکه با وجود خا ،خود بر ساختار نشانهها و روند تولیدشان
اثر میگذاریم .ارتباط ما و نشانه را باید دیالکتیکی و دوسویه فهمید.
نتیجهگیری

در این مقاله ،ابتـدا روششناسـی بنیـادین را مـرور مختصـری کـردیم .سـپس سـراغ
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روششناسی بنیادین اندیشههای ژان بودریار رفتـیم .دربـارۀ مبـانی معرفتـی اندیشـۀ
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1اگر ساختار نشانه ها را بپذیریم و نیز بپذیریم تحت سلطۀ این ساختاریم.

بودیار ،شامل مبانی هستیشناختی و معرفتشناختی صحبت کردیم و مبانی اجتماعی
آن را بررسی نکردیم .آنگاه با رویکردی تاریخی ،مهمتـرین اندیشـههـای بودریـار را
معرفی کردیم تا سیر تکامل آنها و نظریۀ نهایی بودریـار (وانمـوده و حادواقعیـت) را
روشن کنیم .در قسمت اندیشهها فق به اقوال بسـنده نکـردیم و ارتبـاط مبـانی را بـا
اندیشهها نشان دادیم .در بخش پایانی ،نقدهای مبنایی و بنایی این اندیشهها را آوردیم.
بودریار از نوعی نظریۀ نشانهشناسانه شروع کرد ،به نظریـۀ حادواقعیـت و فراواقعیـت
رسید و نشانههای بیمرجع را حاکمان زندگی آدمی معرفی کرد .بهنظر میرسد او نیـز
همهون سایر اندیشمندان پسامدرن به مرگ سوژه معتقد است؛ ازاینرو تحت عنـوان
حادواقعیت ،معانیای را بر زندگی آدمی و سوژه مسل میداند که هی مرجعی خارج
از خویش ندارند و در ساختارهای زندگی انسانی شکل گرفتهاند.
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