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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگاي در  رشته مطالعات ميان
   36ـ  21صص  ،1390اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال

  درآمدي بر فلسفة تلويزيون

  *محمد اخگري

  چكيده
توان در بستر فلسفه رسـانه فهـم كـرد و برداشـت از      تلويزيون را مي ةفلسف
رسـانه بـدان    ةهـا و ابعـاد گونـاگوني كـه فلسـف      ر ساحتتلويزيون د ةفلسف
از ديگر . اند، قابل بررسي است گردد و متفكران بدان پرداخته بندي مي تقسيم

هـاي آن قابـل    تلويزيون هم از منظر فني و هم از منظـر قالـب   ةسوي، فلسف
توان در سه بخش تصوير، واقعه و سريال ابعـاد آن را   بررسي است و لذا مي

عمـل   ةبنـدي و شـيو   تلويزيون بـا توجـه بـه سـازمان    . طالعه قرار دادمورد م
تلويزيون در اصل شكلي ، كند اي را توليد مي مختص به خود، تفكر و تجربه

فنـي   ةنه تنها جنبـ  كه با عنايت به آن مختص به خود از تفكر و تجربه است
. شـود  بلكـه بـر آن تأكيـد و تمركـز نيـز مـي      ، شـود  نمـي  تلويزيون فراموش

لويزيون عضو ماشيني زندگي انسان است كه به فني شدن و تكنيكي شـدن  ت
اي است كه ادراكي جهاني را بـراي انسـان    تلويزيون رسانه. انجامد تفكر مي

تلويزيون در سـه بخـش و بـا در نظـر      ةدر اين نوشتار فلسف. سازد ميميسر 
  . شود رسانه بررسي مي ةگرفتن سه برداشت از فلسف

، فلسـفة  )Ge-Stell(، گشـتل  )Diskurs(سفة رسانه، گفتمـان  فل :ها كليدواژه
اي، واقعـه، ادراك   تكنولوژي، تصـوير، نوتلويزيـون، نظريـة تصـوير رسـانه     

 .اي، سريال رسانه

  
 

                                                                                                 

   Achgari@gmail.com  پژوهشگر و مدرس دانشكده صدا و سيما و دكتراي عرفان اسالمي *
 20/1/1390: ، تاريخ پذيرش13/9/1388: تاريخ دريافت

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  دي بر فلسفة تلويزيوندرآم   22

  1390اول، شمارة اول، بهار و تابستان  سال، رسانه و فرهنگاي در  رشته مطالعات ميان

  مقدمه
رود، معمـوال سـه برداشـت مختلـف از آن مطـرح       رسانه سـخن مـي   ةهنگامي كه از فلسف

اي بايـد   نگرد كـه چنـين فلسـفه    منظر ميرسانه را از اين  ة، فلسفبرداشت نخست: گردد مي
بتواند بازتاب و نقد مفاهيم و روندهايي را كه دانش رسانه بـدان نيـاز منداسـت، بـر عهـده      

ديگـري داراي فلسـفه اسـت، از ايـن موضـوع       ةپذيرش اينكه تلويزيون يا هر رسان. بگيرد
يافته كه رسـانه   كيلگيرد كه تلويزيون از يك گفتمان و يا تعداد زيادي گفتمان تش نشأت مي

اي ويژه باهم و بر هم تأثير  دهند و يا در يك محل مشخص و در شكل يا شيوه را شكل مي
  )Fahle, Engell,2006:7. (گذارند كه آن محل خود تلويزيون است مي

اي يـا   هاي فلسفي، مفاهيم رسانه رسانه اين است كه موضوعِ تالش ةمفهوم دوم از فلسف
بنـدي   اي خودشان به نام مفاهيم فلسفي دسته هاي رسانه بلكه پديده دانش تلويزيوني نيست

در گـام اول يـا   . تواند تـأثيرات مختلفـي داشـته باشـد     اين برداشت دوم خود مي. شوند مي
زمينه، اين عالقه وجود دارد كه با كمك مفاهيم فلسفي و تفكر بـه يـك فهـم بهتـر از      پيش

ان آزمـود كـه چـه متـون فلسـفي و چـه تفكراتـي        بدين منظور، بايد بتو. رسانه دست يابيم
بنابراين، بايـد مشـخص كـرد كـه در     . اي بسط داده شوند توانند به رسانه و مسائل رسانه مي

هاي  مشخص با ويژگي ةمسائل فلسفه و يا يك رسان ةمتون پيشين و كالسيك فلسفي دربار
ممكن است به صورت گاه . مربوط به خودش پيش از اين چه تفكراتي انجام پذيرفته است
تلويزيون نيـز   ةاين شيوه دربار. مشخص از رسانه نام برده نشود اما بتوان از آن استفاده نمود

 ةامـروزه پرسـش دربـار   ) Fahle,Engell,2006:s. 9. (نتايج جالبي را به دنبال خواهد داشت
، ممكن ها، كه واسط ميان شيئي و سوژه و معرفت هستند معرفت بدون در نظر گرفتن رسانه

هـا پـا بـه ميـدان      هاي فلسفي با رسانه جاي ترديد نيست كه امروزه پاسخ به پرسش .نيست
  . نهاده است

رسـانه را از   ةرسانه، نه بر آن است كه مانند برداشـت دوم، فلسـف   ةمفهوم سوم از فلسف
اي را از ميـان   ميان متون فلسفي بكاود و نه آنكه به مانند برداشـت نخسـت، شـيئي رسـانه    

ها با عنايت به بنيان نهادن متـون   هاي علمي بنيان نهد بلكه در پي آن است كه رسانه تمانگف
درسـت وفـادار بـه آن    . دهند فلسفي و در پاسخ دادن به مسائل فلسفي چه انجام داده و مي

 ةبنابراين، فلسـف . "نوشت افزار ما نيز با تفكر كردن ما همراه و همكار است"نيچه كه  ةجمل
هـاي   اي از جملـه ابـزار   انـواع رسـانه   ةواند تالش كند كه اين همكاري را در همت رسانه مي

  . سازي بيان نمايد هاي تصويري و ويرايشي و آماده آوري اي و انتقالي و فن نوشتاري، ذخيره
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تلويزيـون   ةشود، غالبا فلسف تلويزيون مطرح مي ةفلسف ةهاي مختلفي كه دربار در بحث 
كنند و اين سه بخش نيز بايكديگر پيوند  قعه و سريال بررسي ميرا در سه بخش تصوير، وا

ها را با عنايت به سه  تلويزيون هر يك از اين بخش ةاز اين رو، براي بررسي فلسف. يابند مي
 :نماييم رسانه بررسي مي ةفلسف ةبرداشت بيان شده دربار

  
  تصوير )الف

: تصوير اكنون بدين معناست  ةواژ. بنيادي در دوران نو سيطره بر جهان تصوير است ةواقع«
  )Heidegger, 2003: 75f( ».محصول تصورِ توليد كننده

  
  مارتين هايدگر
هايش با  در يكي از داستان ،ويسنده و اديب آلماني قرن بيستم، ن (Max Frish) ماكس فريش

كاركرد تصـوير را در شـكل بخشـيدن تصـور انسـان از       (Isidor) "ايزيدورداستان "عنوان 
فريش در بخشـي از ايـن داسـتان، زن و    ). Grisbach, 1972: s.128( دهد اقعيت نشان ميو

 ةهاي آن به يك موسس كند كه براي سفر به اقيانوس و تماشاي ديدني مي توصيفمردي را 
هـاي   جاذبـه ، توريستي از روي عكس و تصـاوير  ةكارمند موسس. كنند توريستي مراجعه مي

ير زيباي يك كوه يخـي را بـه آنهـا    ودهد و تص آنها شرح مي توريستي سفر دريايي را براي
وقتي زن و مرد با كشـتي دريـايي بـه دوردسـت تـرين نقـاط        ،چند روز بعد. دهد مينشان 

 :زنـد  افتد و زن هيجان زده فرياد مـي  ه يخي ميوناگاه چشمشان به ك، كنند مياقيانوس سفر 
  نگاه كن درست به مانند عكس
كند كوه يخي مانند  ديده است و از اين رو بي اختيار فكر مي زن كوه يخي را در عكس

در دنيـاي   ، تصـوير تـر  به تعبيـري روشـن  . عكس است و نه اينكه عكس به مانند كوه يخي
اي ثانوي از  از واقعيت دگرگون ساخته و به همين سبب انسان تجربه را امروز تجربه انساني

عيت آشنا ساخته اما حس انسان را از برخورد بي ها دارد و اگرچه رسانه او را با واق واقعيت
واسطه با واقعيت بازداشته است و در واقع انسان به برداشتي ثانويه از واقعيت دسـت يافتـه   

اي را در قـرن   ها عصر و دوران تـازه  شود بلكه رسانه البته كار تنها به اينجا ختم  نمي. است
هـا يـاد    از آن با عنـوان عصـر دوم رسـانه    اند كه برخي بيست و يكم فراروي بشر قرار داده

ها در روزگار ما، كه بر برداشت مـا از واقعيـت    هاي رسانه يكي از شرايط و كاركرد. كنند مي
تأثير گذاشته است، كاركردي است كه در داستان ماكس فريش بدان اشاره شـد و از آن بـه   
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سوف فرانسوي، همانندسـازي  بودريار، فيل. كنند ياد مي Simulationعنوان همانند سازي يا 
 . هــايي از واقعيــت جــايگزين نمــودن واقعيــت بــا نشــانه: كنــد گونــه تعريــف مــي را ايــن

)Baudrillard, 1978: 83-119 (ها يـا نمادهـايي از واقعيـت     تر، ما با نشانه به عبارت روشن
انندسازي را بودريار هم. بينيم ها را مي ها و سمبل سروكار داريم و به جاي واقعيت، اين نشانه

داند و معتقد است، پس از دوران صـنعتي شـدن بـه     يكي از فرايندهاي فرهنگي مدرنيته مي
گذارنـد   كنيم كـه ايـن كـدها نمـي     جاي واقعيت الگوها و كدهايي از واقعيت را دريافت مي

ميان واقعيت و نمـاد   ةاو عقيده دارد كه رابط. نمايند واقعيت رخ دهد بلكه آن را بازتوليد مي
باروك نيز قابل مشاهده بوده است اما اين وضعيت بدان سـبب بـه دوران مدرنيتـه     ةر دورد

توان ميان واقعيت و مجاز و يا، به عبارت ديگر، ميان واقعيـت و نمـاد    مربوط است كه نمي
ها چيـزي   كه رسانهعقيده دارد بودريار ) Philosophie heute, 1978: 81. (تفاوتي قائل شد
بي ثبات كردن حقايق و واقعيات مربـوط بـه تمـام     شگفت انگيز براي يهاينيستند جز ابزار

بر اثر شوق ما به فرهنـگ و   ها پيدا كرديم ما به رسانه اعتيادي كه. حقايق تاريخي و سياسي
سازي معاني حقيقت و بيهودگي و در واقـع انهـدام    معكوس ةاطالعات نيست بلكه در نتيج

كنـد   بودريار تنها بدين نكته اشاره  نمـي ) 32 :1378ر، پاست(. هاست اين اصول توسط رسانه
كه تفاوت و تميز ميان تصوير و واقعيت براي ما ممكن نيست، بلكه او معتقد است آنچه كه 

تصوير براي خودش نيست بلكه مجازيتي برگرفته از  ةكنيم، صرفا ارائ ما امروزه مصرف مي
همانند سـازي در واقـع از بـين    . ممكن استهاي  ها يا نماد به دنبال هم قرار گرفتن نمايش

  . بردن توان فهم و تشخيص تمايز ميان واقعيت و نماد است
واقعيت "شود،  يكي ديگر از تعابير و اصطالحاتي كه در عصر حاضر از آن بسيار ياد مي

واقعيت مجازي اصطالحي است خطيرتر، چراكه دال بر واقعيتي اسـت كـه   . است "مجازي
در روزگار مـا  ) 64همان، ص(. اليه باشد يا به اشكال مختلف درآمده باشدامكان دارد چند 
 ،هاي گروهي شده است، به اين مفهوم كه رسانه نشان داده اي فزاينده وانمود فرهنگ به گونه

در . سـازند  را دگرگون ميآنها دهند و هويت  غالبا آنچه را كه با آن سروكار ندارند تغيير مي
انـد   گونه هايي خيال ت مجازي، انگارهاواقعي. عيت چند اليه شده استها واق عصر دوم رسانه

عيت مجازي واق. خوانند كه به موجب تفاوتشان با واقعيت واقعي، بازي و اكتشاف را فرا مي
با قرار دادن فرد در داخل دنياهاي متفاوت، فرضي بودن واژه و خيالي بودن فيلم يا تصـوير  

گونـه كـه بودريـار اشـاره دارد، فرهنـگ       همـان ) 64همان، (. برد ي فراتر ميمويدئويي را گا
اي فزاينده از اين صور خيال شكل گرفته اسـت، صـوري كـه در مجمـوع      امروزي به گونه
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فرهنگ امروزي شامل واقعيات سـاختگي  ) 120: همان. (دهند واقعيت جديدي را شكل مي
خراالمـر، هـيچ عطفـي صـورت     اما، آ. ترند است كه از آنچه بناست به آن اشاره كند، واقعي

نگرفته است، همچون هنگامي كه زندگي اجتماعي به شكل يك پـارك موضـوعي در يـك    
  . آورد شود، عنصر ساختگي آن سر بر مي مكان به معرض نمايش گذاشته مي

در . دهـد  تلويزيون با استفاده از تصاوير، شكل خاصي از دريافـت حسـي را ارائـه مـي     
بـه   (Paul Nipkow) تلويزيـون توسـط پـاول نيپكـوف     ةبـار قديمي تـرين تعريفـي كـه در   

دانـد   او تلويزيون را دستگاهي مـي . بيان شده، به اين موضوع اشاره گرديده است 1884سال
متفـاوت از  (» ب«در مكـان  ) زمـان  هـم (را » الـف «اي از مكـان   كه هدفش آن است كه ابژه

صويري بودن تلويزيون ايجـاب  تأكيد بر ديداري بودن و ت. قابل رويت نمايد) وضعيت الف
تصـوير در  ) Terminus(حـد  . شنيداري بودن آن نيز سخن گفتـه شـود   ةنمايد كه دربار مي

گيرد، چراكـه تلويزيـون عمـال در برداشـت      مفهوم تصوير شنيداري، صوت را نيز در بر مي
حـس  تلويزيون به ادراك حسي ـ و البتـه در اينجـا    . آميزد كلي؛ صدا و تصوير را در هم مي

تصوير : بنابراين بيان مفهوم دقيق تصوير بسيار حائز اهميت اسـت . گردد بينايي ـ مربوط مي 
شكلي است كه در آن تلويزيون دريافت حسي مربوط به خود را براي ديداري بودن ـ  

شنيداري بودن ـ نخست سازماندهي و سپس : تر تصوير شنيداري و يا در حالتي گسترده
  . شود ر تلويزيوني اداراك تلويزيون درك ميدر تصوي. دهد بازتاب مي

هاي صرف مـادي   اين موضوع در تصاوير خام، يعني تصاويري كه چيزي غير از قابليت
شـوند؛ در   امروزه اين نـوع تصـاوير پخـش نمـي    . دهند، قابل فهم است ادراك را نشان نمي

شـوند   كار برده مياما، امروزه تصاوير تكنيكي به . شدند گذشته اين تصاوير بيشتر پخش مي
هـا، خطـوط ريلـي قطارهـا و منـاظر طبيعـي        و همه تصاوير از جمله تصاوير فضا، بزرگراه

عمل به صورت اساسي تغيير نكرده اسـت، چراكـه ايـن تصـاوير نيـز       ةاما نحو. اند گونه اين
و از هـم اينجاسـت كـه ايـن     . آورند امكانِ صرف رؤيت چيزي را در مكان ديگر فراهم مي

اي و بـا چـه راهبـرد     شود كه به چه شـيوه  تمامي تصاوير تلويزيوني مطرح مي ةربارمسئله د
دهند و آن را در مفهوم تصـوير   اساسي رسانه بازتاب مي ةاساسي آنها ديداري بودن را مقول

نـه بـه وضـعيت     بديهي است كه لحظه بازتاب به ادراك مربـوط اسـت و  . سازند انباشته مي
  .استثنايي تلويزيون

ون از نظر به كار گرفتن تصوير تك قطبي نيست، يعني اين فقط تلويزيون نيست تلويزي
بنابراين، بايد با دقت مطالعه شـود كـه تصـوير تلويزيـوني در     . كند كه از تصوير استفاده مي
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اي در بازتاب خود  عكسبرداري، فيلم يا تصاوير ديجيتال رايانه: مقابل تصاوير ديگر همچون
هاي سازماني  همه اين انواع تصاوير شكل. سازد چگونه عيان و متمايز مي ها، آنها را از ديدني

مسئله در تصوير تلويزيوني آن است كـه چگونـه   . زمان بازتاب آنهاست ديداري بودن و هم
درك و  : تلويزيون در جايگاه رسانه، ديداري بودن و قابل ديدن بودن، و يا به طـور كلـي   مـ

د و آيا تلويزيون خودش را نوع قابل تعريفي از ديداري بودن ياب مدرِك، را در تصوير در مي
  سازد؟ و شنيداري بودن، قابل رؤيت و قابل شنيدن مي

دانشـمند   ،(Richard Dienst) تصاوير تلويزيوني را ريچارد دينست ةباب تأمالت دربار
 Still Life in Real) "جـان در زمـان واقعـي    طبيعت بـي "اي با كتاب خودش  علوم رسانه

time)  مختلـف  ةتلويزيون در تفكر فالسف"او در اين كتاب موضوع . گشود 1994به سال" 
دينسـت بـراي تشـريح    . را بررسي نمـود  (Deleutze) از ماركس، هايدگر، دريدا و دلويتسه

راه را  (Ge-stell) تشريحي كامل از مفهوم محوري گشـتل  ةكوشد با ارائ ديدگاه هايدگر مي
  . دبراي تلويزيون باز كن

  :كند آوري چنين بيان مي فن ةهاي برمر و فرايبورگ، دربار هايدگر در سخنراني
مكاني را كه براي رفتن به آنجا پـيش  . شوند هاي زماني و مكاني منقبض مي فاصله ةهم

از جايي كـه  . شود ها وقت نياز بود، اكنون با هواپيما يك شبه طي مي ها و ماه از اين به هفته
نمود و يا شايد، اصال هيچ اطالعـي از   ها كسب اطالعات مي ، پس از سالانسان پيش از اين

زدن  جوانه ةنحو. يابد يافت، امروزه از طريق راديو، در لحظه و در ساعت اطالع مي آنجا نمي
. دهـد  ها پنهان مانده بود، اكنون فيلم در يك دقيقه آن را نشـان مـي   ها كه قرن و رشد رستني

دهـد كـه انگـار     اي نشان مي آن را به گونه ةكهن و حكومت و ادارهاي  چنين تمدن فيلم هم
دهد شـاهد   عالوه بر آن، فيلم بر آنچه كه نشان مي. باشند همين امروز در حال آمد و شد مي

 ةتلويزيون بـه نقطـ  . دستگاه ضبط و كساني كه به كار مشغولند شاهد بر وقايع هستند. است
هـاي   ابزارها و فعاليـت  ةتواند بر هم يابد، چراكه مي زدايي دست مي هيجان انگيز اين فاصله

 ) Heidegger, 1994: B1. 79. (ها وقوف يابد و از آن ميان شكار كند آمد و شد
هايدگر با توجه به آنچه كه در عصر او وجود داشته است، از ابعـاد و جهـات منقـبض    

ا از مكان جغرافيايي، هاي مختلف تجربه ر هواپيما، راديو و فيلم حوزه. گويد شده سخن مي
از نظر . وقايع تاريخي و رشد طبيعي به انحصار خود در آورده و آنها را متراكم ساخته است
توان آن  هايدگر همه اين تجربيات با نوعي تأمل و صبر و حوصله انساني پيوسته بوده كه مي

ال نزديـك نگـاه   تركيبي از آرام ماندن، خوددار بودن و خويش را كام. را قوه استقامت ناميد
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جايي سـريع فـن آوري قـرار     اكنون به جاي اين قوه استقامت، كشش بسيار و جابه. داشتن
   )Dienst, 2006: 23. (گرفته است

شـيئي، گشـتل، خطـر و    (دينست معتقد است كـه در ميـان چهـار سـخنراني هايـدگر      
 ةير دربارتفس ةگشتل با ارائ. گشتل وخطر اهميت خاصي در موضوع رسانه دارند) بازگشت

. گيرد تا نزديك و دور را از يكديگر متمايز گردانـد  فاصله و نياز ما، مورد استفاده مي ةمسئل
شـود كـه فهـم     موفق مي "ماهيت تكنيك خودش تكنيكي نيست "هايدگر با اين عبارت كه

. هستي وارد شود ةجديدي از مسئله پيدا كند تا بدان وسيله خطر تكنيك بتواند در افق مسئل
بـر  ) فـن (كننده آن است كه شـناخته شـود، تخنـه    تعيين ةخطر نكت ةديگر سخن، در لحظبه 

را داراسـت؛ يعنـي، كنشـي كـه پديـد       Poisiesاش ساختن  اساس ذات خود در بيان يوناني
اي كه پنهان زدايي، كشف، آلتئيـا   تكنيك در حوزه. تكنيك نوعي پنهان زدايي است: آورد مي

تكنيـك در ايـن كـنش، فعـل انسـاني را      . يابـد  ، هستي مـي دهد و جايي كه واقعيت رخ مي
تكنيك مدرن و همراه با آن علوم كه تكنيك بدان رهنمـون اسـت، روش   . كند جايگزين مي

طلبـي نـامي    اين مبـارزه . طلبد شوند كه جهان را به مبارزه مي نويني در انكشاف توصيف مي
يك  براى ماهيت يچارچوب، نام گشتل،. شود كشد كه گشتل ناميده مي ژه را بر دوش مي وي

خاصى از انكشاف است كه در آن انسان به معارضه فرا خوانـده   ةبلكه نام نحو  ء نيست شى
انكشـافى   ةگشتل به معناى نحـو . به عنوان منبع، كشف حجاب نمايد  شود تا از واقعيت مى

يكى اش بر عمق ذات تكنولوژى مدرن حاكم است و خودش امرى تكنولوژ است كه سيطره
شـايد بتـوان   . گشتل، نامى براى بيان ماهيت تكنولوژى جديد است» هايدگر«از نظر . نيست

ها  دارد تا به واقعيت گفت كه گشتل، روح حاكم بر تكنولوژى جديد است كه انسان را وا مى
 ةبـا سـيطر  . بلكه منبع ذخيره لحاظ نمايـد  ،اشياء اًخاصى نگاه كند و آنها را نه صرف ةبه گون
در ايـن سـاخت جديـد    . دهنـد  شياء و زبان به تصوير و اطالعات تغيير ساختار مـي گشتل ا

اساس گشتل، همه چيز، هرآنچه هست بر اساس مقياس و ميزان جايگزيني و ارائه انديشيده 
هـاي دوران جديـد را شـامل     تداركات تكنيكي و رسـانه  ةاگرچه مفهوم گشتل هم. شود مي
مبنا براي بيان اشكال تصـويري كـردن و بـه تصـوير در     شود، اما ريچارد دينست از اين  مي

  . گيرد آوردن بهره مي
هـا در سـخنراني او بـا عنـوان      سلطه آرام ديداري ةترين موضع گيري هايدگر دربار مهم

هايـدگر در ايـن   ) Heidegger, 2003: 75f. (اسـت  1938در سـال   "عصر تصوير جهـان "
هاي ماهوي عصر جديد را بدين شكل نام  دهاي تأثيرگذار پدي سخنراني در خالصه و چكيده
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تعريـف تمـام   . 4شناسـي   زيبـايي  ةورود هنر در حوز. 3تكنيك ماشيني . 2دانش . 1: برد مي
  . رها كردن اعتقاد به خدايان. 5 "فرهنگ "كارهاي بشري به نام 

ديـداري و تصـويري در محـور     ةپردازد و جنب انسان و دانش مي ةهايدگر به تبيين رابط
گيرد و آنها را  مي ها در اين بستر تصميم آدمي در مورد هستي هستنده. گيرد او قرار ميبحث 

كنـد و   آنها جستجو مـي  سازد، زيرا هستي هستنده را ديگر در به تصوير در آمدن نمايان مي
براي اولين بار است كه جهان  دهد؛ بار است كه در تاريخ جهان رخ مي يناين اتفاق براي اول

شـود، در   هر آنچه هست تبديل مـي  ةنمايانند آدمي به باز. شود صوير باز نموده ميت ةبه مثاب
درواقع اگر در پـي آن  . كند را پيدا مي (object) اين معنا كه هر آنچه هست خصوصيت عين

از مجراي آن بتوانيم عصر مدرن را فرا پيش نهيم و بشناسـيم   و ةباشيم كه به واسط اي واقعه
خصلت تصويري آن و بدل شدن آن به تصوير تكيه كنيم؛ خصلتي  ه همينتنها و تنها بايد ب

كه از مجراي آن تمامي هسـتي   ،و در مركز قرار گرفتن انسان كه بر آمدن انسان چون سوژه
ديگر از اين پس تمـامي آنچـه هسـت بايـد     . هاي اصلي آن است زمينه آيد، از به بيان در مي

نماياند و بـه عنـوان تصـوير فـراپيش      مي ينها را باززيرا اوست كه آ توسط انسان معنا يابد
  :كند هايدگر چنين بيان مي. نهد مي

تصـوير اكنـون بـدين     ةواژ. بنيادي در دوران نو سيطره بر جهان تصـوير اسـت   ةواقع"
كند كه بتواند  در اينجا انسان براي وضعيتي مبارزه مي. محصول تصورِ توليد كننده: معناست

 .كنـد  دهـد و ميـزان آنهـا را تعيـين مـي      موجودات معيار مـي  ةه به هماي باشد ك آن هستنده
") Heidegger, 2003: 94(  

آنجا كه جهان بـه تصـوير بـدل    :كند كه  ديگري اين معنا را تكميل مي ةهايدگر در جمل
غول آساي  ةبه اعتقاد او دور. يابد شود، نظام يا سيستم و البته، نه فقط در تفكر، سلطه مي مي

اي پنهـان   صورت جهان ـ به عنوان ـ تصوير در عمل براي ما بـه صـورت گونـه     حاضر به 
هاي زياد را با هواپيمـا و بيگـانگي دنياهـاي ناشـناس از بـين       كند كه فاصله شدگي بروز مي

 يي مااشنويم؛ چرا كه شنوايي و بين كند كه ما اكنون نمي هايدگر خطري را گوشزد مي. برد مي

از نظر هايدگر، ايـن خطـر بـه توليـد تصـاوير      . ابود شده استتكنولوژي ن ةبه خاطر سيطر
تكنولوژي، بدون پرسشي بنيادين از تأثير آن اسـت كـه    شود بلكه در استفاده از محدود نمي

گـاه بـه بـدترين     تكنولوژي را امري خنثي لحاظ كنـيم، آن  اگر ما. چنين خطري نهفته است
نسبت به تكنولوژي، در نهايت  فروتنانه ةهاين مواج. ايم تسليم آن كرده شكل ممكن، خود را

شـود كـه    گاه درك مـي  خطر آن. ما نسبت به ماهيت تكنولوژي كور شويم شود كه سبب مي
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. ممكن عياني را مضمحل كند ، انسان و ساير طرق)تكنولوژي(عياني موجودات  ةاين طريق
يي انسـان از  باعـث رهـا   اش، سربر آوردن عصر تكنولوژي را كـه  هايدگر در دوران زندگي

تكنولـوژي حمـل و   . ديد اش شده بود، به چشم خود هاي محيط طبيعي بسياري محدوديت
هـا هرچـه بيشـتر از عـالم      انسـان  نقل و ارتباطات، عميقاً بر مانع دوري فيزيكي غلبه كرد و

قيدانـه بـا زنـدگي     اين رهايي بـي  به نظر هايدگر تلفيق. طبيعي خود و حدود آن آزاد شدند
فزوني قـدرت   ةافزايش آزادي كه نتيج متناظر با. تفكر ما خطري مصيبت بار استروزانه و 

بخشي از بنياد وجودي خـود را از   تكنولوژي جهت غلبه بر حدود طبيعي ماست، انسان نيز
جدايي از حدود طبيعي، خطر انكار و غفلت از قوام انسـاني مـا    ةبه واسط ، ودهد دست مي
مادامي . خطر تكنولوژي همانا نفي تناهي، فرديت و حقيقت فاني بودن ما است. آيد پديد مي

تكنولـوژي، فناناپـذير    ةتوانيم به واسط اين توهم را در ما پرورش دهد كه مي كه تكنولوژي
  . انسانيت ما وجود دارد از دست دادنهر چيز تسلط يابيم، خطر  شده و بر

پـردازد كـه از    هاي عصر جديـد مـي   جايي به تحليل جابه عصر تصوير جهانهايدگر در 
دهد كه جايگزيني چگونه نخسـت   گيرند و نشان مي هاي مدرن جايگزيني نشأت مي سيستم

 . گيرد از مجازيت تكنيكي سرچشمه مي
تلويزيون مورد مداقه و بررسي ديگر  ةتصوير به عنوان موضوعي محوري در بحث فلسف

دستگاه تلويزيـون را   (Claudia Bluemle) بلومله كالوديا. انديشمندان نيز قرار گرفته است
از دريدا فرايند بازتاب را در تلويزيـون   "هاي يك نابينا نقاشي"كند و با توجه به  بررسي مي
كند  پردازد و بيان مي هاي مصنوعي و هنرمندانه در تهيه فيلم مي او به پروژه. نمايد تشريح مي

هـا و بيشـتر بـه     اك را كمتر به كمك ايـن پـروژه  كه تلويزيون بر خالف فيلم و گرافيك ادر
  )Blueme, 2006: 41. (سازد كمك سيگنال ميسر مي

كنـد كـه تحـول و     اي تصويري فهم مـي  تلويزيون را رسانه (Oliver Fahle) اوليور فاله
دهــد بــه پــيش  دگرگــوني تصــوير مــدرن را در حــالي كــه مفهــوم تصــوير را تغييــر مــي 

كند تا با ايجاد تمايز ميان تصوير و آنچه كـه ديـده    و تالش ميا) Fahle, 2006: 71.(برد مي
تصوير را براي تلويزيون  ةفاله به دنبال آن است تا نظري. شود، برداشتي نو را ايجاد نمايد مي

كند كه وقتي از تلويزيون در معناي نظري و يا با هدف فلسفي سـخن   پي افكند و عنوان مي
شود و بيشتر به مباحث معناشناسي توجه  ير پرداخته ميشود، كمتر به موضوع تصو گفته مي

هـاي   رسـد كـه نظريـه    گيرند و به نظر مـي  گردد و يا تماشگران و تماشا مد نظر قرار مي مي
اند و از نقاشي و گرافيك بـه تصـاوير ديجيتـال     تصوير  بي توجه به تلويزيون از آن گذشته
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ز تصوير تلويزيوني صرف نظر كنـد، چراكـه   تواند ا تصوير نمي ةحال آنكه نظري. اند پرداخته
كوشـد تـا نشـان     بنابر اين، او مي. تصوير است ةتلويزيون نيز مكاني براي گسترش و توسع

توانند در ارتباط با يكـديگر   تصوير و تلويزيون چگونه به صورت متقابل مي ةدهد كه نظري
ناختي و در اثـر مدرنيتـه   به اعتقاد فاله تصوير در نقاشي از منظـر زيبـايي شـ   . تشريح گردند
تصـوير   ةاي را در ارتباط با نظريـ  اي يافته است و نقاشي مدرن بنيان فلسفي تازه مفاهيم تازه

دگرگوني . اند اي و تصوير به صورت تنگاتنگ به هم پيوسته تصوير رسانه. ايجاد كرده است
اي مدرن  رسانهزماني كه تصوير . شود اي دگرگوني در تصوير را موجب مي در تصوير رسانه

ي توسـعه قـرار    بنابراين، تصوير در يـك گـامِ دوگانـه   . شوند شود، تصاوير نيز مدرن مي مي
اي ديگر، يعني گذار از نقاشي به عكاسي و  از يك سو، گذر از يك رسانه به رسانه: گيرد مي

د از عكاسي به فيلم و از فيلم به تلويزيون، و از ديگـر سـوي، تصـوير در ميـان و در فراينـ     
به ديگر سخن، تحوالت بيروني و تكنيكـي بـر تحـوالت    . شود اي تعريف مي تصوير رسانه

ــي    ــأثير م ــناختي ت ــايي ش ــي و زيب ــد درون ــون   . گذارن ــو تلويزي ــوم ن ــدايش مفه ــا پي  ب
(Neo - Fernsehen)  تصـوير و   ةهاي اساسـي در حـوز   پديد آمد، تفاوت 1980كه از سال

شين تلويزيون به چنـد تصـوير كوچـك در نـو     يك تصوير بزرگ در مدل پي. واقعه رخ داد
شناختي نيز در آنها  شود؛ و عالوه بر تغيير شكل تصوير، تغييرات زيبايي تلويزيون تبديل مي

به اعتقاد او تفاوت، و يا بهتر بگوييم تمايز ميـان تصـوير و آنچـه ديـدني     . گيرد صورت مي
در موضوع تصوير مدرن به بندي شده است اما پيش تر  موضوع 1980است، اگرچه از سال 

  . اي نيست تصوير، موضوع چندان تازه ةتصوير و فلسف ةآن پرداخته شده و از منظر نظري
 شود را به صورت خاص موريس مرلوـ پونتي تفاوت و تمايز ميان تصوير و آنچه ديده مي

(Maurice Merleau-Ponty)       مطرح ساخت چراكـه پديدارشناسـي او ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا
ديـداري، نقاشـي    ةعالوه بر آن، او به طور خاص به رسـان . وم ديدن و ادراك ديداري داردمفه
 ةپونتي دريافت كه تصوير در مقام تنها تعيـين كننـد   1.هايش را توضيح دهد پردازد تا نظريه مي

يـك ديـدن ـ و آنچـه ديـده      ) مانيفسـت (دنياي ديداري كافي نيست؛ يعني، تصوير، اعالميـه  
شـود، در ارتبـاطي    تصوير و آنچه ديـده مـي  . آيد ه همواره از اشياء بيرون ميشود ـ است ك  مي

پـونتي  . توان يكي را بدون ديگري تفكر نمـود  تبادلي و تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند كه نمي
كنـد و تفـاوت و    ميان دريا و موج دريا تشبيه مي ةميان تصوير و شيئي ديدني را به رابط ةرابط

و در ) Ponty, 1986: 172. (بـرد  شود را از بين مي تصوير و آنچه ديده مي اختالف كيفي ميان
  . پردازد شناسي مي زيبايي ةكنار آن به تبيين و تعريف مفهوم شيئي ديدني در فلسف
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تصوير ديـدني  . پردازد شود و تصوير مي اوليور فاله سپس به تبيين تفاوت آنچه ديده مي
ـ  كادربندي يـك سـند و   . اي مشخصـي دارد  اريخي و رسـانه شده و مركب است كه مكان ت

. نماينده از شيئي اصلي است كه در ميان مفاهيم مكان و زمان قابل تشخيص و تعيين اسـت 
)Fahle, 2006: 84(  

آنجـا حـوزه و   . شود، برخالف تصوير، چنـد وجهـي و بـي ثبـات اسـت      آنچه ديده مي
بيرون رويه تصوير . گردند جا باز ميآيند و دوباره به آن اي است كه تصاوير از آنجا مي گستره

شود و در واقـع تصـوير    بنابراين، تصوير بخشي از آن چيزي است كه ديده مي. مدرن است
  . شود حضور دارد در آنچه ديده مي
خويش به تفاوت مفهـوم تصـوير در دوران جديـد و دوران گذشـته      ةمقال ةفاله در ادام

كوشد تا نشـان   او مي. رسد تصوير تلويزيوني مي اي و پردازد و سرانجام به تصوير رسانه مي
دهد كه تلويزيون برداشت پديدارشناسانه جديد و متاثر از مفهوم تصـوير مـدرن را توسـعه    

افكنـدن   انـد، در پـي   هاي تصوير، كه از كنار تصوير تلويزيون گذشته بخشيده است و نظريه
  . باشند تصوير تلويزيوني بسيار حائز اهميت مي ةنظري

شـناختي نيـز بررسـي     وع تصوير، عالوه بر جنبه هايي كه ذكر شـد، از منظـر زيبـايي   موض
رالف آدلمن و . شناسي تصوير تلويزيوني نيز پرداخت توان به زيبايي شود و از اين منظر مي مي

معتقدنـد كـه وقتـي در علـوم      (Ralf Adelmann und Markus Stauff) مـاركوس اشـتاوف  
شـود،   رود، بـه تلويزيـون پرداختـه نمـي     شناسي و سبك سخن مي ياي از فلسفه يا زيباي رسانه

 ةاند، تلويزيـون نـه در حـوز    شناختي راه يافته هاي زيبايي كه عكاسي و نقاشي به نظريه درحالي
شـناختي   زيبايي ةمند به عنوان يك پديد علوم رسانه به صورت نظام ةژورناليستي و نه در حوز

رالف آدلمـن و مـاركوس اشـتاوف    ) Adelmann und Stauff, 2006: 55. (مطرح شده است
هاي انجـام گرفتـه در    براي بيان و تعريف زيبايي شناسي تلويزيون، نخست به نخستين جنبش

 ةمسـائلي همچـون چرخـ    ةپردازند كه دربـار  هاي پاياني قرن بيستم مي فرهنگ در سال ةحوز
پـس از تبيـين   . انـد  جام دادهتأمالتي ان  Visual Turnديداري ةو چرخ Iconic Turnايكونيك 

مقـوالت   ةهـا دربـار   هاي دانشمندان در اين حوزه، به تأمالت نوپراگماتيسـم  مطالعات ونظريه
شروع اين موضـوع نيـز در مباحـث     ةنقط. شود هاي عصر نو پرداخته مي زيبايي شناسي پديده

كه از آن  2ردآدورنو و هوركهايمر و تعريف آنان از سبك قرار دا ةدر انديش "صنعت فرهنگ"
بر ) Horkheimer, Adorno,. 1969: 151(. كنند ياد مي "شناختي معيار زيبايي صرفاً"به عنوان 

ژگي و خصوصيت فرهنگ در انديشه و تفكـر هنرمنـد و يـا      اساس اين تعريف سبك تنها وي
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اي تحليلي است كه تأثير جمعـي و همـراه بـا آن     اي نيست بلكه مقوله يك تقسيم بندي دوره
اش بـراي تلويزيـون در    آدورنـو در خطابـه  . كنـد  درت، دانش و تكنولوژي را توصيف مـي ق

ابعاد اجتماعي، تكنيكي و هنري تلويزيـون  : كند كه نخستين جمله به اين موضوع تصريح مي
. خورنـد  اي وسيع تر به يكـديگر پيونـد مـي    آنها در گستره. توان مجزا و منفرد ساخت را نمي

)Adorno, 1963: 69 (هاي زيبايي شناختي تلويزيـون   دورنو به طور كامل به توصيف تجربهآ
شناســي خــاص تلويزيــون از طريــق شــرايط توليــد، امكانــات فنــي و  زيبــايي. پــردازد مــي

هـا   اين عمليـات  ةآدورنو، تلويزيون به واسط ةبر اساس نظري. شود هايش تعيين  مي مرزبندي
كنـد   تأثير تلويزيون، آدورنو پيشنهاد مي ةطالعبراي م. شود شناختي ادراك مي صورت زيبايي به

. كه تصاوير تلويزيوني، بدون كالم به كار روند و تداعي معاني در تماشاگران ارزيـابي گـردد  
پردازد و زيبايي شناسي تلويزيـون   آدورنو در توضيحاتش به طور عمومي به اين موضوع مي

  . گردد به شكل ادراك آن محدود مي
شود كه چه چيزي در فرهنـگ مـا    كزي است كه در آن تعريف ميتلويزيون مكاني مر

فلسـفه   ةمشخصـ  ةميشـل فوكـو دربـار   . شود گردد و چگونه قابل ديدن مي قابل رويت مي
  :نويسد چنين مي

فلسفه آن نيست كه آنچه را پنهان است، كشـف كنـد    ةدانيم، وظيف هاست كه مي مدت"
ازد آنچه را كه ديدني است؛ يعني، براي مـا  قابل رويت س اش آن است كه دقيقاً بلكه وظيفه

واسطه و تنگاتنگ با ماست و به همين  تشخيص نمايد، آنچه را كه نزديك، بي  روشن و قابل
علوم آن است كه آنچه را قابل ديـدن نيسـت،    ةكه وظيف درحالي. كنيم سبب آن را درك نمي

بينـيم قابـل ديـدن     را مـي فلسفه است كـه آنچـه    ةو آن وظيف. براي ما قابل شناخت گرداند
  )Foucault, 1993: 682(".گرداند

مفهوم ديداري بودن به همين موضوع  ةدر بحث دربار (J. T. Claudel) جان تي كالدول
در :كنـد كـه    در تلويزيـون عنـوان مـي    picture effectكند و با توجه به اثر عكس  مي اشاره

نـدارد، بلكـه ويـرايش و تفـاوت      تلويزيون تعريف و ادراك واقعيت در مركز توجـه قـرار  
هاي ديداري تلويزيون از جمله چيزهايي هستند كه  كيفيت. تصاوير در مركز توجه قرار دارد

 . كنيم باشند و به همين سبب نزديكي آنها را ادراك نمي به ما نزديك مي كامالً
  
  واقعه ) ب

. ل ساختاري آن اسـت زمان مبناي تلويزيون و اص. مهم ترين مقوله در تلويزيون زمان است
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افتد و نيز فقط آنجا  زمان فقط بدان واسطه است كه چيزي اتفاق مي: نويسد ارنست بلوخ مي
كه تضمين  كند در حالي تلويزيون زمان را پر مي )Bloch,1985:129. (دهد كه چيزي رخ مي

يكـي از  . كنـد  در واقع بـر اسـاس واقعـه سـازماندهي مـي     - افتد كند كه چيزي اتفاق مي مي
اي  تصـوير تلويزيـوني بـه گونـه    . بودن آن در زمان است هاي تصوير تلويزيوني رها ويژگي

تواند چيزي را كه در مكاني ديگـر قـرار دارد، درسـت در     ديگر تصاوير مي ةمتفاوت از هم
شكل اصـلي در تلويزيـون،   . زمان و در همان حيني كه در آنجا قرار دارد، قابل رويت سازد

هاي زنده است كه  شد، پخش برنامه غازين پيدايشش با آن شناخته ميكه از همان روزهاي آ
افتد و قابـل رويـت شـدن آن بـراي      اي كه اتفاق مي ضبط شده ةزماني ميان واقع طي آن هم
به عنوان شكلي از ) زنده(به همين سبب، واقعه . نمايشگر تلويزيون وجود دارد ةروي صفح

  . ويزيون استزماني، دومين مفهوم مهم در موضوع تل هم
مـدرن تـا    تلويزيون كالسيك به تلويزيـون مـدرن و پـس از آن پسـت     ةبا وجود توسع

عالوه بر آن، . تلويزيون ديجيتالي اين رسانه پيوند خود را با واقعه همواره بيشتر ساخته است
پديد آمده است، ويژگي جمعي تصاوير تلويزيـوني   1980 ةدر مفهوم نوتلويزيون، كه از ده

رسانه فقـط بـه تصـوير محـدود و     . ه به عنوان مفهومي اساسي در رسانه توجه داردبه واقع
شود، بلكه بيشتر به بازتاب تفاوت تصاويري كه درشكل واقعه، دوباره به صورت  بسنده نمي

  . پردازد شوند، مي تصوير سازماندهي مي
ند و در اين ك واقعه را در ارتباط با زمان تحليل مي (Mary-Ann Doane) ماري آندو آن

ترين مقوله در  مهم (Ann Doane, 2006: 102). سازد پيوند، آن را از بحران و فاجعه جدا مي
هميشـه ابهـام مشخصـي وجـود دارد؛     . زمان مبناي تلويزيـون اسـت  . تلويزيون زمان است

كند تا خـود را   وقايع مهم خبررساني مي ةاين برداشت كه تلويزيون دربار ةسرگرداني دربار
ام يك رسانه مطرح سازد و اين تصور را ايجاد كند كه يك واقعه را چـون تلويزيـون   در مق

گذران زنـدگي روزمـره بـا    . گزارش نموده و ارزش پخش از تلويزيون را داشته، مهم است
كند كه  اي شناخته شده است اما شايد فهم عمومي كمتر بر اين نكته تعمق مي ها پديده رسانه

تلويزيون به شدت به يك سازماندهي زمـان وابسـته    ةعه به وسيلمفهوم بخشيدن به يك واق
  .فاجعه. 3بحران . 2اطالعات، . 1:كند وقايع را توليد مي ةاست كه سه روش متفاوت مشاهد

كـه شاخصـه و   : سـازد  اطالعات، سيل وقايع داراي ارزش خبري روزانه را مشخص مي
اطالعـات، سياسـت، علـم يـا انسـان      اين  ةانگيز. ويژگي آنها تداوم و ترتيب منظم آنهاست

وقايع آنهـا در  . باشند برانگيز نمي اي شوك اين اطالعات جالب توجه هستند اما واقعه. است
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زمان بـراي اطالعـات   . شوند سطح اندكي داراي واقعه است و در برخي مواقع دراماتيزه مي
  . دائمي و پيوسته است

زمـاني   ةاي را از محـدود  بحـران واقعـه   .گـردد  اما بحران، در زمان متراكم و انباشته مـي 
حلي را در زماني مشـخص و   گيرد كه بسيار پردامنه است چراكه يك راه مشخص در بر مي

 "گـرفتن  تصـميم "معنـاي  التيني خود به ةبه معني بحران در ريش Krise ةواژ. طلبد كوتاه مي
در منظـري  . گـردد كننده بايد اتخـاذ   هاي تعيين دهنده عملي است كه در لحظه است و نشان

افتـد،   كلي اطالعات و بحران هر دو فاقد سوژه هستند و در واقع هرجا كه چيزي اتفاق مـي 
هاي مختلف همچون، مسـتند، گفتگـو    عالوه بر آن، اطالعات در اشكال برنامه. وجود دارند

  . گردند ارائه مي... و
عصر تلويزيون در حالي كه اطالعات همه جا وجود دارد، موضوع مهم آن است كه در 

و از همين نقطه است كه اطالعات در ارتبـاط بـا   . اطالعات كجا جا بگيرند و كاناليزه شوند
  . گيرد شناختي آن قرار مي شناختي و معرفت ويژگي جامعه
دانـد امـا    هاي تلويزيون مي نيز واقعه را يكي از ويژگي (Matthias Thiele) ماتياس تيله
كند بلكه واقعه را به عنوان بازتوليد امر عادي، كه توسـط   ميزماني آن تمركز  ةكمتر به وجه

 )Thiele, 2006: 121. (كند آمده، توصيف مي  تلويزيون توليد شده و بر روي صحنه
  
  سريال) ج

بـراي آنكـه نظـام وقـايع     . موضوع ديگري كه در پيوند با واقعـه قـرار دارد، سـريال اسـت    
ارتبـاط بـا   . د بايد وقايع به يكديگر پيوند بخورنـد كند، پديد آي كه تلويزيون فكر مي گونه آن

كند چراكه اين اتفاق در شكل جريان زنـده واقعـه    وقايع در لحظه رخ دادن آنها كفايت نمي
تنهـا   آورد كه در آنها وقايع نـه  وجود مي ها را به تلويزيون تعداد زيادي از فرم. شود ايجاد مي
قـدرت  . خورنـد  كننـد و بـه هـم پيونـد مـي      دا ميشوند، بلكه به يكديگر ارتباط پي توليد مي

در پديده تكرار بـه خـوبي   . چشمگير و متقابل تلويزيون براي پيوند دادن وقايع تكرار است
 ةرسـد همـ   به نظر مي. تلويزيون وجود دارد ةشود كه چه امكاناتي براي فلسف نشان داده مي
كيركگارد، فرويـد و نيچـه بيـان    هاي مرتبط با موضوع تكرار همانند آنچه كه  افكار و تحليل

اند به طور كامل در فرايند تكرار تلويزيوني قابل مشاهده است و يا بالعكس، تلويزيون  داشته
  . به عنوان تصور كردن فلسفه تكرار قابل مالحظه است

نگـرد و   تكـرار را مـي   ةتلويزيون، همچنين، شكل يا فرمي را ساخته است كه در آن ايد
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ها فقط وقايع را بـه يكـديگر پيونـد     سريال. شود ن فرم، سريال ناميده مياي. كند ويرايش مي
آورنـد و بـه حلقـه وقـايع هويـت ويـژه        كنند، به خاطر مـي  دهند، بلكه ايجاد انتظار مي نمي
  . سازد دهند و آنها را قابل رويت مي ها و انواع را بازتاب مي سريال اين پيوند. بخشند مي

انگيـزد   ال فقط انتظار براي نمايش قسمت بعد را بر  نميپاياني هر بخش از سري ةصحن
بخش پاياني در واقع انتظاري است كـه  . كند بلكه اين ارتباط را موضوع بندي و هدايت مي

  . به تصوير بدل گشته است
درباب سريال در تلويزيون موضوع تئـوري روايـت را    (Key Kirchman) كي كيرشمن

كند كه روايـت   يك رسانه روايي، بلكه فراروايي معرفي ميسازد و تلويزيون را نه  مطرح مي
   )Kirchmann, 2006: 157. (در آن با روايت در رمان و فيلم متفاوت است

  
  گيري نتيجه

دوران مدرن دريافت بشر را از جهـان شـكل    هاي رسانهيكي از  در جايگاهتلويزيون بي گمان 
كـه تصـوير مـا را از واقعيـت شـكل      هـا هسـتند    بخشد چراكه در عصر حاضر اين رسانه مي
هاي ديـداري، نوشـتاري و گفتـاري برداشـت انسـان را از       ها با نظامي از نشانه رسانه. دهند مي

مركز ثقـل بسـياري    ،طي قرن بيستم ،تصوير، گفتار و نوشتار. دهند تأثير قرار ميتحت واقعيت 
هاي مكتوب و چـه در   در رسانهها چه  اين مولفه ،اند و البته از مباحث و مجادالت فلسفي بوده

چگـونگي اسـتفاده از تصـاوير،     ،راديو و تلويزيون بر فهم انساني از زمان و مكان و همچنـين 
اي اسـت كـه ادراكـي جهـاني را      در اين ميان تلويزيون رسانه. اند آواها و حروف تأثير گذاشته

يم درواقع ايـن فلسـفه   گوي تلويزيون سخن مي ةاز فلسف كه نگاميه .سازد براي انسان ميسر مي
 ،جادو ةيا به اصطالح همان جعب ،تلويزيون ،در بدو امر ،شايد. يابد به نوعي با تصوير پيوند مي

رخـدادهايي   ةاي از جهان در لحظـه بـه مشـاهد    آيد كه فردي در گوشه نظر اي به صرفا وسيله
شـود، چراكـه    الصه نمـي خجا  دهند اما موضوع به همين پردازد كه در سويي ديگر رخ مي مي

تلويزيون ادراك و ارتباط را سـازماندهي  . كند تلويزيون تجربه مي ةتماشاگر، جهان را از دريچ
  . بخشد و امكان تفكر را نيز سازمان مي فرايند ،و در حين اين دو ،كند و همراه با اين دو مي

شـود و ارتباطـات و    تلويزيون برداشت از جهان را در دوران پست مدرن موجـب مـي  
. دارد كند و همراه با آنها و در ميان آنها تفكـر را بـه جنـبش وا مـي     دراك را سازماندهي ميا

هاي تلويزيوني واسط و رسانه چنين تفكري هستند، بدين جهت تلويزيون در  ها و شكل فرم
تلويزيون تالشي است براي  ةفلسف. انديشد كند و مي مقوالت تصوير، واقعه و سريال كار مي
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ال متعلق به تلويزيون، از طريق انعكاس مفهومي مدل و قالب بدهد و آنها را در آنكه به اشك
  . زباني بازسازي نمايد ةنظري ةرسان

  
  نوشت پي

قابل رويت : ند از ا هاي تصويريش را مطرح ساخته عبارت ترين آثار پونتي كه در آنها نظريه مهم .1
 .1384؛ چشم و روح، هامبورگ 1986و غير قابل رويت، مونيخ 

ـ . اند انداز زير را ترسيم كرده چشم "ديالكتيك روشنگري"آدورنو و هوركهايمر در  .2  ةاينكه بر پاي
هـاي جديـد بازتوليـد فـيلم و      سازماندهي نظام اقتصادي تك محـور و بـا اسـتفاده از تكنيـك    

ايـن   ةمجموع. رسيم بازار سرگرمي و تفنن مي ةهاي راديويي و تلويزيوني، به رشد فزايند برنامه
اش آگـاهي   نـه ياسازد كه محصوالت تحميق گرا را مي "صنعت فرهنگ"هاي پيچيده، آن  ديدهپ

  .دارد ترين حركات به خود وابسته مي افراد را در جزيي
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