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ی پنجمین آیین اختتامیهدر  3ی تلویزیونی ی شبکه«سیماخوش»احسان علیخانی مجری 

که در آن یکی از جوایز بهترین اجرا را ازآنِ خویش کرد، پایان  جام جمی جشنواره

سل ی ماه عرا اعلام کرد. برنامه« عصر جدید»ی و آغاز پروژه« ماه عسل»ی ترکیبی برنامه

ی اصلی این برنامه را اجرا شد. علیخانی ایده 2331تا  2331های سالفصل و بین  21در 

، ارائه کرده و اجرا کرد. در 2331و  2331های در سال« جزرومد»ی پس از اجرای برنامه

بازیگر جوان سینما و تلویزیون )در  محسن افشانیهای اجرای برنامه، مجریانی چون سال

( 2332) علی ضیا( و 2333بازیگر فقید ) حسن جوهرچی(، 2331چند قسمت ابتدایی سال 

بوده  انیاحسان علیخی مزبور، گردان اصلی برنامهپرداز و صحنهاند. اما نظریهنیز اجرا داشته

 است.

داد. از اواخر « عصر جدید»ی او پس از اعلام پایان این برنامه، خبر از آغاز پروژه

سیما در روزهای شنبه و  3ی ، این برنامه در شبکه2333تا اوایل تابستان  2331زمستان 

است در همین زمان، بازهم و قرار  -رفته استدقیقه روی آنتن می 11:32یکشنبه ساعت 

نای ای است؟ این برنامه برمبگونه برنامهدر سری جدید روی آنتن برود. حال، این برنامه چه

ور ی تلویزیونی در ایران با نام عصر جدید و با حضاولین و بزرگترین برنامه»تبلیغات آن 

 ی سهز شبکههای ورزشی که اهای سرگرمی، هنری و مهارتاستعدادهای ویژه در زمینه

شود. اگر دوست دارید در این برنامه شرکت کنید و استعداد خود را به نمایش پخش می

بگذارید، باید بدانید که تنها راه روش پذیرش اولیه، ارسال ویدئو با استانداردهای تعریف 

 (ی عصر جدیدسایت اختصاصی برنامه« )شده است.

های جسمانی، های ذهنی، مهارتاین استعدادها عبارتند از: مهارت و بازی اهمّ

داد بازی و تردستی، پارکور، استعخوانندگی، آکروبات، نمایش با لوازم ورزشی، شعبده

گری، ویژه در نقاشی، نوازندگی و سازهای ابداعی، روبیک، بازیگری، دابسمش، مجری

یم، باکس، پانتومازی، استندآپ کمدی، بیتبتقلید صدا، نمایش تیراندازی، سایه

گردانی، دوبله، حرکات نمایشی رزمی، حرکات نمایشی با توپ و در نهایت عروسک

 )همان(« های ورزشی، هنری و سرگرمی دیگری که شما دارید...مهارت

https://www.youtube.com/watch?v=gAWLnCySpN4
https://www.youtube.com/watch?v=gAWLnCySpN4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%DA%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B6%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B6%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://asrejadid.ir/
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ه به کنند و درنهایت باتوجی استعدادیابی را تعدادی سلبریتی داوری میاین برنامه

شود کدام استعداد اجراشده باید به فینال راه یابد. سپس کسانی که ایشان معلوم میآرای 

امید حضور غیرمستقیم در فینال را دارند، به نظرسنجی مردم از طریق پیامک سپرده 

ن بیشتر بردشدن و لذتشوند تا به فینال رستگار شوند. معیار انتخاب مردم، سرگرممی

کنند. داوران ی اجراها را تأیید یا رد میضایت تولیدشدهها با آرای خود، راست. آن

مذکور متخصصان سرگرمی و لذت هستند. سرگرمی و لذت اساس انتخاب در این برنامه 

های داوران توجه کنید. اصول سرگرمی و لذت، سرعت، جذابیت و است. به انتخاب

ی جذاب و بازیگر معروف )چهره یا نونهالیؤر داوران، -عملگرایی است. این سلبریتی 

امین د(، معرفی ش زادهمهدی فخیمهای پلیسی با کارگردانی نقش ناتاشا و... که در فیلم

ازیگر آشنای سینما و تلویزیون که بیشتر تقلید تمسخرآمیز بهروز وثوقی ب)بازیگر نام حیایی

ی ندهدان و نواز)موسیقی نژادیا عظیمیآرهای پیش از انقلاب است(، فارسیمعروف فیلم

علمی دانشگاه صدا و سیما و دارای دکترای تار( و سیدبشیر حسینی )عضو هیئتسه

 ارتباطات( هستند.

و  ، قهرمانانه«عصر جدید»ی اش برای روی آنتن رفتن برنامهعلیخانی در وصف اراده

خون  هاخوابی، ماهها بیها جلسه، ماهماهها فکر، عصر جدید حاصل ماه»گوید: مسئولانه می

 ای برای کشف استعدادهای ایرانی دردل خوردن یک تیم صدنفره به عشق ساختن برنامه

جا که بایدها و هنجارها اجازه ای باشکوه نه در میادین سخیف ]است[؛ البته تا آنصحنه

تر ی توضیح بیشجا نیازی به ارائه( در این2331بهمن  13شمانیوز، « )دهد.داد و میمی

ی سازوکار انتخاب استعدادها نیست. برای آگاهی از این سازوکار چنانچه به درباره

ر اند، مراجعه شود، اطلاعات کاملی دهای مختلفی که به معرفی این برنامه پرداختهسایت

 .سایت شمانیوزاز جمله به  -اختیار خواننده قرار خواهد گرفت

از  برانگیز است. گذارپرسش« عصر جدید»به « ماه عسل»ی ترکیبی گذار از برنامه

ی دوم با عاملیت یک مجری سلبریتی حاوی نکاتی است که در ی نخست به برنامهبرنامه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%A7_%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D9%81%D8%AE%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-4/890154-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
file:///C:/Users/it/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Shomanews.com
file:///C:/Users/it/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Shomanews.com
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ری که در ژان« ماه عسل»ی ماتی توضیح داده شود. برنامهشود تاحدی مقداینجا تلاش می

و  های خاصکوشی، انتخابهایی از سختی نمونهاجتماعی ساخته شده بود، در پی ارائه

در وضعیتی بود که گویا باید این امور برجسته شوند. زمان برنامه در « معنوی»تاحدی 

ای بود. در این لحظه، ناگهان صحنه های رمضان و پیش از اذان مغرب یا پیش از افطارماه

ری ی فضای لاکچکرد که پیونددهندهدرخشان و لوکس خودش را بر مخاطب آشکار می

ای صحنه»ی خود علیخانی که از وجنات خود او نیز آشکار است، به گفته -و معنویت بود

 «. باشکوه

ی وگانهپیوند داین صحنه پیوندی پیچیده با ناخودآگاه متناقض ما داشت که همزمان 

کرد. این تناقض/ دیالکتیک آشکار و پنهان همزمان که آن را آشکار و پنهان می

هایی چون قناعت و مصرف، الهیات و پول و تقدس و سرگشتگی ما در وادی آموزه

« دعصر جدی»ی دهد، در فراروی معکوس از این تناقض، در برنامهزدایی را نشان میتقدس

 شود. تکمیل می

ه نحوی دَین بخواست بهی وجدان معذبی بود که میدهندهنمایش« ماه عسل»ی مهبرنا

ی مقاومت در برابر وضعیت نابرابر و ناعادلانه را بپردازد. این برنامه رفتههای ازدستارزش

ه زمینه کها قرار دهد؛ منتهی با این پسهمزمان در پی آن بود که خود را حافظ این ارزش

اند و ههای فردی بازگشترفته و در فیگورها در زندگی اجتماعی ازدستزشطبیعتاً این ار

شناختی که امروزه بر فضای حاصل انتخاب فردی هستند. براین اساس، آن اصل روان

شود: همه چیز فردی است؛ چه تقصیرها ی ما حاکم است، بازهم تثبیت میفکری جامعه

شود و برای برابری نیز باید فردی ی اعمال میرو، عدالت نیز فردها. از اینو چه موفقیت

 شوند.ها فردی میعمل کرد. درواقع، ارزش

ری و گیصورت فردی قابل پیها فقط نفع شخصی بهبا توجه به طبیعت ارزش

ی های والای دیگر نیازمند عملکرد مثبت و همبستهبخشی است؛ زیرا تمام ارزشواقعیت

ها به تباهی فردی خواهد انجامید. فقط جرای فردی آنصورت ااجتماعی است، در غیر این

نفع شخصی است که در رقابت قابل حصول است و نیازی به همبستگی اجتماعی ندارد و 
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ی ماه از قضا همبستگی اجتماعی مانع واقعیت پیدا کردن آن است. عناصر فضایی صحنه

بندی شده بود. عسل )کلمات، اشیا، کردارها و مفاهیم( حول معنویت فردی مفصل

ود شای نمایش داده میگونهها، تعاملات، نظم دکوراسیون و اداهای گفتاری، بهاحساس

که معنویت فردی را حقیقتِ معنا جلوه دهد و به مخاطب بباوراند که امر معنوی هنوز 

 شود. شاید بتوان گفتمی« زیبا»رو ی رخداد. از اینمثابهوجود دارد؛ اما در قامت فرد و به

ی ماه عسل و از زبان مجری این عبارت است: ترین عبارت تکرارشونده در برنامهکه رایج

 «.گهچه قشنگ می»یا « ببینید چه قشنگه»

 کردهای فردگرایانه را تکریم میدر ناخودآگاه وجدان معذب خود، ارزش« ماه عسل»

ید. این بخشن میوبویی معنوی بداکرد و رنگو بر همین مبنا تناقض مذکور را حفظ می

ت که ی آن اسدهندهی تبدیل امر معنوی به کارناوال بود. این واقعه نشاندهندهبرنامه نشان

دانیم با آن چه کنیم. ی زندگی اجتماعی ما ایرانیان قرار دارد و نمیامر معنوی در حاشیه

هم آن را بهکند مناسبات آورد و تلاش میامر معنوی در ایامی به زندگی روزمره هجوم می

بزند. با این تفاوت که کارناوال معنوی سراسر جدیت و حسرت/ نوستالژی است و فقط 

 هاست. در تصادفی بودن، شبیه کارناوال

ن آ« عصر جدید»خواست این تناقض را پنهان کند، هرچه که می« ماه عسل»ی برنامه
 را آشکار کرده است.

کیشان جهانی خویش اش با همنمایش وجدان معذب که در ویژگی فردگرایانه

ن درد و به شکلی عیای خویش را میکالبد کارناوالیزه« عصر جدید»داستان است، در هم

 توانطور که گفته شد، این امر را میدهد. همانناخودآگاه رؤیاپردازی خود را نشان می

رمایه یات و سنامید. به این معنا که تضاد امر مقدس و نامقدس، اله« فراروی معکوس»نوعی 

ارزش بازنمایی یا نارسیسیم « ی باشکوهصحنه»یکباره در و قناعت و مصرف، به
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زند، به نفع امر می 2ی سرگرمی و لذت که درنهایت تنه به ژوییسانساستعدادیابانه

کشی هرچند ریاضت -رود دارانه و مصرفی از بین میشده، سرمایهزداییافسون

نظم  ، یعنی«عصر جدید»ی بار عناصر فضایی صحنهکند. اینی آن را حفظ میدردمندانه

شده در فضای صحنه و شده، کردارهای انجاماشیای دکوراسیون صحنه، کلمات ردوبدل

چنان چیز آنشود. یعنی همهبندی میی آن، حول موفقیت فردی مفصلمفاهیم برساخته

 توجیه کند. شود که موفقیت فردی و حقیقی و یقینی بودن آن رامعنا می

و  American Talentهای ی ایرانی برنامهنمونه« عصر جدید»ی برنامه

American Ideal  ،دهد.داد و میجا که بایدها و هنجارها اجازه میالبته تا آن»است »

زدهم کنندگان در شب سییکی از شرکت« مرد چسبنده»برای مثال به موانع لباس اجرای 

( عصر جدید رجوع کنید 2333فروردین  1شنبه، )سه

(https://www.didestan.com/video/P1xyRayG.) 

ایم و در ناخودآگاهِ همان شدهاش، ایننامیمکه متجاوز میما دیری است با آن

رؤیاپردازی خویش که دلالت بر افق، امیال، آرزوها و تخیل و منطق کنش یک جامعه 

(. اصول زندگی American Life- Styleایم )دارد، منطق زندگی آن را پذیرفته

 .بر منطق پراگماتیک آمریکایی استگذاری ایرانی همان اصول حاکم اجتماعی و سیاست

 

                                                      
تر. زیرا لذت ریشه در اصل لذت دارد؛ اما نه لذت بیش Jouissanceی لاکان به عقیده. 1

ین شود و احد مشخصی دارد که سوژه قادر به تحمل آن است. فراتر از این حد، لذت به درد تبدیل می

خواند. این اصل دردمندانه/ شاق نوعی اخلاق است می Jouissanceاصل دردمندانه/ شاق را لاکان 

ترین اساس در جوامع مصرفی که بر فردگرایی نارسیستی تا نهاییو انتخابی فردی نیست. برهمین 

بات شود که لذت وارد مناسکنند، این اخلاق مبتنی بر اصل دردمندانه در جایی آغاز میاش تأکید میشکل

( در بازار استعدادها و سرگرمی self« )خود»ی ها و امکان ارائهشود و برای حضور در نگاهمبادله می

انگیز پذیر سوژه را پشت سر گذارد. انواع جراحی بدن، تمرینات دشوار و هیجانای لذت تحملباید مرزه

 قرارند.های جدید در قالب اقتصاد استعدادیابی و... از این بدنی و ذهنی برای ایجاد سرگرمی
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  گرای مصرفگسترش بازار آزاد و توده
قول هداد و بی صلح نمایش میکه استعداد خود را در زمینه« هامون»نام ای بهکنندهشرکت

طور که بهساخت، پس از آنی تکریم صلح میابزارهای برا« آهن و آتش»خودش از 

ار نداشتم تا اینجا هم انتظ»مستقیم به فینال راه نیافت و به داوری مردم سپرده شد، گفت: 

ابیت و شوند که جذهایی انتخاب میچنینی، آنهای استعدادیابی اینبیایم، چون در برنامه

(. 2333فروردین  1: دوشنبه ی عصر جدید، شب دوازدهم)برنامه« سرعت داشته باشند.

یکی از داوران به فرد مذکور رأی مثبت نداد و در توجیه عمل خود، چنین اظهار کرد: 

دانم توانم به تو رأی مثبت بدهم )با حالتی ملول و سرگشته( نمیتأثیرگذار بود؛ اما نمی»

در هویت این چنان نژاد(. استانداردهای حاکم بر استعدادیابی آن)همان، عظیمی« چرا!!!

 هایی چونها را تشخیص دهد. ارزشتوانست آنداور درونی و طبیعی شده بود که نمی

جای سرعت در گذشتن، نیازمند آهستگی و همبستگی با دیگران صلح جذابیت ندارد و به

ماعی ی اجتهایی است که مستلزم کردار جمعی و همبستهاست. صلح نیز جزء همان ارزش

 2دی، صلح و برابری که سود، رفاه و مصرف تولید کرده است.است. بازار نه آزا

چنان آن ،«عصر جدید»ی ای که برنامهاین اصول باید در یک سوژه فعلیت یابد. سوژه

های لازم برای ظهور آن است: ی ارزشدهندهکننده و اشاعهآید، تربیتکه از نام آن برمی

شود: ی تبلیغاتی تیتراژ آن بیان میر جملهچنان که داستعداد، نبوغ و موفقیت فردی و آن

تر . این برنامه و این گذار بخشی از فرآیندی گسترده«عصر جدید، عصری برای تو»

آغاز کرده است.  2331های اخیر و خصوصاً در سال در سال« ی ملیرسانه»است که 

سو و خلی از یکی تولید داواسطهی تبلیغ برای بازار آزاد بهواقع عرصهی ملی بهرسانه

، «عصر جدید»هایی چون شبه از طریق برنامهمندی یکمصرف، لذت و خواست ثروت

 و ینیکارآفر ینهیدر زم یا)برنامه« یآفتاب شب»، «دورهمی»، «خندوانه»، «برنده باش»

                                                      
ی محمد ترجمه ( دگرگونی بزرگ )خاستگاه سیاسی و اقتصادی روزگار ما(،1931. رجوع کنید به پولانی، کارل )1

 مالجو، تهران: پردیس دانش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C
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( و http://radioeghtesad.irib.ir: یآفتاب شب اقتصاد، ویراد تیسا خانواده،

آزمایی فروشگاه شهروند، کوروش و... از سوی های بختکشی با بلیطهای قرعهبرنامه

ی وطنی کازینوهای آمریکا، اروپا و آسیای شرقی است. این دیگر شده است که نمونه

م در شرایطی است که از ی هجوم بازار آزاد به آگاهی مردها بازنمایانندهبرنامه

 گیری مستأصل هستند.تصمیم

هایی چون علیخانی، گلزار، مدیری، جوان، ی حضور سلبریتیها عرصهاین برنامه

سازی ا جریانها باند. رسانهپور و... هستند که تبدیل به معیار زندگی اجتماعی شدهفردوسی

عیتی که مردم در وضنحویبهبخشد. ها فرآیند شوک را تکامل میی سلبریتیواسطهبه

شود. تقدیم می هابندی شده به آنآشفته تصمیمی را اتخاذ کنند که در قالب الگوهای بسته

اردشده، های استاندی این موفقیتکشانهای نیز با پیروزی در مسیر ریاضتکه عدهحال آن

 بخشند. به این وضعیت مشروعیت می

که حجیت است و این امر جایگزین نظام هاست در وضعیت مذکور، سخن سلبریتی

قدر شد. امروز مردم همانحجیت پیشین شده است که از طریق علما و روحانیون اعمال می

گیرند، جملات کنند و موضع میای از روحانیون مقاومت میشدید که در برابر جمله

های لبریتیر سپذیرند. محتوای این جملات قصاوگوش بسته میها را چشماخلاقی سلبریتی

، «راننکردن دیگقضاوت»، «پذیرش تفاوت دیگران»، «پرهیز از انتقاد»پوش، حول خوش

ردد که گو... می« گریتقدس کارآفرینی»، «نبوغ و استعداد شخصی»، «موفقیت فردی»

ی ملی رسانه بخش تربیت بازار آزادی است.گویای همان متافیزیکی است که استحکام

 است.« بازار آزادمحور»مأموریت در خدمت این 

شکل آغاز شده است؛ اما به 12ی های پایانی دههشدن از سالواقع فرآیند آمریکاییبه

آمیزی در لوای مخالفت با دولت آمریکا. این تبدیل شدن، متأثر از نوعی ایدئولوژی تناقض

است، زیرا در  تناقضای متوزانه، ایدئولوژیتوزانه شکل گرفته است. ایدئولوژی کینهکینه

 کند. بر همین اساس،شدن با آن را در عمل اجرا می، آرزوی یکی«دیگری»عین نفرت به 

اند که مخاطب فکر کند، های اخیر آغاز کردهسازی را در سالای جریانگونهها بهرسانه
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ا جلسه، هها فکر، ماهراستی[ حاصل ماهعصر جدید ]به»ها همچون این قبیل برنامه

ها خون دل خوردن یک تیم صدنفره به عشق ساختن خوابی، ماهها بیاهم

یادین ای باشکوه نه در مای برای کشف استعدادهای ایرانی در صحنهبرنامه

 «. سخیف]است[
ی ها در پی تکمیل فرآیندمقاومتی در برابر این روند روی نخواهد داد؛ زیرا این برنامه

 2درمانیها در خدمت روندهای شوکاست. رسانه هستند که در خدمت همان ایدئولوژی

                                                      

یرد. او بر ه میبهر« شکنجه»ی نائومی کلاین، برای تبیین منطق بنیادی دکترین شوک از استعاره .1 

ی (، مجموعهcoercive interrogation« )بازجویی قهری( »CIAشکنجه یا به زبان )»آن است که 

منظور اسیرکردن زندانیان در وضعیت آشفتگی و سردرگمی عمیق و با هدف مجبورکردن فنونی است که به

ی شان ابداع شده است... هدف از شکنجه )یعنی مرحلهآنان به پذیرش اموری برخلاف میل و اراده

س از شکنجه، زندانی از نظر زندانی( ایجاد نوعی توفان شدید ذهنی است: پ« کردن و به راه آوردنسست»

زده است که دیگر قادر نیست منطقی فکر کند یا حافظ منافع خود قدری به قهقرا رفته و وحشتروانی به

 -رار دهندخواهند در اختیار آنان قباشد. تحت تأثیر چنین شوکی، بیشتر زندانیان آنچه را بازجویانشان می

 ( 31 -31: 2331)کلاین، « اورهای پیشین را.ویژه اطلاعات، اقرار و رویگردانی از ببه

 ییهاکشور در مختلف استگذارانیس به مختلف یهامشاوره در آزاد بازار اصحاب را عمل یوهیش نیا

 هاوام از یدمنبهره طیشرا تنها عنوانبه... و یجنوب یقایآفر ه،یروس مائو، از پس نیچ لهستان، ،یلیش چون

 پول یالمللنیب صندوق و یجهان بانک قیطر از کشورها نیا یاقتصاد یدهسامان یبرا یمال یهاکمک و

 انریا در عمل یوهیش نیا. دادندیم شنهادیپ نابسامان طیشرا نیا از نجات راه تنها عنوانبه ای لیتحم

 یبرا. است حاکم رانیا یاسیس -یاقتصاد نظام بر 2313 سال از «اورانین مکتب» یتفکر یطرهیس یواسطهبه

 رجوع «شوک نیردکت» بر یمبتن یآزاد بازار یاستگذاریس از یرانیا یتجربه و مفهوم نیا با شتریب ییاشنا

 ن،یکلا یئومنا ،(محورفاجعه یدارهیسرما ظهور) شوک نیدکتر کتاب یسندهینو یمقدمه به دیکن

اباذری، یوسفعلی و  به ،(2331) اختران نشر: تهران ،ینبو رمحمودیم و یشهاب( لیخل) مهرداد یترجمه

ی ایجاد نهادهای دولتی استقرار آموزشی مکتب نیاوران )تاریخچه( 2331حمیدرضا پرنیان )

 و احمدی 1ی ، شماره11ی شناختی، دورهمطالعات جامعهآموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد( 

 نو گام: تهران ،(مصاحبه مجموعه) ایران در سیاسی اقتصاد( 2331) بهمن امویی،
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د این اند. تاحدی که خوهستند که ایدئولوژی بازار آزادگرا متأثر از آن، در پیش گرفته

تربیت  ها که در پیدرمانی دانست. علایق این برنامهتوان بخشی از شوکها را نیز میبرنامه

اید دانند در برابر تغییرات بمردم نمیشوند که ای مصرفی است، در شرایطی ارائه میتوده

ها در شرایط بهت و بحران پس از شوک، در پی مأمنی چه واکنشی انجام دهند. آن

ن ها توانایی چنیی اطرافشان را برایشان معنادار سازد. رسانهگردند تا جهان آشفتهمی

 ها مبتنی بر اقناع و رضایتمندی است.روایتی را دارند؛ چون سازوکار آن

معنا ه ایناند. بها در تقابل با آمریکا، آمریکایی شدهاند. آنی مردم آمریکایی شدهتوده

ی منطق آن ی سیطرهواسطهاند؛ اما بهشیطان سنگ انداخته -ی آمریکاظاهر به پرترهکه به

اند. منطق زندگی آمریکایی همان منطق همان شدهبر زندگی اجتماعی، در ذات با آن این

 نحوی که همواره بر داراییاست: جستجوی سود شخصی در شرایط بازار آزاد، به سرمایه

ازار تری کسب کنی. مبنای این سودگرایی، تکریم بخود بیفزایی تا بتوانی دارایی بیش

تر سرمایه است؛ زیرا بدون زدایی برای گردش هرچه بیشسازی و مقرراتآزاد، خصوصی

تبع آن افزایش دارایی برای تجمیع دارایی د و بهامکان گردش سرمایه، امکان کسب سو

انباشت  تر رخ بدهد،بیشتر نیست. سرمایه نیازمند گردش است و گردش نیز هرچه سریع

تر عمل خواهد بود. سرعت نیازمند جذابیت است؛ زیرا ویرانگر است. سرمایه موفق

ای تودهرسند. پس چنین، رسانه، سرگرمی و لذت و سرمایه به همدیگر میاین

 ی اوج خواسترا نیاز است. آمریکا نقطه« گرا تا سرحد دردمندیکننده و لذتمصرف»

ی نیتهی وضعیت مدریافتهی اوج فعلیتبازار آزاد و انسان مصرفی است که درواقع نقطه

 محور است. سرمایه

 یهزاخیر، هرچه شور و ولع بازارگرایی در ایران افزایش یافته و حو یهدر طول سه ده

های بازار آزاد درآمده است، نابرابری اجتماعی ها و ایدئولوگعمومی به استعمار سلبریتی

گیری های نظام تصمیمبیش از پیش گسترش یافته است. این شور و ولع در تمام بخش

وجود دارد و رسانه ملی میانجی ایدئولوژیک انتقال آن است. برای مثال به ایدئولوژی 

داری ها و شعارهایی چون سرمایهاز نامگذاری سال -ینده توجه کنیدها و تسخیر آنام
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ار گیری نوعی قرائت از دین برمبنای اصول بازشکل یهدهنداسلامی گرفته است که نشان

 اندازهای کلان ملی و... .توسعه و چشم یههای پنجسالاست تا برنامه

ها سانهتیک ردموکرایرتیک از طریق کنشگری غدموکراهای از سوی دیگر، میانجی

ای برای ابراز صدای خویش به محاق رفته است و مردم در لحظات بحرانی، واسطه

بازار آزاد نیز از طریق  یهخواهی سوژسیدموکراهای نخواهند یافت. ضمن آنکه ریشه

پذیری خاص این دوران تصعید یافته است؛ او آموخته است که صرفاً یک آرمان جامعه

سی به دستریی. گرامصرف و مصرف یسازکیتدموکراود دارد: تیک وجدموکرا

این آرمان نیز برای همگان ممکن نیست؛ ولی در قالب آرزوها، تخیلات و اهداف 

ها هستند، شان مروج آنهمراه کارگزاران مقدسها بهکه همین رسانه« محورموفقیت»

یاپردازی مردم شده است و امکان هرگونه خودآگاهی ؤتبدیل به ناخودآگاه ر

بخش را ناممکن کرده است. در اعتراضات اخیر بر سر قیمت بنزین، این استیصال رهایی

م بخش آن گهای رهاییکاملاً مشهود بود. باوجود آنکه جنبشی مردمی رخ داد؛ اما ریشه

 که بالاتر به منشأ اصلی آن اشاره شد.  -شده بود

 که ندهست یکسان برندگان. دارند وجود یبازندگان و برندگان ی،طیشرا نیچن در

 یعاد مردم بازندگان و دارند دست در را افکار بر یدهجهت و یریگمیتصم قدرت

 حاضر کافش پرکردن یبرا که یکسان. هستند کار یروین یاصل بخش که یکسان. هستند

 کوتاه داب» تا یبدهکار قالب در و بگذارند عهیود به را خود یروح و یجسمان سلامت دیبا

 یهامهیب قالب در یاجتماع تیحما که یطیشرا در هم آن. بگذرانند روزگار «شیخو

 انواع البق در تیحما نیا دیبا و است دهیرس شیخو حد نیترفیضع به... و یبازنشستگ

 یثابهمبه و رفتهیپذ را تیواقع نیا دیبا هاآن اما. شود یداریخر... و یزندگ و عمر مهیب

 قالب در هارسانه شد، گفته که همانطور. شوند مواجه آن با 2شدهداده و یعیطب یامر

 رونیا از. دارند برعهده را اقناع و یمندسازتیرضا ریخط یفهیوظ مذکور، یهابرنامهژهیو

                                                      
1. Given  
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 زاده هبرد که هاستآن به نکته نیا رشیپذ بردگان، ییرها یبرا مشکل نیتربزرگ»

ه این توان پذیرفت کهرچند برمبنای آنچه گفته شد، نمی «.شوندیم برده هاآن اند؛نشده

ز برای ها را جنوع بردگی خودخواسته است؛ بلکه حاصل سازوکاری است که کنش سوژه

 خواهد. تسهیل گردش و انباشت خصوصی سرمایه نمی

 


