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 پادکست علیه

 یآباددولت یمحمدمهد

 

 یاهی جهان  از سفضای امن و بری رایش به ایجاد گ تواند از آن تن بزند.نمی داریسرمایه وداری بوده زعم مارکس همزاد همیشگی سرمایهلترناتیو رمانتیک یا پاستورال بهآ

یسم محکم ی سیاسی با پسامدرنیابد. در حوزهپیش رو نمی، تبدیل به نیروی اصلی جهانی شده که روشنایی در است عیارتمام زداییحقیقت سیاستدر که ،خارج یوارهشی

یانی به ریزومی دلوزی و در فرم ب گریداری به کنشر جریان ضدسرمایهشود، دی شخصی و جنسی منتهی میبه کنش در حوزه ،ریار مبنی بر کوچشود و به پیشنهاد بودمی

آید. خدمت درمیی پادکست بهیلهوسشود و از سمت دیگر بهسو تئوریزه میبه یک فضیلت است. از یک هاشدن انسانی اتمیزهتراک همگی در تبدیل فاجعهاشپادکست. 

وی مسلط ارتباطی به الگ ،ایعنی پارانوی ،مونولوگ و همراه قدیمی خودشیفتگی در آن وضعیتی است که هم علت و هم معلول ،عنوان فرزند حتمی اتمیزاسیونبه ،خودشیفتگی

گوی لیبرالی درواقع گردد. گفتسیاسی درآمده، به پارانویا برمیی جریانات بند همهترجیعدر ایران نیز به  که اخیراً ،گفتگو لیبرالیی رایج یدهاشود. تمایز دیالوگ با مبدل می

درآید، چیزی  عملچیز تنها در سطح گفتار بههمه تصمیم داردعبارت دیگر، گفته و کرده نشود. به کرده شود گفته وچه باید تا آن ،چیزدرآمدن همهزبانوششی است برای بهک

سازی و آگاهی جهت پیشگیری و جلوگیری از غافلگیری است، در آن هنگام که فرد یری کند. پارانویا که خواست شفافپنهان نماند، خشم کانالیزه شود و از کنش جلوگ

ه از سویی داری همیشه با وضعیتی گره خورده است کی گفتگوی جمعی در سرمایهدهشود. فراگیری ایکند تشدید میگناهی را با خود حمل می کفایتی یااحساس بی وییدارانپ

ی جرم هبازگشت قاتل به صحن دن حرف مردمْو شنی یابد. شعار بازگشت به میان مردماش نمیسو هیچ درمانی برای خودکردهاز پیش اتفاق افتاده است و از آنارتکاب گناه 

د. نام این شوماند و خود به هدف مبدل میگفتگوی لیبرالی انتزاعی باقی می .تهی شده است راه نو و غایت بدیعداری از سرمایهاما هیچ دیالوگی وجود ندارد چرا که  است.

ه به سخنرانی، خودارضایی ست کا ایطبقه، مونولوگ افراد هم(Club House) هاوس کلابر گفتگو چون های مبتنی بطور برنامههمینگفتگو مونولوگ است. پادکست و 

 همان بردگانی هستند که تولید آنان امکان زایشکند، ی مونولوگ را به دیالوگ تبدیل میکه دیدن آن در یک انضمامیت تاریخ ،آور اعتیاد دارند. دیگریهای خوابو قرص

د آن را از معنای مرگ منافع طبقاتی است که نبایاما دیدن بردگان و کارگران به د.دهمی -ندهر یونانی بودسه برده برای که خواستار -را به ارسطو یا گزنفون فلسفه در یونان

  اند.چنین به هم دل بستهجدا دانست. فراموشی و زندگی این مرگ فیزیکی
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توان مینمبتنی بر دیالکتیک میل و ترس، خیزد؟ نه کرد که هر میلی از ترسی برمیتوان واروخیزد را ممکن است و میترسی از میلی برمی هر واقعیتی قریب به آیا گزاره

راموشی؟ اگر ف ی ترس ازجاودانگی و میل به جاودانگی زادهگذاردن بر جهان ریشه در ترس از مرگ دارد، ترس از مرگ ریشه در میل به ثیرت که میل بنیادین انسان به تأگف

گونه که رنج ، همانحضور و غیابش گواهی دهد که براست دیگری و خلقت انسان نیز ساختن یک  ترسدتنها از فراموشی می ،منزه از فرتوتی و نیستی خداوند   چنین باشد،

ور ا حضاما فراموشی ب ،بود آگاهآگاهی نا توان از نبودندر مرگ می .یاد کنند نزد شخص سومی ما راست که از غیاب ما رنجور شوند و ا انسان از تنهایی، درد فقدان دیگرانی

قول را به «اتوانی خداوند از انجام مونولوگن» امکان   نبود هراس از مرگْ . است ایی چنین آگاهیی فراموشی نیز زادهو هولناکی سرسختانه کندمی هوشیاری موجودیت پیدا

رسد، رانجام نهایی مینیچه به س «خدا مرده است »که در  ،شکایت تاریخی انسان از سکوت خداوند .کنددم را دچار امکان مونولوگ میآدهد، اما مرگ دست میههبل ب

داشتن نده نگهحال برای زو درعین . خداوند روانکاوی است که تنها باید سکوت کندگ کندوکه بتواند مونول به خدایی ساکت نیاز دارد ماندگار است. انسان اساساًتضادی درون

همه چیز  توانمییک دیگری که  دهد گواهی دهد.تا بر حضوری که تنها سری تکان میی او نسبت داده شود نکبتی در زندگی به اراده رحمت و غالباً  این خداوند باید گاهاً

ایان من پوجود مرز و ای به ، ص رف حضور دیگریْ اشارهی وضعیتی است که طی آنبرساختهنیز  مونولوگو  شودانسان ساکت می ،را با او در میان گذاشت. اگر دهان باز کند

 ی همین انسان است.پادکست زاده .است

ه درواقع به داری است کسرمایهگرداندن از گذشته یا همان رو بر چیز تاب بیاورد، فراموشی نام دارد. فراموشیْرفتن همههوا شدن و بهکه بتواند دربرابر دود ایمکانیسم دفاعی

ی هیستریک درگیرشدن است. ترین شیوه دربرابر هراس از فراموشی و دودعبارت دیگر، فراموشی رایجهشود. بخیل و ضرورت آمال و آرمان ختم میکردن به آینده، اتمام تپشت

راموشی است ای از فکردن، مدح مطنطن نیچهترین راه فراموشپیچیده خی و سیاسی است.فراموشی اجتماعی، تاریایجاد یا همان پارانویا، ضرورت  ،با جزییات زندگی شخصی

رگ هراس از م نمایی بزرگخود. -در-ی کارگر  خود، چون طبقه-در-و تقدیس امر  « هنر برای هنر»شود، یا همان کید بر اینجا و اکنون رؤیت میذشته و تأسازی گکه در پاک

ی انهو کلنجار احمق نامدمیچه زیمل گمنامی و فراموشی انسان در عصر مدرن خر آن درواقع واکنشی است به آنمتأی است که شدت نمایشی شاختفای هراس از فرامو ،نیز

د تنها به شونمی ندرت دچار افسردگیمدارن بهاینکه سیاست .نشدن استبودن و فراموشی زندههای ساختن فضایی برای تجربهآخرین راه ،های شخصیها با حیطهانسان

 بیان دیگر، امکان عاملیت سیاسی و رستگاری جمعی با هراسبینند. بهآن خود میکنند و خیابان را از در سطوح کلان را با خویش حمل می این دلیل است که امکان عاملیت

 ،ی آنکاوانهخصوص در واحد اداری رواندر اگزیستانسیالیسم، و به سیاسی است.ی حذف اهمیت عاملیت زاده ،کید اگزیستانسیالسم بر مرگأاز فراموشی در هم تنیده است و ت

ماعی، اقتصادی و اجتیعنی ساختارهای  ،های میانجیواسطهحال که هراس از مرگ بهدرعینشود که باید با آن کنار آمد. می میانجی تبدیل بدون انتزاعی   به امرهراس از مرگ 

هراس از  نتزاعی ابه تصویر  دارانهسرمایه تحمیلی نقصان امنیت فهم نیست، خود قابلخودید و تا هنگامی که نمادین نشود بهکنقالب پیدا میشود و بروزش کم یا زیاد می
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ر پدیدارهای مهمی دارد که دحضور رو به گسترش نقصان امنیت  تنهایی باید با آن کنار آید.فرد به وگردد ها ناپدید میاز طریق حذف واسطهشود، مرگ فروکاسته می

رو حضور ود. شخوانده مییالیسم هراس از مرگ سگزیستانتوسط ادست پدیدارهاست که کردن از ایناند. اجبار به تنظیمو ارزش مشترک افزایی با جریان سودماهنگی و همه

 ،هاحوزهتمامی  درن کردکند. فشار تنظیمحکایت میچیز کردن همهتنظیم به وخامت  نیاز روگوشی موبایل، ماشین، تلویزیون و باقی موارد از  روی دست، بربه گسترش ساعت 

تکثر  عدد وتآید. ی آن برمیخوبی از عهدهاست که پادکست به« فرهیختگی احمقانه» کردن، ساختن نوعیکردن یا متعادلتنظیمکند. نیز نشت میفرهیختگی از جمله 

های بسته شود،پذیر تبدیل میو مبادله پذیرسنجشمیزان محفوظات که آگاهی و دانش به ،داریاشاره دارد. در سرمایهمسری بیماری این  پادکست به سازندگان و شنوندگان

و  ی حداقلی در کیفیتروی درجه توان آن را برگیری است، و هم میاندازه ه وارائقابل، پذیرمبادلهباشد. این آگاهی هم  گوجواب تواند کاملاً حال صمیمی میآماده و درعین

 حداکثری در کمیت قرار داد و آگاهی را چون دیگر موارد تنظیم کرد.

لاشی کودکانه برای که ت های لایو تلویزیون یا اینستاگرامو در نتیجه ارتجاعی است. برنامه انقلابیتنظیم شده است غیر توان کامل تنظیم کرد، و آنچه کاملاً انقلاب را نمی

کننده است و یهم عصبان داری ضرورتاًای در سرمایهکنندهکننده. اما هر امر تهییجه است و به همین دلیل چنین تهییجنشدکنشی مبتنی بر امر هماهنگ بودن است،بیانقلا

 های سخیف منتج خواهد شد.کمدی تنها به ،و غایت . امر انقلابی  بدون خیال، آرماندنشوغلب موارد به یک کمدی ناب بدل مینشده در اهای هماهنگهم مضحک، و برنامه

را خواهند ه میکچه شود. شنوندگان نیز آنی مید و از سمت دیگر بارها بازبینبرسر میهچیز در هماهنگی کامل باست که در آن، از سویی همه شدهرادیویی تنظیم ،پادکست

باشد، اما  دادن مردم، شاد و سرزندهها به راضی و بانشاط نشانبتنی بر نیاز دایمی دولترادیو باید مشدنی نیست و در اغلب موارد مهوع. تنظیمرادیو که  عکس  بر شنوند.می

 گیرد. پادکست باید ولرم باشد. شاد به خود میرسمی و نیمهصمیمانه، نیمهه این ضرورت دچار نیست لحنی نیمهپادکست که ب

ها داری به آنهایی گوش داد که سرمایهپادکست را باید در زمانخنداند و مرده است. کند نیز نمید میوار ی تیزی که فشارحتی شوخی بدون لبهده است. معتدل پیشاپیش مر

 ینحرانندگان تاکسی در حین رانندگی.در چون قبل از خواب، شستن ظروف یا ،زایی داشتارزش توانهایی که در آن نمی. زمانو گویی کند شده است گویدزمان مرده می

ه دهیم، آنچه ادام دهدانه محتوای رسانه را تعین میکنند زیرا که زمان نمرده است. اگر با نظر بنیامین پیرامون اینکه در عصر مدرن قالب رسرانندگی پادکست گوش نمی

جان همراه رکس در توصیف کالا اشیا را با بیشده است. ماتنظیم تنها یک مرده کاملاً باشد وشده تواند مشتی محتوای مرده و سقطشود تنها میبرای زمان مرده ساخته می

 رانی مردگان برای مردگان است و تلاش مردگان جهت گریز از نسیان.جان بنامیم. پادکست سخنءواره را انسان بیتوانیم انسان شیکند و ما هم میمی
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نکردن دن فراموشنشی فراموشلازمهفروش. ی فراموشی این خرید و دکست روایی نیز وسیلهتر دیگران است و پاصرفهو تصاحب بهآموزش خودفروشی بهتر  پادکست آموزشی،

کند کاب تعیین میارتت انکار را کثرت وابسته است. حد اشخصلت بورژوایی و مرده به انکار ،آن فراموشی ی فقط خرید و فروش وین فرم بیانی برای پیشبرد دوگانهاست. اما ا

کست متبلور خلوص بالایی در پادهای بورژوایی خود را با عنوان آرمان نهایی رسانهطرفی بهاست. استقلال و بی طرفیمدعای استقلال و بی مردگی، ی انکارشیوه روزترینبهو 

 انی پیدا کنیناپذیر و حیوک، انعطافخشباور  ،گوییکاری باید خود به آنچه میانت کامل است؟ جهت باورپذیری پنهکاری صداقکیست که نداند بهترین راه پنهان کند.می

 ی مرحومتمدید یاد و خاطره رفته که بای یک عاشق از عشق ازدستشدهکاریهای دست، چیزی چون روایتیافتنی استمدد وهم و خیال دستو چنین ایمانی تنها به

و ادعای نمایندگی کل است، یا  از کل ءواقع استقلال یک جزا باید انتزاع خواند و انتزاع دراستقلال ر .داردرا زنده نگه می بهشت امید زمان وجودش،سازی طریق آرمانیاز

آمیز تی مسالمتهمزیسزبان. تلاش برای گاوبخش چون گلی تجربه باشد و هم آرامشی حقیقت و زایندهکنندهخواهد همزمان هم بیانپادکست میعبارت دیگر فیتیشیسم. به

 عهده داشت و اکنون پول.آن را بر تدارکی بنیادین فیتیش است. همان که پیشتر خداوند وظیفه ی متضاد کارکردخواستهاین دو 

ان شوند سبا وضعیت هم افراد کاملاً  شود کهآن میفروشی. وجود هرگونه اعتقادی مانع از جاسوسی، بازیگری و تن :دنوجود هرگونه اعتقادی نیاز داربه عدم سه شغل ضرورتاً 

بایست خودی و مرزی وجود نداشته باشد و فقدان خود همان فقدان یابی به این امکان میدقت عمل کنند. برای دستر وضعیت مشخصی باید گفت و کرد بهچه در هو به آن

گوید. اگر میحال که چیزی نگوید درعینر کند که چیزی میی پادکست باید باوسازنده و مرزی وجود داشته باشد. د که مننشوت. کلمات نو تنها زمانی تولید میدیگری اس

آمد. اما مینبه ولعی همگانی درخودمان  تولید پادکست  و امکانی پادکست حضور در صحنهاحساس ضرورت شنیدن پادکست و در پادکست چیزی گفتنی و نو وجود داشت، 

سب امکان ر کب، علاوهکه همزمان به ابتذال اشاره دارد ،هعنوان زبان مسلط ارائپادکست با حذف تصویر به کند.رمایگی جلوه میپُ کهاست  ف تصویرمایگی با حذاین میان

 یمثابههنوستالژی ب کند. بازگشتی کمیک از تلویزیون به رادیو، یا همان داستان قدیمی و همیشگیها، ابتذالش را پنهان میاز زمان مرده و گوش داریبرداری و نگهبهره

 .سعادت

بار فاجعه ،زاتاریخ  جمعی و فردی که اضطراب مواجهه با پیش است. در تقابل باونکردن به پسزیری و نگاهی مجدانه برای حفظ وضع موجود، سربهکردن یا وسواس، تلاشتنظیم

هایی ح دانشی تکنیکال است، ایجاد چالشحال توضیدرجا که فرم روایی آن و چه آن دکست چه درپای وظیفه .، وسواس تقدیس عملی نوستالژی استاست نشدهکنترل و

مندی است ور غایتمعنای حضخواهد انقلابی باشد. انسجام بهانضمامی با واقعیت باشد، حتی آنجا که می حی و فاقد ارتباطباید سط شده ضرورتاً ت. چالش کنترلشده اسکنترل

 .قدر خسته هستند که خواب خوبی بدون نیاز به ابزار کمکی داشته باشندکارگران خوشبختانه آن ناممکن است. ،متوسط ییعنی طبقه ،ایتبدون غمندی با مخاطبان و غایت

 تواند دچار تحیر شود.ها به معجزات او ایمان دارد، نمیای که تنها خداوندگار آن پلوتوس است و تنطبقه
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ن را با آ زعم بنیامین تمثیل بگذاریم، و یا چه اساساًا موراتی طعنه قرار دهیم و چه بههای اصلی هنر مدرن را با همراهی باست. چه پایهناهنر پسامدرن -ی هنرپادکست زاده

ه تفکر. پادکست بیعنی تناقض و نایکدستی توضیح دهیم، پادکست تنها همان است که هست. گفتن برای گفتن و بدون هرگونه توقف زمان و تبدیل زمان  ،خود مدرنیسم

 برازد: چیزی خارج از متن وجود ندارد.ی دریدا بر تن پادکست است که میبگوید گویی چیزی گفته است. گفته ریچارد براتیگان است که بدون اینکه چیزی

ن گشته چیز عیااز وضعیتی که در آن و طی آن همه استنامد. درواقع، پادکست خود تمثیلی وتار است که آن را دانش حقیقی میپادکست همان روایت خودمدار و خودارجاع لی

 اند.همه با هم همدست ای نیست.نیست که مخاطبی داشته باشد، چراکه گوینده پادکست آگورای یونانیامیدی وجود ندارد.  و ذاتی و نتیجتاً

جمعی ستهتواند یک سوگواری دکه می یوضعیت ،شودمی زاییدهاز نوعی وحدت طی همانندسازی  که ،نه از هماهنگی معطوف به چیستی همدستی و یکدستی پادکست روایی

طریق نها ازنهاد، ت هاان نام سوژه بر آنتوسختی میبودن بهی یکسانی و تهیواسطهههای گسسته که بدهد. سوژه نویدهای مشترک های هرزرفته و فلاکتبرای تواناییرا 

ا چون فراد خود را هردم رشدیابنده وجود ندارد و من یا موضع  توانند تا حدودی به توصیفی ابتدایی از خود دست پیدا کنند.میشاد های نیمهکترهای داستانهمانندسازی با کارا

های ات یکی از ماهیا خود را در توصیفتفاده کرد گرا اسگرا و برونمعنا، چون درونتوان از عباراتی کلی و بیند که برای توصیف این کل تنها میبینکلی یکدست و ایستا می

معیارها  از حذف تمایزات های طبقاتی، برایبندیعین ایجاد دستهداری درچندآوایی و انضمامی است. سرمایه ، روایتی تضادمند،از خود و از جهان روایت حقیقی ها جا داد.فال

 یری ندارد.با تعویض ماشین توف کند ومعیارها و آرزوها خللی ایجاد نمیدر یکدستی  ،به میانجی تغییر موضوع ،ایجاد تمایز در روایت به همین سبب کند.تلاش می و آرزوها

، جاودانه بمانندد، زنده ثیر بگذارنخواستند بر جهان تأند که قصد نوشتن کتاب داشتند. میخوردگانی هستمتخصص پادکست شکست کنندگان فرهیخته یاگویندگان و تهیه

ه مانیفست ت که بماند، بلکپادکست صدا نیس اش باقی نخواهد ماند، چرا که پیشاپیش زمان مرده را انتخاب کرده است.شوند. اما پادکست جز برای سازندهفراموش ن شوند و

 .را مصرف کنچیز نکن و همه کن، فکر رداری است: تمام لحظات را پُ سرمایه

 

 


