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مقدمه

ظـاهراً همچنـان از   . شعار پایان انسان در روزگار پسامدرن حاکی از تحولی شـگرف و ریـشه دار اسـت      
شده است، و در مقابل، به نظر می رسد ایـن      ساز براي شناخت انسان بدل      هبنیادین به یک امر مسئل    حیثی  

بیش از حد پرداختن به انسان و فردیت او که از زمان رنسانس آغاز گشته و تـا زمـان معاصـر ادامـه پیـدا                     
موضوع آگاهی  . هاي آن باقی نگذاشته است    گونه چیزي از مفهوم و مصداق     کرده است، به نحوي متناقض    

هـا وجـود نـدارد و       دیگر هـیچ تمـایز ارزشـی بـین آن و متعلـق             هاي اطراف خود یکی شده است و      با ابژه 
برخالفِ یکی از شعارهاي معروف انقالب صنعتی و نوسازي، سازکه طبیعت باید تحت سلطۀ انسان باشد،                

روزگـار  . چیز را در اختیار خود گرفته و مرکـز جهـان هـستی قـرار بگیـرد                تواند با صنعت، همه   و انسان می  
در ایـن   . که نه تنها این شعار محقق نشده، بلکه به نتیجۀ عکس نیز منجر شده است              مدرن نشان داده    پسا

میان جایگاه هنر که در روزگار تجدد حیت موضوعی سوبژکتیویته به جهان بوده است، به نفع کدام موضع                  
گردد ؟ تکلیف هنر در تجدد نسبی بر تجلـی نظـر و         گردد؟ آیا وجود هنر سبب ظهور انسان می       مصادره می 

کند؟ و نیز به تبع این موضوع به طور کلی، چگونـه مفـاهیم از حـوزة                 دید موضوع آگاهی چگونه تغییر می     
ها و انـسانِ ابـژه شـده،    گیرند و تمامی آنچه موجود است اعم از متعلقخود فاصله می1هاي نمادینارزش

تـرین فعالیـت   ست که سادهگردد؟ چگونه ااشان به مصرف ختم می گردند که مقصد نهایی   اي می وارد رویه 
:Baudrillard.1998(2»اوقات فراغت و بیکاري«انسانی، چیزي مانند  » چگونگی گذراندن آن«یا )152

کران و سـرگردان    شوند که در فضایی بی    بدل می  3گیرد، و به رمزگانی   از اصلِ مفهوم سادة خود فاصله می      
در مقـام دال و مـدلول بـه          4هاتعین بخش نشانه   یابند و به طور کلی چگونه نظام      بازگشت جریان می  و بی 

هاي فرعی در ادامـۀ سـوال اصـلی    شوند؟ همۀ این سوالرمزگان بدل می 5نظام عدم تعین یا عدم حتمیت     
اي کـه در آن همـۀ پـیش    این مقاله است که انسان از کجا و از چه زمانی وارد این بازي شده است؟ بازي             

تولید، جاي خودشان را به مفهوم مصرف در مقام ضرورتی فرهنگـی         هاي اندیشۀ مارکس با محوریت      بینی
رسـد؟ بـراي    دهند که در طی آن خود انسان نیز بـه مـصرف مـی             هایی می و زیستی و البته در قالب نشانه      

پردازیم که بیش از همه درگیر این پرسش بوده است، و از این             بررسی این مسئله، به آراي ژان بودریار می       
. گـشایم در دوران معاصر می    6میان انسان و هنر   ) دیالکتیکی(ي براي بحث از نسبت جدالی       طریق، زاویه ا  

ترین مفاهیم مورد   در این خصوص شایان توجه است که دلیل برجسته ساختن انسان و هنر به عنوان مهم               
»تیتـوهم زیباشـناخ  «توان کل پروژة فلسفی بودریار را رسـیدن بـه نـوعی    نظر بودریار، این است که می

,Baudrillard(دانست 7 1994: دهـد کـه وي در نتیجـۀ تفـسیر     بررسی دورة آثار بودریار نشان می).53
دهد که خود به آن باور دارد و آن، نبودِ واقعیت بیرونی و بـه جـاي   جهان پیرامون خود، واقعیتی را ارائه می 

ایـن نـه روگرفتـی از اصـل بلکـه،      و(نامیمماندن تنها روگرفت از آن چیزي است که ما آن را واقعیت می
این رویکـرد، بـه زعـم او تنهـا بـا پـیش گـرفتن یـک روش زیباشـناختی، در           ). سازندة خود واقعیت است   

و فریب در هر سیستمی اعم از اقتصاد، رسانه، سیاست و اخالق عمل کرده اسـت و مـا را                    8هاي اغوا قالب
. کنددر توهم خود درگیر می



95نسبت میان پایان هنر و پایان انسان از دیدگاه ژان بودریار                 
(The Relationship between “End of Art” and “End of Human” Regarding . . .)

راهبرد بودریار . 1

کرد بودریار و نقطۀ تمایز او از دیگر متفکران این است که او نه با روش بلکه با نوعی راهبـرد وارد                      روی
شود و از این طریق بسیاري از مسائل بنیادین و کالسیک فلسفه در بـاب انـسان را بـه چـالش                      مسئله می 

رسـد  و به آن جا مـی      هاي روزمره است  ها و نشانه  نقطۀ عزیمت این فیلسوف فرانسوي، خود ابژه      . کشدمی
سیر بررسی انسان به مثابۀ یک مـسئلۀ فلـسفی در آثـار    . که خود انسان را به مثابۀ یک متعلق بررسی کند       

و نقـدي  ) 1970(و جامعۀ مـصرفی ) 1968(مرحلۀ اول با کتاب نظم اشیاء : بودریار شامل سه مرحله است  
ارز کند جایگاه سوژه را در نظامی هم      او سعی می   در این آثار  . گرددآغاز می ) 1972(بر اقتصاد سیاسی نشانه   

و ) 1979(، اغـوا  )1976(هایی چون مبادلۀ نمادین و مرگ     با تولیدات صنعتی شرح دهد، پس از آن در کتاب         
، صراحتاً غلبۀ رمزگان و نظام مصرفی را اعالم و در نهایت در آثاري چـون روح                )1981(وانموده و وانمایی    

گرچه این خـط سـیر      .کند، ناپدید شدن سوژه را اعالم می      ) 1997(ۀ توطئۀ هنر  و مجموع ) 2002(تروریسم  
رود و در قالـب روایتـی   مند آثار فلسفی فیلـسوفان مـدرن پـیش نمـی    در کتاب هاي بودریار به شکل نظام     

کند، اما به انـسان و مواجهـۀ او بـا جهـان        ژورنالیستی و ادبی و گاه به ظاهر آشفته، خواننده را مسحور می           
دهد کـه  پردازد، و به این ترتیب نشان می  اي براي محو کردن او می     ارج و کارکرد جهان به عنوان وسیله      خ

هـاي عکـسِ خـود را تولیـد     اش چگونـه مؤلفـه  اي چون سوژه از حد و مرزهاي تعریف شده   فرارفتن مؤلفه 
هـاي  او در نوشـته   ). افـت و به همین دلیل شاید بتوان ردپایی از تحلیل هگلی در کار فلسفی او ی              (کنند  می

نتایجی برخالفِ آن چیزي که مارکسیست      . پردازداش ابتدا به نتایج نظرگاه دیدگاه مارکسیستی می       آغازین
. ها انتظار آن را داشتند، همین امر سبب شد که وي از این دیـدگاه فاصـله گرفتـه و بـه نقـد آن بپـردازد                           

ه کـارگر و بـه طـور کلـی انـسان را محقـق نکـرده و        چرا که نظام مارکسیستی نه تنها هدف ارج نهادن ب         
آوردي براي او به ارمغان نیاورده است، بلکه سبب شده است که کل مفهوم انسان به صـرف نیـروي    دست

. کارگر تقلیل یافته و به عنوان یک جزء از این نظام و نه در مرکز آن، در خدمت جریان مصرف قرار گیـرد          
به همین دلیل که وعدة آزادسـازي قـوة         . شودز طریق امیالش هدایت می    انسانی که نه از طریق عقل که ا       

هـا  داري به صرفِ مفهوم آزادسازي امیال بی حـدومرز و جریـان شـناور آن            تولید انسان و آزادي از سرمایه     
:Baudrillard,1993(دهد تغییر ماهیت و تغییر جهت می9بدون وجود هرگونه بازدارندگی 135(.

میلِ مصرف . 2

به زعم او درست است که انسان به طـور طبیعـی       . ل یکی از مفاهیم کلیدي در اندیشۀ بودریار است        می
شود، اما این جواب به نیـاز و میـل و   غریزي است و این محرك، در قالب نیاز بروز داده می  10ايداراي رانه 

رف، امـا مـصرف چـه       یعنی مص به طور طبیعی جواب به نیاز؛       . ندزدهی آن اتفاقات مهمی را رقم می      جهت
چیزي؟ چگونه و تا چه میزان؟ مصرفِ خود آن شئ یا مصرف توهمِ به وجود آمـده از آن؟ حـدودِ بـرآورده                 
کردن میل تا کجاست؟ براي پاسـخ بـه ایـن سـوال هـا وي از مقایـسۀ انـسان معاصـر و انـسان در دورة            

کند که انـسان هـاي   چنین بحث میها اینبودریار براي توضیح مصادیق این دوره   .کندآغاز می پیشاتجدد
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، مفاهیمی چون لذت بردن، در اختیار گرفتن و مبادله کـردن را در  11دور وحشیمتعلق به زمان هاي بسیار
کدام از این معانی به معناي معاصر آن تغییـر نیافتـه            اختیار داشتند، اما تا پیش از جریان صنعتی شدن هیچ         

ها معناي مشخصی داشت، لذت بـردن بـه معنـاي لـذت از              ظام نشانه شد در ن  اگر کاالیی مبادله می   . بودند
شـد، در حـالی کـه       چیزي بیرونی، خواه در قالب غذا، هدیه، رابطۀ جنسی و یا هر چیز دیگري قلمداد مـی                

در ایـن فـضا،     . گرددذاتی ندارد و به چیزي بیرونی اطالق نمی       مصرف در معناي معاصر، دیگر معناي برون      
هاي مشخص در میان گروه هاي اجتمـاعی وجـود دارد، و هرکـدام معنـاي     بنديطبقههاي مختلف و آیین

در معناي کالسیک آن و مرجع، مانند رابطـۀ بـین الگـو و               رساند و ارتباط بین نشانه    خاصی را به ذهن می    
و ) یا دال  پدر(در این دوره، بین الگو یا همان مرجع         . شدامر تقلیدي، پدر و فرزند، یا ارباب و بنده حفظ می          

. کـرد این فاصله قابل تشخیص بوده و امرتقلیدي از اصـل پیـروي مـی             . اي وجود داشته است   تقلید فاصله 
هـاي اقتـصاد و   او ایـن مفهـوم را بـین حـوزه    . بـرد را به کار می12بودریار اصطالح اقتصاد کالسیک ارزش 

قعی کاال و نیز مدلول مـشخص       این همان چیزي است که ما آن را ارزش وا         . داندشناسی مشترك می  زبان
و هر مفهومی به چیزي مشخص داللـت        . شوداش مبادله می  کاال در مقابل ارزش واقعی    .دانیمیک دال می  

ء بین الگو و امر تقلیدي به واسـطۀ تکثیـر و تولیـد کمتـر     اما دورة دوم و در دورة تجدد این فاصله     . کندمی
به این مرحله اطـالق      13قانون بازاري ارزش  . شوندمبادله می ها با یکدیگر    در این فضا فقط نشانه    . شودمی
» دیالکتیـک نـشانه و مرجـع، تکـه تکـه شـده اسـت        . ي سـوم، رهـاییِ نـشانه اسـت        مرحلـه «. گـردد می

گـردد  به این دوره اطالق می15یا اقتصاد سیاسی نشانه14قانون ساختاري ارزش). 458: 1387رشیدیان،(
ارجاع و پایان دیالکتیک دال و مدلول یـا نـشانه و مرجـع و از بـین          رمزگان بی و به معناي تبدیل نشانه به       

ء رفتن مرزهاي جداکنندة زشت و زیبا در هنر یا خوب و بـد در اخـالق و انـسان و غیـر انـسان در عرصـه        
تبدیل نشانه به رمز و نظام رمزگان از       . گرددبه همین نظم سوم اطالق می     16دورة وانمایی . باشداجتماع می 

هاي روبنایی جامعه را نیز تحت تاثیر قـرار         طریق زیربنا و نظام سرمایه داري ایجاد شده است و تمام حوزه           
خوانـد  بخـشیِ واقعیـت بـر اسـاس کـدها مـی           رسـد کـه بودریـار آن را شـکل         دهـد و بـه جـایی مـی        می

)Baudrillard, 2001: داللـت دال  (وريسس17اینجا نقطۀ پایان تقابل مفاهیم، یا نظام دودویی. )128
-تفـاوت مـی  زیرا که این کدها در این بازي، آزاد و بی         . ، و پایان حضور هر نوع دیالکتیکی است       )بر مدلول 

.گونه است که دیگر تمایزي بین مفاهیم وجود نداردشوند و این

حذف مرگ . 3

ال و مـدلول در همـۀ   اما این فراشد، رسیدن نشانه به رمز، و از بین رفتن تمایز مفاهیم و نظام عینـی د      
ها چگونه اتفاق می افتد؟ به زعم بودریار این موضوع ریشه در از بین رفتن تمایز مرگ و زنـدگی بـه               حوزه

در گذشته، اعتبار وجود سوژه به تعریف آن از وجودِ خود و تمایز             . (ترین مفاهیم نزد سوژه دارد    عنوان اصلی 
چیـز بـر اسـاس تمـایز مفـاهیم      مرگ و زندگی بوده و همه   آن از دیگر موجودات و نیز تقابل میانِ مفاهیم          

).شناسان ساختارگراشده است بر اساس نظام دودویی زبانتعریف می
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پرداخته و از پیرامون    در نگاه تاریخی، انسان پیشاتجدد به صورت غریزي به زیست بیولوژیکی خود می            
گذاري، جهت تفکیکی خاص،    بدون نام خویش قابل تشخیص بوده و همه چیز به سادگی از طبیعت، و نیز              

. کـرده اسـت  مـی بی نظمی زندگی بدوي، آن را از قید هرگونه نظارت و کنترل رهـا . شده استتامین می
انسان بدوي گرچه با طبیعت اتحاد داشته اما به واقع از غیـر انـسان متمـایز بـوده و مـصادیق آن واضـح،              

جریان داشته است و ثروت فردِ قدرتمنـد    » رباب و بنده  ا«در این دوره ارتباط     . روشن و مشخص بوده است    
از سـوي دیگـر     . گشته اسـت  او به برده، قدرت تام او را تایید کرده و عملی نمادین محسوب می              18و هدیۀ 

هـاي اساسـی    سوژه، مصرف را جزء الزامیِ فرهنگ خود دانسته و همان عمل نمـادین جـشن را در برهـه                  
عملی نمادین که در آن هر فـرد بـا پرداخـت    . کرده است،زدواج برگزار میزندگی خود مانند تولد، مرگ و ا    

هاي آیینی، جایگاه خود را تثبیت کـرده و بـه عنـوان فـرد               میزانی از ثروت خود به عنوان هدیه، در مراسم        
هـاي  به ایـن ترتیـب نـشانه      . تر جلوه دهد  کرده است تا فاصلۀ بین خود و بنده را پررنگ         قدرتمند سعی می  

هنـوز  . چنان اصـالت دارد   انسان هم . اندو برتري فرد ثروتمند و فقیر در حوزة واقعیت قابل تشخیص           ثروت
اما از بـین رفـتن فاصـلۀ بـین     . همچنان متمایزاند19شوند و اصل و غیر اصل    هاي دوگانه رعایت می   تقابل

جدد بـه تکامـل خـود       شـود و در دورة پـسات      ارباب و بنده و نشانه و مرجع از اواخر دورة تجدد شـروع مـی              
ترین راه براي پایان دادن به مبادلۀ انـسان   حذفِ مرگ و پایانِ تقابل آن با زندگی، اولین و مهم          . انجامدمی

. و جهان پیرامون است و نتیجۀ آن؛ یعنی محکومیت به زندگی مصرفی و عدم امکـان خـروج از آن اسـت       
گاهِ موضوع آگاهی را براي پیروي از میل چنـدین          تکیه بر میل به زندگی و جاودانگی در آن، تالش ناخودآ          

شناسانه که نه به شکل مـستقیم بلکـه کـامال غیـر     و چه روشی بهتر از اغوا و رویکرد زیبایی. کندبرابر می 
فرهنـگ  . زدة پیرامـون کنـد   کند که براي جاودانگی، خود را تسلیم جهان مـصرف         مستقیم او را مجبور می    
در دورة نمـادین یـا   . دن به جاودانگی، جوانی و برآورده کردن همۀ امیـال     و رسی 20مصرفی؛ یعنی رستگاري  

پیشاتجدد، مرگ در حکم یک شریک، وجودي با ارزش و الزامی داشته است و تنها افـراد ثروتمنـد ماننـد                     
هـا  و این امر قدرت آن    . اندو تالش براي غلبۀ بر مرگ را داشته       21پادشاهان و یا فرعون ها، حق جاودانگی      

هاي باالي حکومتی حق گذشتن از قواعـد اخالقـی و غلبـۀ بـر               فقط افراد در رده   . کرده است ثبیت می را ت 
حقیقت، براي افراد عامی چیزي جز نابودي، فنا و پذیرش بی چون و چراي مـرگ نبـوده                  . مرگ را داشتند  

در طبقـۀ    قدرت، در دست افراد خاص و سرسپردگی توده شاید به شکل تاریخی همیشه این خال را               . است
گاه سعادت و جاودانگی نصیب او نخواهد شد، به همین دلیل شاید            متوسط ایجاد کرده باشد که گویی هیچ      

ریزي بر روي تحقق آرزوي قشر متوسط یـا تـوده، مبنـی بـر دادن وعـدة قـدرت و محقـق گـشتن          برنامه
بـه  . ختن سوژه باشـد جاودانگی، و حذف مرگ پس از روزگار صنعتی شدن، بهترین راهکار براي منفعل سا    

پس اندیشۀ مرگ تنها باید بـه یـک         . در این روزگار مرگ دیگر جایی براي حضور ندارد        : قول میشل فوکو  
نوع قصور و غفلت از جانب موضوع آگاهی بدل گردد و به جاي آن اندیشۀ رسیدن به جاودانگی براي تک                 

ر تکثیر همگانی قدرت فقط یک چیز وجـود         اما ظاهراً د  . تک افراد، همه و در همه جا به توده تزریق گردد          
تـو تنهـا مـسافر مـا        «دیدن تبلیغ یک شرکت هواپیمایی مانند     . دارد و آن از بین رفتنِ حقیقتِ قدرت است        

تبلیغی سـاده کـه تـوهم    . دهدبه خوبی، زیرکیِ به کار رفته در به دام انداختن سوژه را نشان می      22»هستی
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23آگـاهی ایـن تـوهم تـرس     . کنـد منحصر به فرد بـودن القـا مـی         میل را همزمان با حس برتري جویی یا       

این درست نقطۀ تمایز سـوژة بـدوي        . کندبی امان سوژة معاصر را که نگران فردیت اش است برآورده می           
نظمـی مطلـق زنـدگی      کـرده و در بـی     ء بدوي، خود را از اطـراف مجـزا نمـی          سوژه. با انسان معاصر است   

انسان معاصر در مسیر جاودانگی و براي منحـصر  . عی از اطراف مجزا بوده استکرده، اما به شکلی طبی   می
ها و  ثمر، بیش از هر زمانی به اشیا و به متعلق         روز و بی  به فرد بودن، مجزا و متفاوت بودن در تالش شبانه         

یـا از  به همین دلیل است که پیدا کردن خویشتن نه در قالب شناخت مـدرن و             . برددنیاي پیرامون پناه می   
گـویی هـر   .گیـرد هاي بیشتر براي میل به توهم صـورت مـی         طریق عقل، بلکه در قالب شناختِ گنجایش      

اینگونه است که انسان    . را محقق کرده است   » من«اي که بتواند بهتر امیال من را برآورده کند، بیشتر           ابژه
ها، ناپدید شده و خود به یـک  بینی کامل نسبت به اطراف و ابژهپساتجدد در یک روند تدریجی و در خوش     

24». ي نـشانگان زیبـایی و اصـل لـذت از خویـشتن جـدا گـشته اسـت                  زن به واسطه  «.گرددابژه بدل می  

)ibid:89(       تـر از آن چیـزي هـستند کـه بـه نظـر         اشیاء نزدیـک  : گویدبه همین علت است که بودریار می
,Baudrillard(25رســندمــی 1994: ایــم بــه شــئ تبــدیل شــده26المــا در ایــن سرمــستی امیــ. )64

)Baudrillard, 1993: مـک لوهـان معتقـد اسـت کـه      . ایـم و به تعداد اشیاء، ما نیز متکثـر شـده  ).125
اند، و شاید به دلیل همین میزانِ زیاد گـستردگی و پراکنـدگی             هاي جدید انسان را گسترش داده     تکنولوژي

اما نه در موقعیـت فـاعلی، بلکـه در موقعیـت            جا هست،   انسان همه . است که از وجود او کاسته شده است       
و نشانه داشتن، مطرح شدن و به چشم         27عالمت. انسان جز در موقعیت مبادله عکس العملی ندارد       . انفعال

دار، مرکـز قـرار گـرفتن بـدن و          داشتن لباس مارك  . اندهاي وجودي موضوع آگاهی شده    آمدن، تنها نشانه  
شـد بـه    بود، مجبور می  شاید اگر مارکس در این دوره می      . حض است سرکوبِ وجود، تقلیل آن به متعلّق م      

هـاي  مک لوهان معتقـد اسـت کـه تکنولـوژي         . جاي دفاع از طبقۀ کارگر، از خود مفهوم انسان، دفاع کند          
اند، در حالی که، امر مقدسِ دورة پیـشاتجدد تمـام اعتبـار خـود را درسـت از                   جدید انسان را گسترش داده    

زیرا در پراکنـدگی    .کرده است تر در وجود قدرتمندِ مرگ کسب می      ها و از همه مهم    ابلمحدودیتِ همین تق  
اي چـون  داري قـادر اسـت انـسان را تـسخیر کنـد، نـشانه           مفهوم جاودانگی و توهمِ قدرت، نظام سـرمایه       
گردد که به افراد خاصی تعلق داشته باشد وگرنه با همگـانی           جاودانگی تا وقتی نشانهء قدرت محسوب می      

به عـالوه همگـانی شـدن مفهـوم      . گردداي انتزاعی می  ء واقعیت خارج و تبدیل به مقوله      شدن آن از حوزه   
جاودانگی و تالش بی وقفه براي رسیدن به آن، نه تنها افراد را قدرتمندتر نکرده است، بلکه باعث غیبـت                  

کـارکرد هنـر؛   . فـتن آن همگانی شدن قدرت، حقیقت، انسان و هنر؛ یعنـی از بـین ر       . قدرت نیز شده است   
,Baudrillard(یعنی پنهان کردن؛ پنهان کردن خود و پنهان کردنِ سوژه در جهان معاصـر   1996: 42.(

شود، وقتـی  شود زمانی که او به تعداد کاالهاي تولیدي تکثیر می     انسان در روند تکثیر خود از معنا تهی می        
شود و در سرگردانی دائمی بـه سـر     زندگی اسیر می   دهد و در معناي واحد    بازگشت تن می  هاي بی به نشانه 

.برد، دیگر وجود نداردمی
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: دهـد گانۀ هگلی شباهت دارد و به ایـن شـکل رخ مـی   طور که گفته شد، این روند به ساختار سه  همان
در دورة نمـادین و یـا   این امر مطلـق  .ارز با قدرت و امر مطلق و و مرجعیت پدر استمعناداري نشانه، هم

کم در دیالکتیک گسست فرزند از پدر و یـا بنـده و             یابد، و کم  مرحلۀ اول در قالب مرجع و یا پدر ظهور می         
شود فردي که از پدر و اجدادش جدا می       . شودارباب، و حذف مرجعیت پدر به فرزند یا نشانه انتقال داده می           

,Baudrillard(مجبور است که قبیله را رها کند  1993: در این مرحله، فاصلۀ بین قدرت و انسان ).137
وقتی که فرزند از پـدر  . شودشروع می) که با فاصله گرفتن نشانه از مرجع یکی است   (با حذف مرجعیت پدر   

گیـرد و  رود و از دال خود فاصله میشود، حتمیت قدرت زیر سوال میشود و قدرت پدر کمرنگ می  رها می 
ها به ازاي یکـدیگر در فـضاي   دراین دوره خود نشانه  . گیردنشانه یا بنده جاي می     در وضع مقابل مدلول یا    
سـرگردانی و شـناوري   . گـردد شوند، قانون بازاري ارزش به این دوره اطـالق مـی         تولید و تکثیر مبادله می    

اد یـا همـان اقتـص     28یعنی در انقالب سـاختاري ارزش     در دورة سوم؛    . شودل مرجع شروع می   ها و زوا  نشانه
تبـدیل نـشانه بـه کـد و حـذف      . شودها و زوال مرجع شروع میسیاسی نشانه، سرگردانی و شناوري نشانه   

بار کدها بـه مثابـۀ الگـو    یعنی این29تشکیل امر وانموده. دهدواقعیت به عنوان مرجع در این مرحله رخ می   
و همه چیـز از عـالمِ       . دهندکدها به عنوان اصل واقعیت، خودشان را در جامعه گسترش می          . کنندعمل می 

کننده و مرجع این رمزگان نیست،      دیگر انسان روشن  . شودقانون طبیعی وارد عالم نیروها و امر مجازي می        
انـسان  . یابدگیرند و اسطورة منشاء براي همیشه پایان می       ها روشن کننده و مرجع ما قرار می       بلکه خودِ آن  

این اهمیت بـه    . کندواگذار می ) متعلق یا هر تصویري   (ز خود   مدرن محوریت خود را به امري بیرون ا       پست
ممکن اسـت مـنِ   )رمزگان(این دیگري. شوددیگري وتحقق آن، ارمغانی از جاودانگی براي او قلمداد می

اي باشد و یا در سوي مقابل آن بـه مثابـۀ برنامـه ریـزي                شده بر روي ایدئالِ مد یا هر مدل رسانه        فرافکن
به همین علت است    . گرددمحسوب می » دیگري«باالبردن مصرف و اغواي من که باز         بخش تولید، براي  

گیـرد و سـوژة فعـال را بـه          چیز را به دسـت مـی      اي ناخودآگاه، مدیریت همه   که جریان میل به عنوان رانه     
شـود و  گردد تا سوژه به وسـیلۀ آن، از خـود بیگانـه   نر در این میانه، جایگاه مناسبی می   ه. داردانفعال وامی 
ها مـسلخی بـراي سرنوشـت سـوژه     تر رویکر هنرمندانه در همۀ حوزه یا به عبارت دقیق   ) هنر(این دیگري   

شـود و هـر گونـه       هـا انتقـال داده مـی      تمرکز فرد از روي خود به امري بیرون از خود؛ یعنی ابـژه            . شودمی
,Baudrillard(» چیز دیگرمن ماشین هستم و نه هیچ«. شودزمینه اي از خویش محو و ناپدید میپیش

2005: معنی دقیق مفـاهیم هنـر و انـسان از    این مسئله دقیقاً همان مرگِ فردیت هر انسان است و ).43
انسان واقعی در این فضا؛ یعنی رها شدن از شرِ انسان، و هنر واقعـی نیـز؛ یعنـی        . گیردهمین جا شکل می   
شـده چـه در سـاحت    ي پیشین و تمام مفـاهیم تثبیـت  هابه همین علت تمام گفتمان . رها شدن از شرِ هنر    

این وارد شدن به حـوزة یوتوپیـا، شکـستن تمـام         . رددگدر ساحت هنر منسوخ و بی ارزش می       انسان و چه    
شناسـانۀ  شود کـه هـیچ ارزش زیبـایی   اي وارد میهنر به حوزه. حدود نمادین در ساحت انسان و هنر است     

اي در آن وجـود     شود که دیگر هـیچ ارزش انـسانی       ه جایی وارد می   مشخصی در آن وجود ندارد، و انسان ب       



امیر نصري، سهیال منصوریان100
(Soheila Mansourian/ Amir Nasri)

قبل از جریان صنعتی و مدرنیتـه هنـر         . پس هنر هم به موازات انسان از سه مرحله عبور کرده است           . ندارد
ــستقیم           ــاثیر م ــر آن ت ــدرت ب ــان ق ــوز جری ــت و هن ــوده اس ــاص ب ــرادي خ ــار اف ــلطه و اختی در س

رسـد کـه    در دورة مدرن هنـر بـه جایگـاهی مـی          . اندهایی خاص بوده  هگذاشته و مرجع آن افراد و گرو      می
دیـدهاي اقتـصادي و سیاسـی ارائـه     شاید هنوز به طور کلی مرجعیت را رها نکرده باشد اما بیشتر با صالح 

هنوز تا حدي هنر در دست قشر فرهیخته است، اما در دورة معاصر، این کنتـرل بـر روي هنـر و               . گرددمی
شود تا در بودن انتزاعی خـود حـالتی هنـري و    اي داده میرود و این اجازه به هر شی     بین می  آثار هنري از  

انتزاعی که حتـی بـا بیـان    . شودء انتزاعِ محض میدر اینجا است که هنر وارد حوزه   . شاعرانه را تجربه کند   
اي بودنـد کـه بـه       يپـرداز ها در نهایت در خدمت فرم     سوررئالیستی نیز متفاوت است، چرا که سوررئالیست      

کند و به ایـدة     اما رویکر معاصر از به قالب آمدن در هر فرمی امتناع می           . شدواقعیت بیرونی ارجاع داده می    
ایدة محض؛ یعنی قدرت صرف و بودن در هر قالبی و فرمی و داشتن هر پیـامی                 . رسدمحض و مطلق می   

معتقد است که امر خیالی و مجازي در نهایـت    داند و به همین دلیل بودریار به خوبی می      . بدون هیچ پیامی  
,Baudrillard (30تواند بر انسان مسلط شودمی 1994: شاید این تنهـا امـري باشـد کـه انـسان در      . )5

هـاي زنـدگی روزمـره      ء حوزه همین نکته سبب منفعل نگه داشتن سوژه در همه        . سالح است مقابل آن بی  
منـدي  هاي فانتزي، رویا و به صورتی اغـوا کننـده، رضـایت           لبگردد چرا که امري خیالی همیشه در قا       می

طـی ایـن    . گیـرد پرداز را فراهم کرده، با افسون خود رهبري تام و تمام میل ما را به دست مـی                 ذهن خیال 
گزینی مصرف به جاي تولید، از بین رفتن تمایز بین مرگ و زندگی، فربه کردن فردیت انـسان       مسیر، جاي 

شـده  ریزي روي آن ممکن نمـی     چیز، جز از طریق پررنگ کردن مفهوم میل و برنامه          و بی معنا کردن هر    
حدهاي تاریخی و اخالقی براي بروز و ظهور امیـال دیگـر وجـود ندارنـد، بـه همـین دلیـل هـدف                     . است
شـود  اي، تصویري و کاالیی تولید نمـی واژه. شودجایی میوم انسان و هنر، همهجویی امیال مانند مفه   لذت
بدین ترتیب مخاطب نیز دیگر به صورتی خیالی از         . ر آنکه رضایتِ میلِ سوژة منفعل را مهیا کرده باشد         مگ

شـوند، نـه جریـان      چه انسان و چه هنر در زمان اکنون، در همـین ثانیـه تثبیـت مـی                . واقعیت نیازي ندارد  
معنـا در   تصاویري بی  گیرد، هرچه که هست تکراري از     دهد و نه بازگشتی صورت می     اي رخ می  روندهپیش

کند، و نگـاه تـاریخی بـه      به همین دلیل، تعریف خطی از زمان دیگر صدق نمی         . است31واقعیت-یک مجاز 
در واقع رها کردن انسان از هر قید و معنایی و نیـز رهـا کـردن هنـر از هرنـوع                  . بازداین رویکرد رنگ می   

از انسان و هنر برسیم که شـاید تـا بـه    گردد که به ساختارهاي زیرین و خالص و محضی   تقیدي سبب می  
ایـن سـاختار   . تـر از واقعیـتِ همگـانی شـده    حال در طول تاریخ پنهان بوده است؛ ساختار و مجازي واقعی  

تـر  دهد که غریزة قـوي    نشان می ) ء جنسی بنا به نظر فروید به معناي غریزه      (طراحی شده بر اساس لیبیدو      
.ه تثبیت کرده و آن را همگانی کرده استاز هر موضوعی مسیر خود را در میان تود

منجر به حداقلی شدن انـسان و بـه تبـع آن هنـر              ) نظام رمزگان (واقعیت  -پایان امر واقعی، غلبۀ مجاز    
شود، مانند اینکه انسان انسان است یـا  اسیر می32به این ترتیب که همه چیز در تعریفی دوري. شده است

انـسان هنـر اسـت و هنـر انـسان      : شونددر دو گزاره جا به جا می     این دو موضوع به راحتی      . هنر هنر است  
، انسان نیز همه جـایی  )مارسل دوشانهايآمادهاز تصاویر تبلیغاتی تا حاضر (شود  هنر همه جایی می   . است



101نسبت میان پایان هنر و پایان انسان از دیدگاه ژان بودریار                 
(The Relationship between “End of Art” and “End of Human” Regarding . . .)

توانـد هنرمنـد محـسوب      دقیقه هم که شده مـی      15جا وجود دارد و هر انسانی براي        هنر در همه  . شودمی
پردازي یا فانتزيِ محض تقلیـل      ري دیگر لذتی بیرونی به همراه ندارند، و تنها به سطح ایده           شود، و آثار هن   

شـود و  موقعیتی که سوژه در توهم لذت از ابـژه اسـیر مـی   . رسالت هنر، تثبیت این موقعیت است    . یابندمی
. دي خـاص نیـست  ارائۀ آن در هر فضایی یعنی اثري هنري، به این ترتیب دیگر نیازي به موزه و یا هنرمن        

اکنون انسانِ حـداقلی یـا      . گردداینجا وضع مجامع هگلی و رسیدن دوباره به ایدئولوژي محض محقق می           
. دهـد ترین فضاي واقعی را در طول تاریخِ وجود، به خود اختصاص مـی کمینه بیشترین فضاي خیالی و کم 

دن و مرکز قرارگـرفتن آن مـسئلۀ   هاي مختلف درگیر آن بوده است و اصالت دااي که تاریخ در شکل   بازي
شده اسـت،  در زمان سقراط، انسان دریچۀ بروز حقیقت تلقی می. هاي فلسفی بوده است  اصلی همۀ دیدگاه  

دهد و خود نیز محـو  شود و در اندیشۀ پسامدرن تنها خبر از غیبت می در دورة مدرن، خودِ حقیقت تلقی می      
ء الیبنیـتس اسـت کـه       نبودن به جاي بودن، یادآور این جمله      فقدان یا غیبت هر انسان و یا هنر،         . شودمی

,Griffin(33چرا چیزها هستند به جاي اینکه نباشند؟ 2012 : و این پرسش اساسـی فلـسفه در دیـد    ) 54
جایگـاهش  » حضور«گونهچرا چیزها نیستند به جاي اینکه باشند؟ این       : شودبودریار به این سوال تبدیل می     

شود که او تمایزش با هر ابژة دیگري را از دست بدهد، و             تري جویی انسان باعث می    بر. دهدرا به عدم می   
تعـالی  . شود دیگر اعتباري نداشته باشد    این گزاره که انسان به واسطۀ آگاهی از دیگر موجودات متمایز می           

. گـردد مـی . . .، هدف اول و آخر انسان، اخـالق، هنـر و  34کارکرد نداشتن. جویی انسان دیگر معنایی ندارد   
موقعیت کنونی از هرگونه جـدالی      . گیردبین دو امر در نمی    ) دیالکتیکی(فضایی که درآن دیگر هیچ جدالی       

در این ترکیب بین موضوع و متعلق آگاهی، در این آمیختگی عجیب و غیر قابل تفکیک،                . تهی شده است  
دهد شـاید چـون دیگـري    نمیکسی دیگر به دیگري گوش فرا   . شودشود و نه شنیده می    نه حرفی زده می   

شـاید بـراي    . شـود وجود ندارد و جزیی از منِ مضمحل شده، گشته است و یا شاید اصال چیزي گفته نمی                
گویـۀ مـصرف و کاالشـدگی تـن         دهد و به تـک    اولین بار است که گفتگو معنی اصلی خود را از دست می           

. ن خودِ جریان نابودي است که پایـان نـدارد  شود، تنها در این میاجا محدود میهمه چیز به همین . دهدمی
درست است که روند نابودي انسان و به تبع آن هنر توسط دنیاي وانمودة فراصنعتی نقطۀ پایان دنیا براي                    

اما شاید بتوان این برداشت     . پایان اسطورة تکنولوژي و ورود به ناکجاآباد است        2000بودریار و اعالم سال     
این میل و غریزه ظاهراً همیشه پیشتاز بـوده         ) یا غریزه (میان دو قطب عقل و میل     را نیز کرد که در رقابت       

گونـه کـه    ظـاهراً ایـن   . هاي جدید است  است و معناپردازي فلسفی و حدود جغرافیایی آن نیازمند مرزبندي         
بودریار نشان داده است، براي نابودي هرچیزي کافی است که آن را اشـاعه دهـی و تکثیـرش کنـی، چـه       

تکثیـر  . هاي مرلین مونرو باشد، چه ایدئولوژي مذهبی و یا هر کالن روایت دیگـري             ر سیلک اسکرین  تکثی
کند و در سـکوت آن را بـراي   اش خارج میهرچیز وارد کردنش به حوزة انتزاع است و آن را از قالب اصلی   

.کندهمیشه تخریب می
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گیرينتیجه

تیجه گرفت کـه، دورة پـساتجدد درسـت ماننـد دورة          توان ن بر اساس نظرگاه بودریار در این مجال، می       
تجدد تمرکز خود را بر روي سوژه قرار داده است، اما نه به عنوان فاعل آگاهی طلب، بلکه به عنوان سوژة                    
تابع میل که در فرآیند اغوا و فریفتگی، در رونـدي هنرمندانـه، از تمـام مواضـع خـود، از تمـام مفـاهیم و                 

هـایی  ر، چه اخالق یا سیاست و اقتصاد، دست شـسته و ناآگاهانـه قربـانی نـشانه               هاي باور چه در هن    حوزه
بازگشت، پـس از    در این روایت، نشانه ها، به عنوان مفاهیمی انتزاعی، سرگردان و بی           . شودبازگشت می بی

ـ    . کنندمحو کردن مدلول خود، موضوع شناساي خود را نیز در نهایت در خود غرق می               ن در غلبۀ میل، درای
رود، ادا  بازي به ظاهر تمام و کمال، شاید تنها روشی هنرمندانه بتواند، حق مطلب را آنگونه که انتظار مـی                  

به همین دلیل، هنر از حوزة اختصاصی خود پا را فراتر گذاشته و بـه روشـی بـراي بـازي در صـحنۀ                        . کند
ي از خوب و بد هـست نـه در          دیگر نه در اخالق خبر    . شوداخالق و سیاست و اقتصاد و حتی خود هنر می         

گانـۀ  و چیزي شبیه به سه     نه هاي سسوري عدم و محو شدن است       هنر از زشت و زیبا، شق سوم این دوگا        
انسان و هنر پس از گذر از سنت و تجدد در در سنتز پساتجدد، بـه           . دهدهگل و البته متفاوت از آن رخ می       

.رودرسد؛ ناپدید شده، از بین میخودآگاهی می

ها وشتپی ن

1.symbolic values
ارزش واقعی وقت در تلف شدن آن اسـت،تعطیالت جـستجوي زمـانی اسـت کـه بـه معنـی واقعـی                 .2
بر اساس دیدگاه بودریار تالش براي گذراندن اوقات فراغت، ورزش، شـادمانی          . توان آن را از دست داد     می

و هدفی جز از خود بیگانگی سـوژه دنبـال           گرددآور و در عین حال بیهوده بدل می       اجباري به تکلیفی الزام   
.کندنمی

3.Code
4.Sign
5.Ideterminacy

ي اثر هنري بلکه به عنوان نوعی روش براي اغوا کردن در هر شایان توجه است که هنر نه به مثابه.6
اي اي مورد توجه بودریار است، به همین دلیل در بیان رویکـرد انـسان و اسـتحالۀ او وجـود هنـر بـر           حوزه

.ناپدید کردن سوژه اجتناب ناپذیراست، هنري که دیگر تکلیفی جز نابودي وجودِ 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 توسـط باتـاي          ) potlatch(اشاره به مفهوم جشن همگانی 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

دن آن قلمرو حکـومتی نیـز از بـین       مانند داستان بورخس که در نهایت نقشه بر قلمرو حاکم شد و با پاره ش              .30
.رفت

31.Virtual-Reality
32.Definition Circulaire
33.why is there something rather than nothing
34.making any object useless
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