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  بخش اّول

  

  پيشگفتار مترجم

او . ، نويسنده، پژوھشگر و متخصص علوم تربيتی و آموزشی در فرانسه است١٩۴٩مبر  نو٢٩متولد فيليپ ميريو 

يدگاه سياسی ازد. شرقی فرانسه است آلپ در جنوب - در حال حاضر معاون رئيس امور آموزشی در منطقۀ رون

 که در اصالحات آموزشی نوين در فرانسه شرکت فعال وابسته به حزب سوسياليست بوده و از جمله افرادی است

  .داشته و به گفتۀ روزنامۀ ليبراسيون نظريات او بيش از ھمه مورد توجه محافل دولتی بوده است

نوشتۀ حاضر که ترجمۀ فارسی آن را در اختيار شما می گذارم، جزء مراجعی بود که ژان کلود پای در بررسی 

  . کار برده بود و پی نوشت او موجب شد که من تمام متن را ترجمه کنمبه) بخش دوم(» ماجرای مراح«

در کار ترجمۀ برخی متن ھای ژان کلود پای، با مشکل خاصی مواجه شدم، که توجه شما را در اينجا به آن جلب 

ود له تنھا به ترجمۀ جمالت و سرانجام عرضۀ متنی روشن خالصه نمی شأبردم که مسطی کار ترجمه پی . می کنم

که فعال تنھا يک بخش از (» ماجرای مراح«زيرا به عنوان مثال، تحليل ھای ژان کلود پای و توالی اومای دربارۀ 

آن را به فارسی ترجمه کرده ام و سه بخش ديگر در حال حاضر در خليج انتظار، واقع در مدار نا اميدی لنگر 

نی مورد استفاده قرار داده است، فکر می کنم که می عالوه بر مراجعی که در زمينۀ علوم انسا...) انداخته است
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به عنوان مثال، موضوع تصوير در . می نامند تالقی دھيم) پارادايم] (وادی[توانيم آن را با پديدۀ ديگری که آن را 

تحليل ھای اين دو پژوھشگر موضوعی انتزاعی يا بی سابقه نيست، بلکه در فضای فرھنگی و پژوھشی مطرح می 

 به تصوير  غنی و فعال بوده و به عبارت ديگر يک وادی خاصی وجود دارد که کامالً در اين زمينه قوياً شود که 

به ھمين گونه بازی زبانی روانکاوی لکانی نيز که ژان کلود پای آن را به کار می بندد، موضوعی . اختصاص دارد

وادی کمابيش پر اھميت برای منزوی نيست بلکه در شرايطی مطرح می گردد که دست کم در فرانسه يک 

نوشته ای که در اين جا ترجمۀ فارسی آن را در اختيار شما می گذارم، نمونه ای از . روانکاوی لکانی وجود دارد

 به جلوه گاه ھای اين وادی فرھنگی است و می بينيم که حتی برخی مدارس در فرانسه روش تدريس خود را اساساً 

ا گروھی از مربيان و آموزگاران به شکل دائمی با شاگردانشان روی سينما و سمعی و بصری تکيه داده اند و ي

يم که تمام شاگردان مدارس فرانسه از چنين ئالبته نمی توانيم بگو.  می سازندلممی کنند و حتی با آنھا فتصوير کار 

وادی فرھنگی و امکاناتی برخوردار بوده و يا ھستند، با اين وجود آموزش ھنری و خاصه تصوير به عنوان 

آموزشی به شکل عينی وجود دارد، و مربيان برجسته ای مانند نويسندۀ ھمين مقاله وجود دارند که دربارۀ اين 

 تحليل ھای ژان کلود پای و هدر نتيج. و کتاب می نويسندداشته موضوعات دائما حرف می زنند و پروندۀ پژوھشی 

 تنھا نيست، به عبارت ديگر کارھای آنھا –دی تصوير يا روانکاوی  به عنوان مثال  وا–توالی اومای در اين وادی 

دارای پيش زمينه است و به ھمين نسبت مطالبی که با روانکاوی تالقی پيدا می کند، از جمله وادی ھائی است که در 

ا در در نتيجه سرنوشت اين نوع ترجمه ھ. ايرانی وجود ندارد و يا حضورشان خيلی محدود استافغان و جامعۀ 

 و به طور کلی در فضای دری-روشن نيست، زيرا وادی آن در زبان فارسی. اذھان عمومی چندان روشن نيست

از بھت : تصوير «متن حاضر تحت عنوان .  بر کار عظيمی که به مترجم تحميل می کندمضافاً . عمومی وجود ندارد

 بسيار متعددی در زمينۀ علوم تربيتی نوشته نوشتۀ فيليپ ميريو که از سوی ديگر آثار» زدگی تا آموزش و پرورش

» ماجرای مراح«است، ھمانطور که در باال اشاره کردم، يکی از دھھا مرجعی می باشد که در مقاله ھای مرتبط به 

، و من آن را به دليل اھميت موضوعاتی که در رابطه با آموزش تصوير نزد شاگردانش مطرح می کند )١(قيد شده

ترجمه کردم، بی آن که دچار اين توھم باشم که تنھا با چنين مقاله ] وادی تصوير[ ھدف ايجاد و از سوی ديگر به

اثر برتولت برشت را نيز يادآور شوم که » الفبای جنگ«البته بد نيست که ترجمۀ . له نائل آمده باشمأمسای، به حل 

يادآوری کنم که موضوع اين نوشته، از و بايد . برای ما مطرح باشد» وادی تصوير«قطعا می تواند در رابطه با 

در گاھنامۀ ھنر و مبارزه » دروغ رسانه«ديدگاه من کمابيش دورا دور يا نزديکا نزديک با مقاالتی که پيرامون 

  .منتشر کردم در رابطۀ قرار می گيرد

مع مربيان و نرانی در جاين گونه که در متن می بينيم، در اصل به شکل سخ» از بھت زدگی تا آموزش و پرورش«

اميدوارم که اين ترجمه مورد توجه و استفادۀ دست اندرکاران کار آموزش و پرورش .  ايراد شده استآموزگاران

  .نيز قرار گيرد
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  فيليپ ميريو

  »از بھت زدگی تا آموزش و پرورش: تصوير «

  ٢٠٠۴بر وسخنرانی مدرسه و سينما، اکت

  

يادآوری می . می پردازيم) يا مات و مبھوت شدن] (بھت زدگی[ح پيش از ھر مطلبی، به نکاتی چند دربارۀ اصطال

کنيم که بھت زدگی يا مات و مبھوت شدگی يک پديدۀ روانی است که  ھميشه وجود داشته و منحصر به تصاوير 

را به عنوان بازۀ زمانی خاصی تعريف می ] بھت زدگی[روانکاوان . صدا و سيمائی و يا تصاوير رايانه ای نيست

به نوعی خاص جذب چيزی ) ١) (فرد در بازی زبانی روانکاوی ھميشه يعنی فاعل ناخودآگاه( که طی آن، فرد کنند

و به شکلی که ژک لکان در اين مورد می . می شود که در اينجا سياه چاله می ناميم، يک نوع فضای تھی درونی

  .»فرد در لذت نارسيستی خود غايب می شود«: گويد 

از ديدن چيزی شگفت زده می شود، به شکلی که در زبان محاوره ) فاعل ناخودآگاه(ت که فرد بھت زدگی، وقتی اس

، يعنی وضعيتی که فرد در رابطه با آنچه می بيند، مانع می شود »ميخ شدم«ای نزد جوانان رايج است، می گويند 

چه می بيند، يعنی از شیء لذت نمی از آن . که او بتواند کمترين فاصله ای ايجاد کند و يا از خود واکنش نشان دھد

آن چه می . برد، بلکه از نگاھی که به شیء می اندازد و انطباق ھويتی مطلق بين نگاه و شیء است که لذت می برد

بيند، و نحوه ای که می بيند، در فضای وحدتی که ھرگونه فاصله ای را ممنوع می سازد، در حالت يگانگی قرار 

  .می گيرند

بی گمان از منشأ بشريت وجود داشته است، به عنوان مثال، در چھار چوب و : ه وجود داشته است بھت زدگی ھميش

مراسم و آئين، آئين جادوئی از بھت زدگی استفاده می شده، و مراسم مذھبی، و به ھمين گونه مراسم ھنری، می 

: بھت زدگی استفاده می کرده است توانيم برخی شيوه ھای بيان ھنری را متصور شويم که از ھمان آغاز از  پديدۀ 

احتماال آنھائی که با مشعل وارد غار السکو می شدند، تحت تأثير تصاويری که می ديدند، روياروی تصاوير در 

  .شرايطی قرار می گرفتند که بھت زده می شدند

 پيوندد، و ولی آنچه مبين وجه مشخصۀ بھت زدگی می باشد، اين است که در زمان و مکان مشخصی به وقوع می

  .افراد می آموختند که در عين حال بھت زده شوند و از حالت بھت زدگی بيرون بيايند و بيدار شوند

به اين معنا که بھت زدگی سامان يافته پس از مدت زمان معينی با جھانی مواجه می شود که روند آن را متوقف می 

صات شماری از تحوالت امروز می باشد، چنين نظر من تعيين کنندۀ مشخه براين اساس، موضوعی که ب. سازد

تعلق نداشته بلکه در بطن ساز و کار ) يا مردم شناختی(است که بھت زدگی ديگر به مراسم و مناسک انسان شناختی 

  . عظيم تجاری قابل بررسی می باشد

) ٢(»حراست و تنبيه«باطی که ميشل فوکو در کتاب ضيم که ساز و کار انئبارت ديگر، تقريبا می توانيم بگوبه ع

ترسيم می کند، يعنی تعليم تن و روح از طريق دستگاه ماشين آسا، در اينجا به ماشين بھت آوری تبديل می شود، که 

 آور می توانست جايگزين خوبی عمل کند، و در صورتی که اين دستگاه و ساز و کار بھته اگر اين ساز و کار ب

  .باط  نمی داشتيمض انباطی شود، ديگر نيازی بهضماشين ان

از سوی ديگر رسانه ھا، در مجموع، به اندازۀ کافی متقاعد شده اند که اين ھمان راھی است که بايد انتخاب کرد، و 

لمان نازی يا ايتاليای موسيلينی در زمينۀ تصاوير بھت آور، که برخی از شما با آن آشنائی داريد، اتجربيات دوران 

باطی توسط تصوير بھت آور، سازو ضاساسی با جايگزين ساختن تصوير انه به روشنی نشان می دھد که بر چ
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افراد و » ميخ کردن«در اين مورد، ھدف . کاری است که ھمواره در پيوند با اشکال استبدادی و فاشيسم بوده است

ی که به شکل برای من به عنوان آموزگار، يکی از پديده ھای بارز نسل شاگردان. در بھت فرو بردن دائمی آنھا است

است، و يکی از اشياء بسيار مھم نيز در جامعۀ امروز ما ) ٣(» زاپينگ«روزمره با آنھا سروکار داريم، پديدۀ 

  .يا فرمان از راه دور می باشد» تله کوماند«دستگاه 

دستی به شکلی که معموال تصور می کنيم انکشاف فنی فرمان مکانيکی و ] فرمان از راه دور[زات يا دستگاه يتجھ

و از جلوه گاه ھای الھی است، زيرا امکان خاموش ساختن و » خدای گونه«يک ابزار ] فرمان از راه دور: [نيست 

يا رخصت حرف زدن را برای اين و آن تعيين می کند، و فاصلۀ زمانی بين انديشه و عمل را تا جائی مختصر می 

استعارۀ » تله کوماند«. ھدايت جھان را در دست داردسازد که گوئی به عبارتی خاص اين انديشۀ فرد است که کار 

قدرت مطلق الھی بوده که در انکشاف معانی آن، جلوه گاه استبداد مطلق است، زيرا با فشردن تکمه ای می توانيم 

  .جا شويم از فاصلۀ دور برای آن چه می بينيم ومی شنويم تصميم بگيريمه بی آن که جاب

نيست، و ما را مستقيما به ساز و کار بھت زدگی ھدايت می ) بخوانيد بی طرفانه(ل اين موضوع بی اھميت و بی دلي

  .کند

موجب بھت زدگی می شود؟ پاسخ اين است که شبکه ھای تلويزيونی، ھمانطور که می دانيد، نمی » تله کوماند«چرا 

ۀ خودشان نگھدارند، به چيان را روی شبک کنند، در نتيجه می خواھند تماشاخواھند که بينندگان شبکه را عوض

اجتناب کنند، و با به کار بستن ترفندھای » زپينگ«ھمين علت برنامه ھايشان را به شکلی تدارک می بينند که از 

تحت تأثير چنين صحنه آرائی ھائی، . سينمائی، تعويض سريع صحنه ھا، مونتاژ، بھت زدگی را سامان می دھند

پيشی گرفته و به ھدف ) روايتی(ا ساخته می شود، بھت زدگی بر وجه روائی يعنی مونتاژ سريع که با الھام از سينم

اگر شما نيز . نبوده و حتی آن را جذب کرده است» زپينگ«می بينيم که ادبيات نيز بی تأثير از پديدۀ . تبديل می شود

ش رسيده نگاه کرده مثل من از چند ھفتۀ پيش فھرست آثار پر فروش را که مثل نان بگت در کتابفروشی ھا به فرو

نوشتۀ دان براون را در رأس فھرست ديده ايد که بيش از يک ميليون جلد آن در فرانسه » داوينچی کد«باشيد، حتما 

» زاپينگ«چنين رويدادی اتفاقی نيست، زيرا کتاب بر اساس ھمين ساختار تغييرات سريع و . فروش رسيده استه ب

خيلی فاصله دارد، که برای ورود به داستان بايد از ) ۴(نوشته شده، و از شيوۀ نگارش توصيفات اوژن گرانده

 با چشم انداز و فضای نخستزنجيره ای از موضوعات عبور کنيد که به تدريج و به کندی شکل می گيرد، و بايد 

  . اطراف آشنا شويد، تا وارد جھان داستان او بشويد

در اين نکته نھفته است که داستان خواننده را در بھت فرومی برد و جذب می کند، » داوينچی کد «موفقيت تجاری

زيرا ساختار داستان  بر اساس مونتاژ صحنه ھای کوتاه و مختصر سر و سامان يافته و صحنه ھا به اندازه ای 

  .سريع تغيير می کند که خواننده کامال جذب آن می شود

ھائی که آن را مردود می دانند، اعتراف می کنند که شما وقتی داوينچی کد را باز می کنيد، منتقدان ادبی، حتی آن

 را ه ایاين ھمان اصلی است که در تلويزيون رايج بوده که نمی خواھد شما شبک. ديگر نمی توانيد آن را ببنديد

  .عوض کنيد

 از يک رويداد به رويداد ديگر زپينگ می ما در ساز و کار داخلی زپينگ ھستيم، شما از يک فصل به فصل ديگر،

شما زپينگ می کنيد و : له اينجا نيست أولی مس. استجائی ھا واقعيت عينی نداشته و غير واقعی ه کنيد، و اين جا ب

 و تحت تأثير پديده ای ھستيد که پيش از اين از – ميخ شده ايد –به اين علت زپينگ می کنيد که بھت زده شده ايد 

در حالت يگانگی تشکل پيدا ) ابژه(ذھنيت شما، نگاه شما و شیء مورد نظر: انشناسی آن را توضيح دادم ديدگاه رو
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فاصله در اينجا به اين مفھوم است که شما با شیء انطباق : مترجم (کرده و ھرگونه فاصله ای را ملغا می سازد 

 آيد و ھيجانات حسی مانع فاصلۀ کافی با آتر پيش میئھويتی پيدا می کنيد، مانند وضعيتی که در سينما و يا ت

  ).رويدادھا برای داوری عقلی و ھوشمندانه دربارۀ صحنه ھائی که ديده ايد می شود

در واقع، بھت زدگی به اندازه ای در دستگاه صدا و سيمائی گسترش يافته که ما را از طريق نوعی از اشکال بی 

  . اختراع شده بود، احاطه می کند– اواخر قرن ھجدھم –) ۶(که توسط ساموئل بنتام ) ۵(» سرسرا بين«بديل 

  

   

  سرسرا بين

و چنين موردی پيروزی بازی ھای ويدئوئی نيست، بلکه به طريق اولی اين پيروزی از آن  دوربين حراستی می 

  .باشد

  

  تصوير دوربين حراستی در بانک

 و دقت گسترش يافته، زيرا شما ھر کجا که دوربين حراستی، نوعی سرسرا بين است که به منتھی درجۀ ظرافت

  .باشيد می توانيد ديده شويد و می توانيد از طريق تلويزيون، خودتان را ببنيد که ديده می شويد

از ھمان . رابطۀ بسيار عميقی بين دوربين حراستی و سرسرا بين وجود دارد، زيرا که روی دوم ھمان سکه است

دو پرسوناژ را : را به ياد داشته باشيد » در انتھای جھان«ايد فيلم ويم وندرز برخی از شما ش. اصل تبعيت می کند

نشان می دھد، کلر و سام، که مدت زيادی از زندگی شان را برای ديدن خواب و رؤياھايشان روی مونيتور 

  .  تحت تأثير رؤيت خوابھای خودشان بھت زده و ھيپنوتيزه می شدندکامپيوتور، که متعاقباً 

لم  نويسد و می گويد که او با اين فلم مطالبی میفدوباره دربارۀ اين » تصاويرحقيقت «وندرز در کتابی به نام و ويم 

آن چه برای کلر و سام روی «: می خواست غايت نتايج  استفادۀ بد از تصاوير را نشان دھد، در اين باره می گويد 
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سيس آن فردی است که ازجھان کناره می گيرد، خود را نارسيسيم است، و نار) بيش از اندازه(» اوردوز«می دھد 

  .»منزوی می سازد، و تصوير خود را به تصوير جھان ترجيح می دھد

يا مطرح ساختن پيروزی تمام عيار تصوير بھت آور که به » مريکائیارؤيای «سپس اين نظريه را در شعری به نام 

  :عبارت زير تعريف می کند 

خيلی . مريکا ناميده اند تعريف کرداکل ديگری تسلط تصاوير پوچ کشوری را که توتاليتر، نمی توان به ش«

و از . می تواند دوباره اخالقی را ترويج کند که تصاوير حقيقی را رايج سازد) ٧...(ناباورانه است که فکر کنيم که 

  »کند؟سوی ديگر، چه کسی می تواند ميلياردھا تصوير بھت آور و دروغين را از يکديگر تفکيک 

می نامد ديگر » تصاوير حقيقی«ويم وندرز وقتی از ميلياردھا تصويری حرف می زند که بين آنھا تصاويری را که 

  .قابل تشخيص نمی داند، چندان خوش بين نيست

ادامه دھيم، و به ويژه اين موضوع را به » بھت زدگی«بر اين اساس می توانيم تأمالتمان را دربارۀ باالگرفتن پديدۀ 

کل فضای متراکم بين جھان ديده شده و جھان واقعی  گسترش دھيم، و مشاھده کنيم که چگونه جھان به آن چه می تش

من سعی کردم اين موضوع را در کتابی تحت عنوان . توانيم از آن ببينيم و دربارۀ آن فکر کنيم تقليل پيدا می کند

 جھان به - در اين صورت –به اين معنا که . ردھم  منتشر شد مورد بررسی قراکه اخيراً » جھان بازيچه نيست«

نوعی تخليه يا تھی سازی جھان را می بينيم، . تبديل می شود» ديسنی الند«يا » يوروديسنی«مانند » پارک تفريحی«

از آنجائی که من از ھمۀ . داده است» تغيير شکل«تلويزيون واقعيت را : يم ئامروز به ما اجازه می دھد که بگوکه 

زيک نگاه می کرديم و پرسش به عنوان موضوعی متافمسن تر ھستم، و به نسلی تعلق دارم که به تلويزيون شما 

، اين پرسش ھا را خيلی »آيا اخبار تلويزيون کمی واقعيات روز را تغيير شکل نمی دھد؟«اساسی ما اين بود که 

سپس با ...را به پرسش می گرفتيمجدی مطرح می کرديم، و انتخاب تصاوير، مونتاژ و بازنمائی ھای خاصی 

  . شاگردان دربارۀ آنھا بحث می کرديم

اخبار  : -  امروز پرسش ديگری را بايد مطرح کنيم –فکر می کنم اين پرسش ھا امروز ديگر مطرح نيست 

 يعنی واقعيتی –واقعيت سازی می کند (بلکه واقعيات را می سازد » واقعيات را تغيير شکل نمی دھد«تلويزيون 

  .رو ھستيمه لۀ کامال متفاوتی روبأبر اين اساس ما با مس). مجازیامال ک

و به : له به شکلی که پيش از اين مطرح بود فاصله با واقعيات نيست، در حال حاضر فاصله معکوس شده است أمس

به مردم اين شکل مطرح می باشد که اخبار تلويزيون و آنچه را که در اين جعبۀ کوچک و بھت آور يافت می شود 

  . تحميل می کنند

امروز در پی انطباق کامل جھان واقعی و جھان روانشناختی ھستند، جھان به آنچه که شما می توانيد از دريچۀ 

نوعی سير قھقرائی کودکانه به تماشای جھان اطراف بازنمائی شده بنشينيد، و مستقيما با تله کوماند آن را ھدايت 

  . در بھت زدگی فرو می برد خالصه می شوداين روند به آنچه شما را. کنيد

اخيرا در خواندان برخی ازنوشته ھای دريدا، ديدم که او فرمول ھای خيلی خوبی در رابطه با اين مسائل مطرح 

او در ترسيم مردان سياسی نشان می دھد که در روزگار ما ديگر کنشگران سياسی وجود ندارند، بلکه . کرده است

زيرا سياست ديگر وجود ندارد و تنھا چيزی که در اين زمينه وجود ...زيگران تلويزيون ھستنداين افراد در واقع با

 سياست  وجود داشته باشد، تنھا ديگر نبايد اميدوار باشيم که اساساً «: او مشخصا می گويد . دارد تلويزيون است

در اينجا من اين بحث .   تلويزيونبازيگر جھان سياست، يعنی بازيگر خوب. »وجود دارد تلويزيون استکه سياستی 
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يعنی از بھت : را متوقف می کنم و مستقيما می پردازم به دومين بخش از فرمولی که در سرآغاز پيشنھاد کردم 

  . زدگی تا تعليم و تربيت

در واقع ما در جھانی زندگی می کنيم که تصاوير بھت آور فراگير بوده و در ھمه جا حضور دارد، و فکر می کنم 

نه برای اين . ه وظيفۀ ما آموزگاران مشخصا در ھمينجا روشن می گردد که بتوانيم اين بھت زدگی را خنثی سازيمک

که افراد نتوانند برای زمان مشخصی و در چھار چوب مشخصی بھت زده شوند، بلکه برای اين که توسط ماشين 

  .بلعيده نشوند

 داريد، نخستين موضوع، تغيير شکل يا دگرديسی و تناقضات دو رديف يادآوری دربارۀ چيزھائی که با آن آشنائی

مرتبط به تصوير در آموزش و پرورش است و سپس، دومين موضوع، که من سعی خواھم کرد که سه امر مھم را 

مورد بررسی قرار دھم که فکر می کنم امروز بايد در امر آموزش تصوير به ويژه در رابطه با سينما مورد توجه 

  .ما باشد

  

  :پی نوشت ھای مترجم 

را به » سوژه«در بازی زبانی روانکاوی، يا در ادبيات روانکاوی در زبانھائی مانند زبان فرانسه، وقتی کلمۀ )١

ناخودآگاه است، چون » سوژه«بازی روانکاوی آشنائی دارند روشن است که اين به کار می برند، برای آنھائی که 

به کار » سوژه«در اين جا ما کلمۀ فرد را به جای . خودآگاه و ناخودآگاه: به که ساختار روانی فرد آدمی منقسم است

نيز به کار ببريم، به » فاعل ناخودآگاه«فرد ناخودآگاه را در عين حال می توانيم به شکل . برديم، يعنی فرد ناخودآگاه

نی روانکاوی بايد توجه داشته باشيم در نتيجه در بازی زبا. اين معنا که فرد به اعمال و افکار باطنی خود آگاه نيست

  .که ھميشه فرد يعنی فرد ناخودآگاه، يا فاعل ناخودآگاه

اصطالحی است که به ويژه توسط ژک لکان از فلسفه به عاريت گرفته شده، و برای ) فاعل ناخودآگاه(سوژه «

.  آرزومندی ناخودآگاه استيعنی فرد دارای. مشخص ساختن سوؤۀ تمنّا و آرزوی ناخودآگاه به کار برده شده است

ۀ ظھور صی که ناخودآگاه بوده، من بايد منآنجائ«: فرمول فرويد اين موضوع را به اين شکل تعريف می کند 

تالش روانکاوی بر آن است که تمايل ناخودآگاه يا آرزومندی ناخودآگاه فرد را بر او آشکار . »برسد

 ) فردريک دو سيتيوو-اصطالحات روانکاوی(».سازد

Michel Foucault. Surveiller et punir .1975  (2  

3) Zapping  

پديدۀ زاپينگ در پيوند با امکانات تکنولوژی تله کوماند است که به تماشگر اجازه می دھد دائما شبکه عوض کند و 

 يا در انترنت، از اين سايت به آن سايت برود و ھر بار خيلی سريع عبور کند

4) Eugénie Grandet  

5)Panopticon  

6) Samuel Bentham  

7) le Moloch Intertainment  

مولوخ در . مولوک، نام يکی از خدايان عمونيان است.  ريشۀ عبری دارد به معنای ملک يا پادشاه است–مولوخ 

پرستش اين خدا ھمراه با قربانی کردن کودکان توسط والدينشان . فريقا و شام پرستش می شداکنعان، فنيقيه، شمال 

 .ودب
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  .با اين وجود اين دو کلمه در متن حاضر ترجمه نشده است
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1) Réseau Voltaire | 6 juillet 2012 :  

L’affaire Merah (2/4)  

 Un effet de sidération : de la donation de sens au non sens 

par Jean-Claude Paye, Tülay Umay  

http://www.voltairenet.org/Un-effet-de-sideration-de-la 
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