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   توالی اومای – و– ژان کلود پای :نويسنده

  پاريس / حميد محوی :برگردان از
  ٢٠١٤ جوالی ١١ 

  گفتار جنگ و تفکر دو قطبی
  سوريه به عنوان نمونه

  فراسوی تبليغات

  تحريف در رسانه ھای ھمگانی: ن مضمو

  

مبر، ما شاھد تحول خاصی در شيوۀ بررسی و بازنمائی رويدادھای روز در رسانه ھا بوده  سپت١١از تاريخ سوء قصد  

در اين شيوۀ . ل اين تحوالت، به محاصره درآمدن ما در جھان مجازی به مفھوم جھانی غير واقعی بوده استحاص. ايم

بازنمائی ضد رئاليستی، رسانه ھا حقيقت را نه بر اساس بازنمائی منسجم و ھمآھنگ، بلکه بر اساس خصوصيت شگفت 

فرد دريافت کنندۀ پيغام از طريق رسانه ھا که (سنده در نتيجه، فاعل شنا.  مختل کننده بنيانگذاری کرده اند- عجيب- آور

منفعل باقی می ماند ) و خالصه خواننده و يا بيننده و يا شنونده...می انديشد و در پی کشف و شناخت جھان پيرامون است

  .و نمی تواند با واقعيت رابطه برقرار کند

روند تحريف به ھدف . ند که در حال دروغ گفتن ھستندرسانه ھا به ما دروغ می گويند، ولی ھمزمان، به ما نشان می دھ

ر بينش ما از واقعيات صورت نمی گيرد، بلکه ترفند بر اين اساس است که ما در ييکسب توافق عمومی بر اساس تغ

تخريب خرد و تشوبق بھت زدگی از طريق ). ١(نمايش قادر مطلق که در سرشت قدرت حاکمه است، محصور شويم 

  .يری تکيه صورت می گيرد که کارکرد آن اين است که جايگزين واقعيات عينی می شود تصاو بازنمائی

» فتيش«، گفتار رسانه ھا به توليد دائمی بشار اسد» ديکتاتور«، و به ھمچنين در مورد محمد مراح تا بن الدناز 

فوق طبيعه قائل می ئی را گويند که برای آن خواص ما فتيش در بطن فرھنگی خاص، شی: مترجم (اختصاص دارد 
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، و به شيوه ای ساخت و سامان يافته که مصرف )شوند و باور بر آن است که برای دارندۀ آن خوش شگون خواھد بود

ی، به شکلی ئساخت و سامان اين شيوۀ بيانی رسانه . کنندگان رسانه ھا به آنچه برای ديدن عرضه شده باور داشته باشند

ی ئبلکه به دريافت کنندۀ پيغام رسانه .  متقاعد ساختن دريافت کنندگان پيغام نيستکه در تبليغات رواج دارد، ھدفش

به ھمان : مترجم (عينيت قائل شود  توصيه می کند و فرمان می دھد که برای تصوير، به عنوان مثال برای تصوير 

به وجود قدرت مافوق » دعا«يا مذھبی به عنوان مثال در رابطه با » فتيش باور«شکلی که در بطن برخی فرھنگ ھای 

در اينجا آن فتيش، تصويرو يا .  باوردارند— مثل صلوات و غيره —طبيعه در آن شیء يا دعا به عنوان فتيش زبانی 

 orwellienروند اورولی » جنگ خير عليه شر«ساخت و ساز گفتار رايج در باب ). ی استئطور کلی پيغام رسانه ه ب

را به )  متعلق به او استBig Brother» برادر بزرگ«بريتانيائی که مفھوم   نگار  و روزنامههجرج اورول نويسند(

 طی روندی ساختار شکنانه به واقعيت تازه ای تبديل شود که تمام د آن تفکر دوگانه است، و می بايیروز ساخت که مبنا

  .دھدوجود و ھستی ما، زندگی روزمره در مناسبات سياسی کلی ما را تحت تأثير قرار می 

اين مھارت عبارت . اين مھارت و فن آوری در حال حاضر در تمام موارد رايج شده، به ويژه در مورد جنگ در سوريه

 يعنی با حفظ آن چيزی که پيش از اين برای ديدن و شنيدن عرضه شده، ھمزمان آن  است از ھم زمانی بيان و نفی بيان،

ی، فردی است که ئدر اين صورت تماشاچی مطلوب اين نظام رسانه . اندچيزی را نفی می کنند که فوراً به زبان آورده 

در اين صورت زبان به . که به تضاد موجود توجھی نشان دھد قابليت پذيرش عناصر متضاد را داشته باشد، بی آن

 قابليت ساختار شکنی در زمينۀ. عرصۀ ارتباطات تنزل يافته و قادر به عملکرد خود در عرصۀ بازنمائی نخواھد بود

نمادسازی در ھر فرد مانع ھر گونه حفاظتی در مقابل امر واقعی می گردد و ما را به انفعال کشانده و بدان واگذار می 

  .کند

  

  ھمزمانی بيان يک چيز و نفی آن

اعالم يک چيز و . در گزارشات مرتبط به جنگ در سوريه، روند تفکر دوگانه به شکل دائمی در ھمه جا حضور دارد

به شکلی که درک و تحليل . موجب تخريب تفکر و خودآگاه نزد فرد می شود) يا چيزی که خالف آن است(ن نفی آ

د ئي را تأ ]امر واقع[در نبود فاصله گذاری و نبود تسلط بر ھيجان حسی، تنھا می توانيم . واقعيت ديگر ممکن نخواھد بود

  —به عبارت ديگر در مقابل آن بھت زده شويم  —کنيم و تحت تأثير آن قرار بگيريم و به آن تسليم شويم 

اصطالح لکانی است، در صورتی که واقعيت مشخصاً آنی . را با واقعيت اشتباه نگيريم» امر واقع«در اينجا : مترجم ( 

و در نھايت امر . ولی امر واقع بازنمائی ناپذير و ناممکن است.  نظم نمادينه در زبان بازنمائی می شود است که توسط

  ).يشتر به مفھوم ھذيان و پسيکوز نزديک است و مانعی برای نمادينه سازی بوده و بی قانون استب

اين . دشمن دموکراسی ناميده می شوند» اصولگرايان اسالمی«و » مبارزان آزادی «  ھم زمان بشار اسدمخالفان رژيم 

رسانه ھا، در نبود مدرک . مان وجود دارديميائی توسط متخاصکين شکل در مورد استفاده از سالح تناقض گوئی به ھم

از اين نوع سالح استفاده » شورشيان«معتبر، با اطمينان کامل رژيم سوريه را متھم می دانند، با اين وجود می گويند که 

  .کرده اند

ت تجسسی مستقل سازمان ملل أ قاضی، عضو ھيCarla Del Ponte دل پونت الرارسانه ھای به ويژه بيانيه ھای ک

:  در تلويزيون سوئيس اعالم کرد ٢٠١٣ می ٥ دل پونت روز ارالک. تحد در مورد خشونت در سوريه را منتشر کردندم

يميائی استفاده کرده اند، و گاز سارين به کار برده کگردآوری کرديم، شورشيان از سالح بر اساس گزارشاتی که ما « 

وان کيفری بين المللی برای يوگوسالوی سابق نيز ھست، به در مورد خانم قاضی که در عين حال دادستان دي. »اند 

   مطروحه اش، اضافه کرده است کهاو در ادامۀ مطالب .  بدانيمبشار اسدسختی بتوانيم او را در تبانی با رژيم 
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د مدارک و مشاھدات نيز ادامه دارد، ولی بر ئيتجسسات من ادامه خواھد داشت و تعميق خواھد يافت، بررسی و تأ«

د کنيم که مخالفان رژيم از گاز سارين استفاده کرده اند ئيساس پرونده ای که ما تا اين جا در اختيار داريم، می توانيم تأا

)١(«  

در نتيجه، در .  خالف آن موضع گيری کردولی کاخ سفيد نتايج اين تجسسات و بيانيه ھا را به حساب نياورد و دائماً 

در » ار اندکی ترديد بسي«  کاخ سفيد بيانيه ای منتشر کرد و مدعی شد که ،٢٠١٣ گست ا٢١مورد کشتار غوطه طی 

  .يميائی توسط رژيم سوريه عليه مخالفان وجود داردکمورد کاربرد سالح 

زمان ملل متحد به مناطق مربوطه اين بيانيه در عين حال اعالم کرد که موافقت دولت سوريه برای ورود بازرسان سا

  .»عتبر باشد، خيلی دير شده است برای آن که بتواند م«

  

  کاھش جايگاه کيفيت نسبت به کميت

کری اعالم کرد که اياالت متحده ، آقای جان ٢٠١٣ گست ا٢١ در حومۀ دمشق به تاريخ کيميائیپس از کاربرد سالح 

  .ول می داندؤوريه را مسرژيم س» با اطمينان بسيار قوی «

دولت سوريه » متعدد«ا منتشر کرده و مدعی شده است که با تکيه به منابع ، که کاخ سفيد آن رامريکاگزارش اطالعاتی 

است که حملۀ » تا حدود بسياری نامحتمل«استفاده کرده، و ) مسموم کنندۀ عصب(» نوروتوکسيک«در حمالتش از گاز 

  ).٢( توسط شورشيان صورت گرفته باشد کيميائی

.  و پيچش ھای زبانی نيست  به تشخيص تفاوتھا در اين چرخش ھامی بينم که فرد در جايگاھی قرار می گيرد که قادر

که مقدماً توسط بارک اوباما » اختالف و تنوع درجۀ اطمينان« وجه کيفی اطمينان به وجه کّمی تنزل يافته، يعنی به 

 —» اندکیترديد بسيار «. توسط جان کری به نحو ديگری تکرار گرديد» با اطمينان بسيار قوی « اعالم شد، و سپس 

ول دانستن رژيم سوريه مطرح گرديد که ؤ برای مجرم و مس—با درجات متنوع يعنی يک رديف از اصطالحات کّمی 

در نتيجه می بينيم که کيفيت با . ليت مخالفان تبديل شدوبودن مسؤ» تا حدود زيادی نامحتمل« ينه ای برای ئمتعاقباً به آ

 آن چيزی که ھست ھمزمان به چيزی که نيست تبديل می شود يا دست کم کيفيت،. رجوع به تنوع کميت تعريف می شود

به چيزی که نمی تواند باشد، زيرا به اطمينان تکيه ندارد، ولی اطمينان اعالم شده به درجه ای از کميت ھا يا ترديدھا 

تنوع کيفی به فاصله بين . دبر اين اساس بين جمالت متضاد، بين اطمينان و ترديد معادله ای به وجود می آي. بستگی دارد

  .کميت ھا تنزل می يابد

ديگر از فقر . از سوی ديگر، چنين تنزلی در کيفيت به کميت، در زندگی روزمرۀ ما نيز راه يافته و بايد بدان آگاه باشيم

 تریتسھيالت و امکانات کمزنند که از  حرف زده نمی شود، افراد فقير ديگر وجود ندارد، ولی از افرادی حرف می

آنھائی که از سالمتی کمتری «را به کار نمی برند و می گويند » افليج«به ھمين نسبت ديگر اصطالح . برخوردارند

شغل ھای با کيفيت نازلتر در حال حاضر با اسامی خاصی ناميده می شوند که نازل بودن کيفيت را نفی . »برخوردارند

را به کار می برند » متخصص سطح«نند نظافتچی ھتل ھا اصطالح غال ھای زنانه ماتشامی کند، به عنوان مثال برای 

  .ارتقاء يافته است» اپراتور توليدی«ناميده می شود و نام کارگر نيز به » ميزبان صندوق«و يا صندوقدار از اين پس 

انی تبديل شده اند واژه ھا به اصطالحات و شيوۀ بي. در اينجا ما با تخريب قدرت تفکيک کنندۀ زبان سروکار پيدا می کنيم

 ما در جھانی زندگی می کنيم که ھمه از رفاه و امتياز با چنين ساز و کاری. تا جھانی يکپارچه به وجود آورند

بينش جھانی کامالً . بين افراد ديگر تفاوتی وجود ندارد، ولی تنھا در کميت ھا با يکديگر تفاوت دارند. برخوردار ھستند

از پيش از اين يکپارچه، جھانی که ھمه با ھم برابر ھستند، و تنھا در کميت ھا با يکديگر تفاوت دارند، ھمين چشم اند

  ).٣(ھمه برابر ھستند، ولی برخی بيشتر از ديگران : ترسيم شده است » باغ حيوانات « توسط جرج اورول در 
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  اطمينان مطلق در نبود مدرک

واژه، يعنی آنچه که کيفيت و تفاوت چيزھا را نشان می دھد، توسط تصوير، و توسط آن چيزی که ھست ولی در عين 

خالف واژگان که به شیء رجوع می دھد، درجات اطمينان تنھا به احساس گوينده . ی شودحال نيست، جايگزين م

اين اصطالحات در زبان علت وجوديشان بازنمائی و تشخيص اشياء بيرونی نيست، ولی . باز می گردد) فرستندۀ پيغام(

، و ) سخنران و غيره–غام در نگاه فرستندۀ پي(ھدف از آن نشاندن مخاطب در نگاه آن فردی است که حرف می زند 

  .سرانجام ھدف اين است که با ايجاد چرخش و پيچش در زبان، فرد را با مفاھيم انحرافی به محاصره درآورد 

که به مشاھده تکيه داشته  ابراز اطمينان در متارکه با واقعيات به عنوان امری کامالً ذھنی مطرح می گردد، و بی آن

 آن را به عنوان امری عينی تلقی دازانه روی تمايلی پافشاری می کند که گوئی می بايباشد، به مدد عمليات کميت پرد

  .کنيم

م آميزی در ساخت و پرداخت و عرضۀ داده ھای ابھا  و فرانسه امريکاوجه تمايز ابراز اطمينان مقامات اياالت متحدۀ 

وی ديگر خودشان معترف بوده اند که وليت رژيم سوريه مطرح کرده اند، اگر چه از سؤاست که در مورد داليل مس

  . امکان پذير نيست، را به کار بردهکيميائیتشخيص جبھه ای که سالح 

دستيابی به اطمينان عينی ممکن نيست، زيرا مشاھدۀ واقعيت متوقف شده و فرد در نبود امکان کشف واقعيت، و امکان 

اطمينان در چنين وضعيتی حقيقت را از دروغ تفکيک ابراز . ناپذير شدن کسب اطمينان، فرد بھت زده برجا می ماند

  .نمی کند، زيرا قابليت داوری نزد فرد به حالت تعليق درآمده است

در اينجا می بينيم که باور به آنچه به . طور مشخص، اطمينان ذھنی و عينی در ھم آميخته و قابل تشخيص نخواھد بوده ب

باور ما را تشويق می کند، اعتبار مقام عالی رتبه و   تنھا عنصری که بيان آمده اھميت خود را از دست می دھد، ولی

 به عنوان در اين صورت، بيانيه ھای رئيس جمھور بارک اوباما و فرانسوآ ھوالند فوراً . ھر چه بگويد. قدرت است

قام عالی رتبه و قدرت اطمينان مطلق نزد افراد دريافت و پذيرفته می شود، به اين معنا که بيانيه ھای صادره از جناح م

... عينی در زندگی ذھنیبه عنوان اصل ضمانت حقيقت « در جايگاھی قرار می گيرد که دکارت برای خدا قائل بود 

لۀ عبور از مراحل بررسی عينی، فراسوی داوری اعالم شده، مطرح نمی گردد زيرا ابراز اطمينان از ھر أمس. ») ٤(

ابراز اطمينان در نبود محدوديت، و در نبود آن چيزی مطرح می گردد که . ده استگونه الزامات زمانی و مکانی آزاد ش

   ).٥(در اصطالحات روانکاوی رابطه با غير می نامند

  

   :يادآوری مترجم 

 متأسفانه من تمام متن را ترجمه نکردم، مابقی متن به دليل استفادۀ پررنگ از اصطالحات روانکاوی لکانی، از کار 

متأسفانه برخی پژوھشگران نه تنھا اصطالحات لکانی را به کار می برند بلکه از شيوۀ نگارش .  می رفتترجمه فراتر

حال اين که مترجم . لکان نيز الھام می گيرند، يعنی موضوعی که کار خواندن متن و ترجمۀ آن را مشکل می سازد

 به کار بستن اصطالحات احتماالً . نھا نيستچگونه بايد خود را در پازل لکانيسم پيدا کند، جزء مشغوليات فکری آ

 و مشکل اين گونه متن ھا نيز اين است که  روانکاوی لکانی تعداد خوانندگان اين گونه مقاالت را خيلی کاھش خواھد داد

خواننده با زنجيره ای از اصطالحات و واژگان زمينۀ تخصصی سروکار پيدا می کنند که به ھيج عنوان نمی توان به 

البته . در حالی که ھمين مفاھيم را می توان در اشکال ديگری نوشت. زئی آن را درک کرد زيرا يک کليت استشکل ج

رو نشده ه دو پژوھشگر ارزنده ترجمه کرده ام ولی با مشکل چندانی روب من پيش از اين متن ھای ديگری نيز از اين 

از اين ھمه گذشته بايد اعتراف کنم که در . گذاشته اندنظرمی رسد که برای روانکاوی سنگ تمام ه ولی اينجا ب. بودم

حال حاضر آمادگی ذھنی برای اينگونه مباحث را ندارم، خاصه از اين جھت که مخالف روانکاوی و روانکاوان نيز 
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برای ترجمه می شود با اين وجود دست آوردھای  ھستم، و ھمين امر موجب ايجاد مقاومت ناخودآگاه در خود من 

 توالی وژان کلود پای و تالش ھای پژوھشگرانی مانند . ی در زمينۀ زبان را واقعاً اجتناب ناپذير می دانمروانکاو

. برای افشای ترفندھای رسانه ھا و سيستم حاکم برای ما بايد بسيار حائز اھميت باشد زيرا بسيار نادر ھستنداومای 

 ھستند و از متن کشورھای استعماری و يا استعمار زده متأسفانه پژوھشگران کشورھائی مانند ايران که جھان سومی

قرار می گيرند و بيشتر به حرفۀ شريف » نظام « آمده اند و در غرب تحصيل و پژوھش می کنند، بيشتر در خدمت 

به عبارت ديگر . جاسوسی و شرکت و ھمکاری در توطئه چينی ھای امپرياليست ھا عليه ھوش انسانی اشتغال دارند

ر قطب مخالف آلترناتيوھای غرب به سر می برند، به ھمين علت نيز ھست که اپوزيسيون ھای ايرانی دشمن  دغالباً 

گاھنامۀ ھنر و مبارزه ھستند چون که در اين وبالگ من غالباً و اکيداً اين نوع پژوھشگران و نويسنده ھای غربی را 

ا جائی که می توانيم از حاصل پژوھشھای غربی ھا به ھمين علت ما مجبور ھستيم به شکل دست دوم ت. ترجمه می کنم

ھستند و مثل » نظام « اين پژوھشگران نيز در واقع برای ھمين سيستم کار می کنند ولی سوپاپ اطمينان . استفاده کنيم

ز  خوبی نيز می گيرند که کامالً طبيعی نيبرخی از ما برای پادشاه پروس کار نمی کنند و بورس ھای پژوھشی احتماالً 
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