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کتاب سه گانه ی »سه پایه ها« یا آن طور که معروف است »کوه های سفید« نوشته ی جان کریستوفر 

که بارها در ایران منتشر ش�ده و از جمله پرفروش ترین کتاب های ادبیات کودک و نوجوان در جهان 

اس�ت، جلد چهارمی هم دارد به نام »وقتی س�ه پایه ها به زمین آمدند« که بیست سال پس از انتشار 

جلد اول نوش�ته و منتشر شد. داستان این مجموعه در آینده ی نامعلومی می گذرد و درباره ی زمانی 

اس�ت که جهان به تصرف س�اکنان سیاره ای دیگر درآمده اس�ت، اربابانی فضایی که با ماشین هایی 

به نام س�ه پایه دنیا را به روشی قرون وس�طایی اداره می کنند. فضایی ها روی سر تمام ساکنان زمین 

کالهک های ظریف فلزی کار گذاش�ته اند و به وسیله این کالهک ها افکار، اعمال و تمام آن چیزی 

که برای بقای اشغال گران خطرناک است را کنترل می کنند. کتاب، داستان چند نوجوان است که از 

کالهک گذاری فرار کرده اند و با تالش و سازماندهی، زمین را از دست اشغال گران نجات می دهند. 

در جلد چهارم نویسنده به پیش از داستان کتاب اول بازمی گردد و به ماجرای چه گونگی تسخیر زمین 

می پردازد. در این کتاب ما می خوانیم که فضایی ها در حمله ی نظامی به زمین شکس�ت می خورند، 

اما پس از چندی با تولید و پخش یک س�ریال تلویزیونی، س�اکنان جهان را هیپنوتیزم کرده و موفق 

می ش�وند کره ی زمین را تسخیر کنند. این داستان علمى-تخیلى گرچه برای نوجوانان نوشته شده 

و گرچه مانند نمونه های مش�ابه مانند آثار آیزاک آسیموف یا آرتور سی کالرک عمق علمی ندارد، اما 

دس�ت روی ماجرایی گذاشته که به نظر می رس�د این روزها به حقیقت پیوسته است. تسخیر زمین. 

اما نه »به وسیله«ی تلویزیون بلکه »توسط« تلویزیون.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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تلویزیون یک شى مقدس

تلویزیون به عنوان یک رسانه ی همگانی در ایران قدمتی بیش از 50 سال ندارد. این تاریخ زمانی 

اس�ت که تلویزیون کم و بیش از شکل یک رس�انه ی مختص به طبقه ی مرفه و بورژوا، وارد زندگی 

طبقه ی متوسط و پس از آن فرودست شد. این ورود به حیطه ی طبقات پائین اجتماع دالیلی کاماًل 

اقتصادی داشت. ارزان ش�دن دستگاه های پخش )به عنوان یک ش�ی( این امکان را به کارمندان 

و طبقه ی خرده ب�ورژوا داد که خود را به عنوان مش�تریان جدید کانال ه�ای تلویزیونی مطرح کنند. 

این روزها تلویزیون کارکردهای متفاوتی دارد. چه به عنوان یک شی و چه به عنوان یک ابزار تولید 

محتوا )س�ریال، خبر، مستند، تاک ش�و، رئالیتی ش�و و...( تلویزیون به روش های مختلف جامعه، 

خانواده و افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

به عنوان یک شی دستگاه تلویزیون هم راستا با تکنولوژی، تحولی چشم گیر داشته است تا جایی 

که جزو اش�یا نمادین طبقات مختلف اجتماعی جا گرفته است. عالوه بر شکل های ظاهری متنوع 

صاف، تخت، مقعر، ال ای دی، المپی و ده ها مدل دیگر، برندهای مختلف شرکت های سازنده ی 

این دس�تگاه نی�ز ج�زوی از ابزارهای فخرفروش�ی، نمایش تش�خص طبقاتی و ث�روت )به عنوان 

ی�ک ارزش غیرقابل انکار جامعه ی مصرفی( هس�تند. این روزها در خانه ی افراد طبقه ی متوس�ط 

تلویزیون کارکردی چون یک ش�ی مذهبی یافته است که معمواًل فضایی معبدگونه در سالن نشیمن 

برای آن طراحی می ش�ود. ش�کل قرار گرفتن صندلی ها، مبل ها و بقیه ی اساس منزل به گونه ای 

طراحی می ش�ود که همه چیز در راس�تای این شی مقدس قرار گیرد. این ش�یوه ی قرارگیری گرچه 

می تواند ناش�ی از شکل ناگزیر استفاده از این وس�یله به عنوان یک ابزار تصویری باشد، اما در عین 

حال می تواند حامل ارزشی نمادین نیز باشد. به طور معمول در زندگی امروزی در محیط خانه بیدار 

می ش�ویم، مهمانی می گیریم، آشپزی می کنیم، کار می کنیم و ده ها فعالیت دیگر را انجام می دهیم 

اما می کوش�یم تمام این فعالیت ها در نهایت با همراهی تلویزیون باش�د. ع�ادت غذا خوردن جلوی 

تلویزیون، خوابیدن روی کاناپه ی روبروی تلویزیون و حتی ورود دستگاه پخش به اتاق های خواب 

و ات�اق کودک به عن�وان خصوصی ترین بخش های خانه، همه نش�ان دهنده ی حضور همیش�گی 

و تفکیک نش�دنی این شِی مقدس ش�ده در زندگی امروز اس�ت. به تمام این ها اضافه کنید پیشرفت 

تکنول�وژی را ک�ه باعث حضور تلویزی�ون در اتومبیل ه�ا، قطارها و هواپیماها، روی دس�تگاه های 
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ورزش�ی مانند تردمیل، روی س�اختمان ها و برج های عظیم، کامپیوترها، تبلت ه�ا و موبایل ها که 

بخشی از کارکردش�ان نمایش برنامه های تلویزیونی است و بس�یاری از موارد مشابه شده است. به 

س�ادگی می توان گفت تلویزیون و رس�انه در وضعیت فعلی قادر اس�ت ثانیه ای ش�ما را تنها نگذارد. 

حتی در ش�هرهایی مانند نیویورک و لندن تلویزیون عالوه بر تس�خیر تمام دیوارها و س�اختمان ها تا 

درون تاکسی ها هم نفوذ کرده و به مسافر امکان می دهد تا در طول مسیر در حالی که در میان قفسی 

شیشه ای اسیر شده، از بین کانال های موجود یکی را تماشا کند. ظاهرًا در دنیای امروز که تلویزیون 

عالوه بر تکنولوژی های س�ابق، اینترنت را نیز در اختیار دارد، بیش از پیش به انسان نزدیک شده و 

با او یکی شده اس�ت. عماًل در جوامع امروزی زندگی بدون تلویزیون غیرقابل تصور است. هرچند 

در همی�ن جوامع می توان بدون تئاتر، س�ینما و کتاب خانه زندگی کرد. این همه به این دلیل اس�ت 

که تلویزیون به عنوان یک ش�ِی رس�انه ای خاصیت مهم�ی دارد که آن را از رس�انه های دیگر مانند 

رادیو و یا روزنامه جدا می کند. تلویزیون رس�انه ای اس�ت متکی بر حواس بینایی و شنوایی )ممکن 

است به زودی المس�ه و بویایی(. برای استفاده از تلویزیون، ش�ما احتیاج به تمرکز و ایستایی کامل 

داری�د. از این رو تلویزیون تمام محیط اطراف ش�ما را می بلعد. در حالی ک�ه هنگام خواندن روزنامه 

می توانید موس�یقی گوش بدهید یا در هنگام شنیدن رادیو رانندگی و یا آشپزی کنید، در زمان دیدن 

یک برنام�ه ی تلویزیونی نیاز داری�د که از فعالیت های دیگر دس�ت بردارید. همی�ن خاصیت نیاز به 

تمرکز تلویزیون است که شما را به عنوان مخاطب مجذوب می کند. امکانات دیگری از جمله تخیل 

کردن از مخاطب تلویزیون س�لب می شود و به جای آن مجموعه ای از صداها و تصاویر تحویل داده 

می شود، مجموعه ای که بیننده هیچ حق انتخابی بر آن ها ندارد. روالن بارت معتقد است: »تصویر 

پرخاش�گر اس�ت و بی آن که به مخاطب مجال بررس�ی بدهد،  خود را بر فراز ذهن تحمیل کرده و به 

شکل مستبدانه یی بر آن تأثیر می گذارد.1«

تلویزیون به مثابه یک ش�ی روزبه روز خود را بیش�تر و بیش�تر تغییر داده و با نیازهای انس�ان جدید 

مطابقت می دهد. بزرگ تر و بزرگ تر و همزمان نازک تر و هوش�مندتر می ش�ود. دستگاه های جدید 

متکی به اینترنت باعث می ش�وند تا ش�ما برنامه های قبلی را از دس�ت ندهید و حت�ی امکان ذخیره 

کردن آن برنامه ها را داشته باشید. اپلیکیشن های دستگاه های همراه شما را قادر می سازند همیشه 

بارت، روالن، اسطوره، امروز، ترجمه شيرين دخت دقيقيان، چاپ اول، نشر مرکز 1375  1
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به برنامه ی تلویزیونی مورد عالقه اتان دسترس�ی داش�ته باش�ید. این دایره ی هوشمندشدن به آن 

جا رس�یده است که ش�رکت سامس�ونگ از پیش�گامان تولید تلویزیون های هوش�مند )اسمارت( از 

مصرف کنندگان خود می خواهد که در حضور تلویزیون درباره ی مس�ائل شخصی حرف نزنند چون 

امکان دارد تلویزیون این اطالعات را به افرادی دیگر منتقل کند.

همین طور تلویزیون از تکنولوژی آنالوگ وارد دنیای دیجیتال شده است. کیفیت نور و رنگ بهبود 

بخشیده شده و در این مسیر مدعی است بیش از پیش خود را به جهان بصری واقعی نزدیک می کند. 

اما آیا این تمام واقعیت اس�ت؟ آیا تلویزیون وقتی در کیفیت تصویری ش�ارپ تر و شفاف تر می شود، 

لزومًا واقعی تر هم می ش�ود؟ بای�د گفت اینجا دوگانه ای وجود دارد که به این س�ادگی قابل تفکیک 

نیست. تلویزیون از بعد بصری در واقع نمایشگر دنیایی باسمه ای است که از جهان واقعی کپی شده 

است. این کپی مانند تمام کپی های دیگر بخشی از واقعیت هست و نیست. تصویری است که ادای 

حقیقت را در می آورد، اما در واقع حقیقتی قلب ش�ده و بازس�ازی شده است. خاصیت دوربین های 

تصویربرداری تلویزیونی )برخالف دوربین های سینمایی( نداشتن عمق تصویر است. دوربین های 

دیجیت�ال و تلویزیونی آنالوگ )مانند بتاماکس( جه�ان را تخت تر از چیزی که واقعًا وجود دارد تصویر 

می کنند. در واقع این دوربین ها به دلیل لنزهای اس�تفاده ش�ده و ش�کل خاص عدسی ها اشیا را به 

ه�م نزدیک تر از آن چه در حقیقت هس�تند تصویر می کنند. آیا این تصاویر تخ�ت نمی توانند تمثیلی 

از خود تلویزیون به عنوان یک رس�انه باشند؟ تمثیلی از رس�انه ای که نگاه سطحی و بدون عمق به 

جهان پیرامون ما دارد؟ هم چنین هرچه تصاویر تلویزیون شفاف تر و شارپ تر می شوند، الگوی ما از 

جهان بیرون نیز تغییر می کند. تصاویر خوش رنگ و لعاب استودیوها، دکورهای تلویزیونی و فضای 

رئالیتی شوها ما را بیشتر و بیشتر با فضای زندگی حقیقی غریبه می کنند. یک مثال ساده برنامه هایی 

هس�تند که در پش�ت ظاهر معرفی مکان های توریستی در حقیقت برای ش�رکت های محلِی جذب 

توریس�ت تبلیغ می کنند. تصاویر زیبا، آس�مان های خوش رنگ، س�اختمان های تمی�ز و طبیعت با 

رنگ های اغراق ش�ده ی هوس انگیز پای ثابت تمام این دس�ت برنامه ها هستند. اما تصویر حقیقی 

تنها پس از حضور واقعی در آن محیط ها به دس�ت می آید. شکی نیست که در اکثریت قریب به اتفاق 

مواقع، واقعیت با آن تصاویر کارت پستالی تفاوت اساسی دارد. همین تفاوت هاست که در درازمدت 

بینن�ده ی معتاد به تلویزیون را از آن جایی که ترجیح می دهد تصاوی�ر مجازی مخدوش اما زیبا ببیند 
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تا واقعیت نه چندان مطلوب را، بیش�تر و بیش�تر از فضا و اتمسفر طبیعی دور می کند. ترویج نوعی از 

کمال گرایی که در اساس خود ترویج بی عملی و فریب است.

ژان بودریار در تحلیل تلویزیون )و رسانه در مفهوم کلی( معتقد است در دنیای امروز تصاویر مقدم بر 

واقعیت ها هستند و بر این اساس ما در جهانی شبیه سازی شده زندگی می کنیم نه در دنیایی واقعی. 

او معتقد است از نشانه های این جهان پست مدرن تکثیر رسانه هایی مانند تلویزیون، اینترنت، فیلم 

و... اس�ت که کارشان تولید واقعیت شبیه سازی شده است. بودریار می گوید: »شبیه سازی کردن، 

نش�ان دادن چیزی اس�ت که وجود ندارد.« در حقیقت او معتقد است که شبیه سازی به ما نمی گوید 

که در حال س�اخت بدلی از واقعیت اس�ت، بلکه خ�ود را به عنوان »تمام« واقعی�ت جا می زند. این 

تصاویر ش�بیه همان دنیایی هس�تند که در فیلم »ماتریکس« )محصول 1999( خلق ش�ده اس�ت. 

جهانی شبیه س�ازی شده، غیرواقعی و جعلی که می کوشد خود را به جای دنیای واقعی اطراف ما جا 

بزند و البته به نظر می رسد که تا حد زیادی موفق بوده است.

تلویزیون و چرایی تأثیر

اما تلویزیون تمامًا ش�ی نیس�ت. آن چه حضور تلویزی�ون را این چنین همگان�ی و الزامی کرده نه 

خاصی�ت آن به عن�وان یک عنصر تکنولوژیک، که کارکردش به عنوان یک رس�انه ب�ا قابلیت تولید 

محتوای چندرس�انه ای اس�ت. محتوایی که می تواند س�ریال، خبر، گزارش، مس�تند، گفت گو و یا 

انواع ش�وهای تفریحی، ورزش�ی، علمی و غیره باش�د. تلویزیون به واس�طه ی حضور دائمی و در 

بیش�تر اوقات رایگان خود امکان این را دارد که بر نقطه نظرات فردی و جمعی تأثیر بگذارد و س�مت 

و س�وی تصمیمات ش�خصی و اجتماعی را ترس�یم کند. این در واقع نخس�تین نقد و عمومی ترین 

نقدی اس�ت که بر تلویزیون و دیگر رسانه های کالن ارتباط جمعی وارد می شود. تصویری غول آسا 

از هیوالیی که قادر است اهداف، انگیزه ها و واقعیت های یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و به نفع 

قدرت پش�ت پرده )دولت های مقتدر، ش�رکت های چندملیتی و…( ارزش ها و ایده های جدیدی به 

جامعه و افراد تلقین کند. این نقد گرچه تا حد زیادی نزدیک به واقعیت اس�ت اما لزومًا همه ی ماجرا 

نیس�ت. پنهان نیس�ت که ش�بکه های بزرگ تلویزیونی ملی و بین المللی در حال حاضر یا مس�تقیمًا 
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توسط دولت ها اداره می شوند و یا متعلق به کمپانی ها و شرکت های چندملیتی صاحب نفوذ هستند. 

تمام این صاحبان قدرت از اداره کردن یک شبکه تلویزیونی هدفی دارند که طیف متنوعی از اهداف 

را در برمی گیرد. از کس�ب سود تا به دست آوردن مش�روعیت عمومی و دالیل متعدد دیگر. اما فارغ 

از این نگاه تثبیت شده شاید بتوان از زاویه ی دیگری هم به دلیل حضور دائمی و تاثیرگذار تلویزیون 

پرداخت.

تماش�ا و حضور تلویزیون در حال حاضر تبدیل به عادتی بی جایگزین ش�ده اس�ت. به خصوص در 

ایران تلویزیون از بدیهی ترین و ابتدایی ترین اش�یای حاضر در هر خانه ای اس�ت. گرچه شبکه های 

تلویزیون�ی در ایران به ش�دت محدود، سانس�ور ش�ده و زیر نظر دولت هس�تند، اما حض�ور فراگیر 

ش�بکه های ماهواره ای و همزمان نبود امکانات تفریحی در فضاه�ای عمومی، تلویزیون را تبدیل 

به بخش جدایی ناپذیر خانه ها کرده اس�ت. در مقایس�ه با کش�وری مانند فرانس�ه، تلویزیون دولتی 

ایران امکاناتی را برای مخاطب فراهم می کند که او بیش�تر وابس�ته به تماش�ای تلویزیون شود. به 

طور مثال پخش مس�تقیم تمامی بازی های فوتب�ال اروپا و جهان مخاطب ورزش دوس�ت را معتاد 

به دیدن تلویزیون خواهد کرد، در حالی که در بس�یاری کش�ورهای دیگر برای دیدن این مس�ابقات 

نیاز ب�ه پرداخت هزینه ی آبونمان ماهانه اس�ت. همین طور برنامه های مناس�بتی تلویزیون در ایام 

م�اه رمضان، نوروز، ده�ه ی فجر و… خود از دالیل ج�ذب مخاطب به تلویزیون دولتی اس�ت. در 

کش�ورهای دیگر دالیل حضور تلویزیون کمی متفاوت اس�ت. به عنوان مثال در فرانسه شبکه های 

متع�دد تلویزیون چنان حجمی از س�ریال ها، ش�وها و ُجنگ ها را ب�ه صورت روزانه پخ�ش و تولید 

می کنن�د که مخاطب ب�ا هر س�لیقه ای امکان یافتن خ�وراک مورد عالقه ی خود را داش�ته باش�د. 

حتی مخاطبی که عالقه ای به دیدن برنامه های داس�تانی، گفتگومح�ور یا خبری ندارد می تواند از 

ش�بکه های بیست وچهارساعته ی موس�یقی اس�تفاده کند و در نهایت به دام استفاده از این جعبه ی 

مس�تطیلی بیافتد. در چنین ش�رایطی و با این حجم انبوه ش�بکه های تلویزیونِی در دسترس )اعم از 

کابل�ی، ماهواره ای، آنال�وگ یا اینترنتی( برخالف نظریه ی مرس�وم که معتقد به ش�کل دهی افکار 

عموم�ی توس�ط تلویزیون اس�ت، می ت�وان به صورت معک�وس نیز به ای�ن پدیده پرداخ�ت. یعنی 

تلویزیون را در جایگاهی نش�اند که به جای تزریق ایده ی مش�خص قادر خواهد بود ذهن مخاطب را 

از هر ایده ای خالی کند. خالی کردن نه به روش های گوبلزی یا شستشوی مغزی، بلکه به وسیله ی 
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حجم زی�اد اطالعات. به این معنا که تلویزیون با حجم باالی ش�بکه ها و برنامه ها، انواع خوراک ها 

در ژانرهای مختلف از داستانی و مستند و گفتگو را به مخاطب عرضه می کند و این حجم اطالعات 

آن قدر زیاد و غیرقابل پاالیش اس�ت که فرصت هرگونه تفکر و س�اخت ای�ده ی جدید را از مخاطب 

می گیرد. بنابراین تعریف، تلویزیون ما را نه به عنوان یک جس�م خمیری آماده ی انعطاف پذیری که 

به عنوان یک ابژه ی س�نگی غیرقابل تغییر در خواهد آورد. در ش�کل ساده شده ی ماجرا به محض 

وق�وع یک اتفاق سیاس�ی یا اجتماع�ی تقریبًا تمامی ش�بکه های تلویزیون�ی در بخش های مختلف 

خبری و تحلیلی خود اقدام به برگزاری میزگردهای متنوع با مهمان-کارشناس�ان متفاوت می کنند 

و در یک فرصت کوتاه چند س�اعته حجم عظیمی از تحلیل برای مخاطب ساخته و عرضه می شود. 

وقت�ی که بیننده در میان این حجم عظیم قرار می گیرد، دیگر نیازی به فکر کردن نخواهد داش�ت و 

تحلیل های از پیش انجام شده و توس�ط رسانه به او تزریق شده آن قدر زیاد هستند که فرصتی برای 

ایجاد یک تحلیل ش�خصی مبتنی ب�ر منافعی غیر از منافع سیس�تم حاک�م را از او خواهد گرفت. در 

نتیج�ه افراد روی کاناپه های خود لم خواهند داد و کنترل به دس�ت تبدیل به حامالن اندیش�ه هایی 

خواهند شد که رسانه مانند لقمه های آماده به خوردشان داده است.

در ماج�رای کش�تار مجله ی ش�ارلی ابدو و پ�س از فراخ�وان دولت ب�رای راه پیمایی موس�وم به 

همبس�تگی، رس�انه های فرانس�ه به طور کاماًل هماهنگ و یک س�ویه چنان تبلیغ�ات بزرگی برای 

شرکت در این راه پیمایی کردند که عماًل هیچ صدای دیگری امکان گفتن حرفی مخالف مواضع آنان 

نداش�ت. در کمتر از دو روز با این روش تظاهراتی میلیونی شکل گرفت که منطق و دالیل شرکت در 

آن ن�ه لزوما از دل یک تحلیل فردی یا طبقاتی، که از بطن یک تبلیغات سیس�تماتیک دولتی بیرون 

آمده بود. دولت »دموکرات« فرانس�ه که در آن زمان در بدترین شرایط محبوبیت بود، با استفاده از 

این بس�یج عمومی توانست وضع خود را کمی سروسامان دهد و در چشم به هم زدنی نظم موجود را 

به سمت اهداف سیاسی-فرهنگی مورد نظر خود سوق دهد.

نمونه ی دیگر در جریان توافق اتمی ایران و کش�ورهای پنج به عالوه ی یک، رس�انه های مسلط 

و تلویزیون ه�ای ثروتمند مانند بی بی س�ی فارس�ی، یورونی�وز، صدای آمریکا و... ب�ا تحلیل های 

یک س�ویه ی خود اواًل تنه�ا راه برون رفت از وضع موجود را برای ایران در ت�ن دادن به توافق اتمی 

ترس�یم کردند و از طرف دیگر با اصرار مداوم، این توافق را یک پیروزی نام نهادند. این در حالی بود 
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که هنوز هیچ کس اطالعی از متن توافق انجام شده نداشت و حتی هنوز بسیاری از ابهامات در این 

تواف�ق وجود دارد ک�ه در روایت های متضاد طرف های ایرانی و آمریکای�ی می توان آن ها را دید. در 

این میان رسانه ها با توجه به امکانات خود برای تاثیرگذاری و با توجه به خاستگاه سیستماتیک خود 

)طبقه ی متوسط همدست با حاکمیت( توانستند شکلی از مذاکره را ترسیم کنند که جایگزین تمامی 

اش�کال دیگر عمل سیاسی شود و به واسطه ی ابزارهای تس�لط بر کانال های تولید محتوا، امکان 

طرح موضوع بدیل های دیگر را از اساس نفی کرده و فاقد موضوعیت کنند.

در تلویزی�ون دولت�ی ایران نی�ز نمونه های زی�ادی )و تقریب�ا بی ش�مار( از این رویک�رد تبلیغاتی و 

ایدئولوژی�ک دیده می ش�ود. از جمله نمونه های موف�ق و بحث برانگیز می توان ب�ه برنامه ی »ماه 

عسل« اشاره کرد که برنامه ای گفتگومحور است و هدف عالی خود را سیاست زدایی از جامعه و رفع 

مسئولیت از سیس�تم حاکم قرار داده است. در این برنامه ی تلویزیونی، مجری جوان و خوش سیما 

ب�ا تمام توان می کوش�د با گفتگوهای س�ازمان یافته با افرادی اس�تثنایی که توانس�ته اند از طبقه ی 

فرودس�ت وارد مناس�بات اقتصادی-اجتماعی طبقه ی متوسط و مرفه بش�وند، نشان دهد که قرار 

داشتن در طبقه ی فرودست، فقر، محرومیت های اجتماعی، نابسامانی های شغلی و موارد مشابه 

نه ناش�ی از حاکمیت و نظام سیاسی-اقتصادی مسلط، که نش�ات گرفته از »بی عرضه گی« فردی 

اس�ت. این برنامه تروی�ج می کند که هرکس اگر بخواهد و تالش کن�د می تواند از طبقه ی اجتماعی 

خود جدا ش�ده و به رفاه و »موفقیت« برسد. این روش یعنی حذف سیستماتیک نقش سرمایه داری 

حاک�م و نادیده گرفتن فضای رانت�ی و اقتصاد بازار آزاد، ایده آل دولت و نظام حاکم ایران اس�ت و به 

همین دلیل حاضر اس�ت بودجه ای چندصدمیلیونی برای ترویج�ش روی این مجری خوش چهره 

سرمایه گذاری کند.

عالوه ب�ر حجم عظیم اطالعات وارده، باید به خاصیت مهم دیگری از تلویزیون هم اش�اره کنیم 

که همان خاصیت یک سویگی آن است. رابطه ی تلویزیون و مخاطب رابطه ای است به طور خاص 

و مطلق یک طرفه. نقش بیننده ی تلویزیون در س�ه حرکت کلی خالصه می شود: روشن و خاموش 

کردن دس�تگاه، تعویض کانال ها و کنترل خصوصیات فیزیکی پخش )صدا، نور، رنگ و امثالهم(. 

مخاطب بیش�تر از این نقش�ی در تلویزیون ندارد. گرچه تلویزیون های جدید می کوشند با استفاده از 
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امکان�ات تکنولوژیک به مخاطب توهم انتخاب بدهن�د2 ، اما در حقیقت این انتخاب ها و این رابطه 

در همان ح�د توهم می ماند و در نهایت رابطه ی بیننده-تلویزیون رابطه ای یک س�ویه خواهد بود. 

تلویزیون با این خصوصیت بازتولید نوعی سیس�تم دیکتاتوری و اعمال دستور از باال، اما در بستری 

دموکرات نماس�ت. مصرف کننده ظاهرًا امکان این را دارد که از میان حجم وسیع برنامه ها دست به 

انتخاب بزند، اما در حقیقت انتخاب های او از پیش مش�خص و س�ازماندهی شده اند. او خود هرگز 

نخواهد توانس�ت دس�ت به تولید برنامه زده یا در برنامه های تولید ش�ده دخالت کن�د. هرچند نظام 

برنامه س�ازی می کوشد با ارائه ی اش�کالی مانند مصاحبه، حضور افراد عادی به عنوان تماشاچی، 

مس�ابقه های تلفنی یا استودیویی و غیره، شکلی از حضور مخاطب را بازسازی کند، اما روشن است 

که این حض�ور صرفًا حض�ور برنامه پرکن و حربه ای ب�رای جذب مخاطب بیش�تر و تصویری کاماًل 

انتزاعی از مش�ارکت عمومی و در واقع یک حقه ی رس�انه ای اس�ت. حضور اف�راد عادی جامعه در 

همان حد برنامه پرکن باقی می ماند و صرفًا نقش�ی مانند تماش�اچیان س�یرک و یا حتی کمتر از آن در 

حد نریش�ن خنده های ضبط ش�ده روی س�ریال »فرندز« دارند. تصاویر ش�رکت کننده گان بازتولید 

روش رس�انه در تصویرسازی از جامعه است و می تواند فرس�نگ ها فاصله با واقعیت های اجتماعی 

داش�ته باش�د و حتی ترویج س�بک مورد نظر س�ازندگان از روابط اجتماعی باش�د. به عنوان نمونه 

برنامه ی »خندوانه« که این روزها در تلویزیون ایران پربیننده ش�ده و مبتنی بر حضور تماشاگران و 

شرکت کننده گان عادی ست، به صورتی آشکارا سیس�تماتیک ایده آل ها و پیش فرض های سیستم 

حکومت�ی را در چینش مهمان�ان طبقه ی عادی خود رعایت و به طریق اول�ی ترویج می کند. در این 

برنام�ه مرده�ا در ردیف های جلو نشس�ته و زن ه�ا در ردیف های عق�ب می نش�ینند. تمامی مردها 

پیراهن ه�ای یقه دار آس�تین بلند به تن دارن�د و زن ها جلوی موه�ای خود را که احتم�ال دارد از زیر 

مقنعه یا روس�ری دیده شود، با وسایل سفت و س�ختی پوشانده اند. تماش�اگران تقریبا از جای خود 

تکان نمی خورند و حتی در هنگام خندیدن می کوش�ند حرکت اضافه انجام ندهند و ساختار »چوب 

خش�ک« بودن خود را )که احتماال نش�انه ای از ادب اجتماعی س�ت( حفظ کنند. به همین س�ادگی 

این برنامه ی پرمخاطب چندین کلیش�ه ی مختلف مانند کلیشه های جنسیتی، اخالقی و پوشش را 

و…  برنامه ها  زیرنویس  اضافه،  فیلم های  خرید  بازپخش،  و  ضبط  برنامه ها،  تأخیر  با  دیدن  قابلیت  مانند  امکاناتی   2
براوزر  بازی،  مانند  می دهد.  قرار  استفاده کننده  اختیار  در  اینترنتی  پخش  باکس  یا  تلویزیون  دستگاه  که  امکاناتی  همین طور 

اینترنتی و غیره.
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همزمان ترویج و نهادینه می کند.

تلویزیون و اختگی

از هم�ه ی آن چیزهای�ی که در باال گفته ش�د می ت�وان به این نکته رس�ید که تلویزیون کش�نده ی 

ایده نیس�ت، بلکه ب�ه وجود آورنده ی بی نهایت ایده ی تکثیرش�ونده اس�ت که در نهای�ت به فقدان 

ایده می انجامد. از تکثر ایده هاس�ت که هیچ ایده ای فرصت ظه�ور نمی یابد. وقتی مصرف کننده و 

مخاطب تمام آن چه می اندیش�د یا قرار است بی اندیشد را در بسته ای پرزرق وبرق به صورت یک جا 

مثل یک وعده غذای فس�ت فودی دریافت می کند، دیگر نیازی به تالش برای ساخت ایده در خود 

نمی یابد. در چنین جامعه ای اس�ت که تالش و پویایی برای رس�یدن به ش�رایط بهتر جای خود را به 

اختگی فکری و عملی می دهد و جامعه به س�مت »Couch potato« شدن حرکت می کند. به جای 

تالش برای شرکت در زمین ورزش، تبدیل به سیب زمینی های چاقی می شویم که روی کاناپه های 

راحت مان لم داده ایم و بر سر بازیکن خودی فریاد می زنیم و تالش بیشتری می طلبیم.

پایان
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