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تواند مرتباً از شکلی به شکل دیگر  میکه    است   ر پذی، بلکه الگویی انعطافیکپارچه نیست   یالگوی  1محور تاکتیک  یرسانه

  و به مخاطِب آن بستگی دارد.   است متغیر    شودمحور زاده میی تاکتیکاها مشِق رسانهد. مجموعه رویکردهایی که از آندرآی

باید  کند، چنان که الگوی مذکور در ارتباط با همین موضوع، بافتار فرهنگی نقش بسیار مهمی در معانِی تولید شده بازی می

 شود تا مطالبات اجتماعی خاصی را برآورده سازد.  از نو پیکربندیهمواره 

کاربرانش  پردازی نشده تا  ای نظریهگونههب  هرگز  2مندی تاکتیکرد که  از پیچیدگی های این موضوع باید به این نکته اشاره ک

اند  به یک اجماع  محور« نیز نتوانسته ی تاکتیکالفبای رسانه» اصلیِ  لفین متنِ حتی مؤیک توافق جمعی برسند. در واقع  به

برسند.  طرفی  3کلی  لووینکاز  گیرت  است    4،  تاکتیک معتقد  از    مندیکه  نشأاساساً  نظامی  است.  گفتمان  گرفته  قطعاً  ت 

خاص درک و    های فرهنگیای که تاکتیک ی شیوه. دربارهآن در این حوزه ریشه دارد  نِ گفتمان بنیادی  طور است کههمین 

خوبی توضیح داده گذارد، بهپیش می  5ویتسکارل ُون کالوسی که  ، به کمک اصولی جنگدربارهشوند در کتاب  اجرا می

کسانی هستند  متحدین اصلی    ه بود که »تاکتیک هنر ضعفاست« و نیرنگ و تردستی در واقعوضوح فهمیدهاو ب  است.شده  

 هایدر رخدادجنگ و  چریکی بودن در  در عصر جنگ نامتقارن، روابط متقابل بین    6. جویندمندی توسل میکه به تاکتیک

 است.    واضحبسیار  فرهنگی

زیرا   برد،نام می  این حوزه  پردازانترین نظریهعنوان یکی از تاثیرگذار هب  8میشل دو سرتو   از   7گارسیااز طرف دیگر، دیوید  

توسط گفتمان   مندی در فرهنگ بایستیتاکتیک  اما تجلی   ،حاوی اطالعات مفیدی باشدگفتمان نظامی  ممکن است  که  باوجود این

با  پیچیدگی  خوبی درک شود،هب  اجتماعی  یقلمرو  درونِ   کنش  هایپیچیدگیبسط و گسترش یابد تا  فرهنگی   هایی که کامالً 

کند  ، بر این تأکید میشناسدرسمیت میه اهمیت گفتمان نظامی را ب گارسیا درحالی که های دنیای جنگ تفاوت دارند.پیچیدگی

 نهفته است. یفرهنگگفتمان  خودِ ی فرهنگی در گرانههای مداخلهبه کنش بندِی دقیق مربوطکه صورت

اند  گویا دارای ارزشی عام  دارد که محور اصول متعددیتاکتیک  یهای نظری و فرهنگی، رسانهرغم تناقضات و تفاوتعلی

 ی نوشته  9تمرین زندگی روزمرهکه در کتاب    چنان  مندیکتیک با معنای تا   بهتر است  )هرچند همیشه استثناء وجود دارد(.
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شود ... فضای یک  تعیین می  ]برای آن[   مناسبمشخص و  که توسط غیاِب محلی    است   شدهمحاسبهکنشی    تاکتیک

تحمیل   آنکه بر  ای ایفای نقش کند  طبق زمینه باید درون و    تاکتیک  است. بنابرین  دیگریفضای متعلق به    تاکتیک

نشینی،  عقب، در موقعیت  نباید در انزوا، با فاصله  تاکتیک  توسط قانوِن قدرتی خارجی سازمان یافته است.  شده و

و    «درون دیدرس دشمن»مانوری است    تاکتیکگوید  می  10طور که ُون بولوباشد؛ همان  و خوددار   به امید آینده

نیروهای    یو مشاهده  بزرگ و عام،  استراتژییک  ریزی  هایی مثل برنامهی او. بنابراین دارای گزینهداخل قلمرو

هایی  در کنشهایی پیاپی نیست. تاکتیک با ضربهپذیر  درون فضایی مستقیم، مرئی و عینیت کل  عنوان یکهدشمن ب

انباشت افتخارات،    برای  مقّری  کهها تکیه دارد، بدون اینجوید و بر آنها« سود میدهد، از »فرصتایزوله رخ می

 11هایش داشته باشد. ریزِی حملهی موضع و برنامه توسعه

 

 خواهتمامیت   که معمولً   ،در وضع موجود  را  مقاومت  هایفرهنگ های  و روایت  هاابزار محور  ی تاکتیک در این شرایط، رسانه

 کند. وارد و دخیل می ،است

تاکتیکرسانه مداخله  محور ی  از  است.   ی شكلی  گزاره   فرهنگی  این  از  انتقادی  هنر  گروه  رسانه  منظور  که  است  ی  این 

نشانهتاکتیک  نظام  کردهمحور  خود  آن  از  را  موجود  آن  شناسی  ب  و  می ای  گونههرا  پیاده  دیگر  بار  کهبرای  به   کند 

را    مفروضتعامل با یک نظام    ( هترین حالتدر ب)، فهم و  (و حتی رادیکال)مخاطبین نگرشی متفاوت  کنندگان و  مشارکت

طور  همان رود. می 13نشده و امر گفته 12امر پیشاپیش مفروض محور در یک رخداد به سراغ ی تاکتیکرسانه دهد. میارائه 

که  را  هایی  کنیم تا ترکرا واسازی می  فرض"ی پیش: »ما "مقولهگویدمی  ن مدر پسامتفکر    یدرباره  14که استنلی آرونوویتس

ای  صرفاً سازه  سازی شدهتفهیم و عادی   حاکمعنوان گفتمان  ه ب  هتا ثابت کنیم آنچ  اند نشان دهیم،وصله کردهبه هم    بخیه ها

محور نیز  ی تاکتیک رسانه  گرِ کنش  یدرباره  توانمیرا    همین نکات  15کند.« است که قدرت و منافع شخصی را پنهان می

ه  ب محور گران تاکتیککنش پردازی انتقادی بپردازیم این است کهکه صرفاً به مطالعه و نظریهتفاوت بین آن و اینذکر کرد، 

   نقد را از طریق فرآیند تجربی نشان دهد.که  ای هستندمشارکتی هایِ رخداد  وجود آوردنِ هدنبال ب

ممکن   هکبا اینرا برآورده سازد.    وقتش  شرایطِ   مطالباتکند تا  استفاده می  ی لزممحور از هر رسانهی تاکتیک گِر رسانهکنش

 ی صرف از یک رسانهود را به استفادهخ  ،داشته باشند  ای خاص مهارتدر رسانه  محور گران تاکتیکاست ]هرکدام از[ کنش

همان ابزاری   ، را فراهم آورد  روضباط و مشارکت در شرایطی مفای که بهترین ابزار برای ارتکنند. هر رسانهمحدود نمی

کنند.  دهندهْ[ کنشی را از محدود و از پیش تعیین نمینه مواد ]تشکیلو    تخصصنه    . مورد استفاده قرار خواهد گرفتکه    است

ً  محور ی تاکتیک بخشی به این دلیل است که رسانه  بهزیرا همیشه احتیاج   گذارد،های جمعی میدر اختیار تالش خود را غالبا
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بهترین حالت از طریق    هایی مهارت  ، متفاوت وجود دارد  هایبا مهارت  افرادی   [ و مخاطبین  گران]کنش  همکاریکه در 

 . دیابنمیتوسعه 

را   حمایت و آن  -شان و چه دیگران خود  چه - ایآماتور و غیرحرفه رویکرداز  محور ی تاکتیک گران رسانهکنشدر ادامه، 

یی را با هم از نو  اهالگوعناصر    تر آزادانههای حاکم را ببینند و  سوی الگوآن  قادرند  هاایغیرحرفه  شمارند. ارزشمند می

تر  ه کار بندند. مهممالتشان بی زندگی روزمره را در تأتوانند تجربهمی  هاآن  اند، شد منسوخ شدهکه پنداشته می  کنندترکیب  

فاقد    هاآن  بنابراین  اند.اندیشی نکردهی تولید دانش و مصلحت شدهنهادینه های  خود را وقف نظام ها  ایهغیرحرفکه  از همه این

دهد، فشارهایی از جمله حفظ جایگاهی در نظام  تأثیر قرار مییندشان را تحتی فرآکه نتیجههستند    ناپذیریمقاومت  فشارها

 سرمایه.   -اعتبار یا حفظ  پولیمراتبی سلسله

،  رسدکه وقتی کنش به پایان میچنان  گذارد.  می  جا محور ناپایدار و گذراست و به لحاظ مادی اندک ردپایی بهی تاکتیکرسانه

ً میباقی    آنچه به درستی    –نیستی  یپرداز اجراهای فمنظریه   –  16طور که ربکا اشنایدراست. همان  ای زندهخاطره  ماند اساسا

اشاره   آن  هیچبه  متأسفانه  تابهکرده،  را  کس  آرشیو  مهم  نتوانسته مشکل  ب  -حال  دریدا  بار  اولین  آن هکه  به  طور جداگانه 

و معدود عناصر مادی    ،شوده خالص میبازنمایی ثانوی  از مشکالت  ندرتمحور بهی تاکتیکحل کند. رسانه  -  17پرداخت 

  پس از پایانِ   .کننداغلب ارزِش فرآینِد تجربی را از آن خود می  –ی آنی  زندهی  اسناد برانداز و جزئِی یک تجربه  –برجامانده  

نوشته، عکسرخداد  ویدئوها،  فایل ها،  برجایها،  دیگر عناصر  و  گرافیکی  در  برای  و    ،مانندمی  های  بازسازی  و  تدوین 

 هستند.   دسترس 

کالهای    تری نسبت بهپاافتادههای بسیار پیشمعضل  ردپاها و بقایا.  بار نیست تماماً فاجعهرغم چنین مشکالتی، شرایط  علی

اند که قلمروها همان آثاری بزرگاند. آثار فضایی هستند که در آن قرار گرفتهبر  دنبال مسلط شدن هکه بهستند  استراتژیکی

به فضا ن آثار دستورات خود را  ای  ، زنند. در عوضاز تسلیم شدن به فضا سر باز می  معنا کهبه این    -کنند  می  را مشخص

 ی موتورهای محرکهو    کنندمی   نفیمولد را    تتفاو  هاآن.  کنندملغی می  منفعل را  یمشاهده  هرچیزی جز   و  کنندتحمیل می

دتر  یا حتی ب  باشد  متعلق به شرایطی خاص  ییادبود  مهم نیست بنای  –   گبزر آثار    بر خالف. اما  شده هستندبیگانه  جداییِ 

در ساختار تفسیری خود    ماندهبرجابقایای    –   اندهایی که بوروکراتیک شدهها یا برنامهها، ائتالفات، کمپینجنبشمتعلق به  

رادیکال را دارا    کنشپذیری  امکان   هنوز   ها، آندناز بین رفته باش عمیق    چقدر سریع واین بقایا  مهم نیست  .  اندبندی شده لیه

  بخشد که باور اعتبار می  به این  که   ما آورد یادِ را    های ُخردیتواند تاریخزیرا می  دهد، میبقایا را نجات  . این امکان  هستند

پایان ، که قسمی ظرفیت بیممکن استمبتنی بر چپاول و غارت  اقتصادِ  های غیرانسانیاز خشونت و ویژگی چیزی متفاوت

و خودآیین می  یکنش  مستقل  شدتِ تواند  مستقیم،  بکاهدتمامیت  فرهنگِ   از  هدف.  خواه  رسانه  با  امکان،  این  دادن  ی  قرار 
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