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ملزومات و نتايج فلسفی صنعت تبليغات در رسانهها
عليرضا منصوری
چکيده

تصور قالبي از رسانههای جمعي این است که رسانهها ،ابزاری برای ارسال اخبار و
توسعة ارتباطات هستند که کارکردشان اطالعرساني ،سرگرمي و اشاعة کدهای اخالقي
برای مردم است .در این مقاله ،عمدتا با تکيه بر دیدگاهها و رهيافتهای "هایدگر" و
"مارکس" دربارة تکنولوژی ،به ارایة تحليلي از صنعت رسانه و رابطة آن با تبليغات
خواهيم پرداخت که این تصور را زیر سؤال برده و نشان ميدهد که صنعت تبليغات،
مستلزم نوعي نگاه خاص به عالم است که ملزومات و پيامدهای فلسفي خاصي خواهد
داشت و رسانه در دنيای جدید ،از نظر ساختاری به شکلي بهوجود آمدهاست که
تحتتیثير مناسبات اجتماعي ،بهصورت یك ابزار تبليغاتي عمل ميکند.
واژگان کليدی :تبليغات ،رسانه ،تبليغات رسانهای ،هایدگر و تکنولوژی ،مارکس و
ماشين.

 .استادیار فلسفه علم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛ a_mansourius@yahoo.com
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مقدمه
در این مقاله وقتي از صنعت یا «تکنولوژی» تبليغات سخن ميگویيم ،پيشاپيش ،تعریف یا تلقي خاصي
از تکنولوژی را برگرفتهایم که براساس آن ،تکنولوژی ،صرفاً به معنای ساخت مصنوعاتي کـه در طبيعـت
وجود ندارند نيست ،بلکه گسترهای وسيعتر را دربرميگيرد و دربردارندة یك سيسـتم اجتمـاعي-تکنيکـي
است که شامل خودِ تجهيزات ،سختافزار و عوامل انساني که در آن به فعاليت مشغولاند و احيانـاً دارای
مهارتهای ویژهای در زمينة چگونگي ساخت و کار با تجهيزات هستند ،نيز ميشود .بنابراین تلقي ،ما در
یك بستر اجتماعي برای بسط توانایيهای خود با ابزار و تجهيزات کار ميکنيم 8و یا به تعبيـر «ایلـول»،
در چنين جامعة تکنولوژیکي ،تکنيكْ کلّيتي یا مجموعهای از روشهاست که بهشکل معقـولي منجـر بـه
یك کارآمدی ميشود ).(Ellul, 1964: p.182
پس از روشن کردن مقصود خود از تکنولوژی ،به تبـع «هـانس یونـاس» ( ،)Hans Jonasبـر یکـي
از ویژگيهای مهم تکنولوژی جدید ،یعني ناآرامي و بيقـراریِ تکنولـوژی ،تیکيـد خـواهيم کـرد ،و آن را
نقطة ورود به بحث تکنولوژی تبليغـات قـرار مـيدهـيم .بـه بيـان یونـاس ،یکـي از تفـاوتهـای مهـم
تکنولوژی قدیم با جدید ،این است که درحالي که در تکنولوژی قدیم ،یك نقطة تعادل یا اشباعي بين ابزار
و اهداف ،وجود داشت ،در تکنولوژی جدید فاقد چنين چيزی هسـتيم ،و بـا فراینـدی ادامـهدار و در حـال
سيالن مواجهيم که این بيقرار و ناآرامي ميتواند ناشي از فشار رقابتهای اقتصادی ،سياسـي و امنيتـي،
یا ناشـي از فشـار ازدیـاد جمعيـت ،و کـاهش منـابع ،یـا نتيجـة تبليغـات سـرمایهداران و اربـاب صـنایع
برای رسيدن به یك رؤیای اتوپيایي ،یا فشار مدیریت توليد و توزیع در جهت افـزایش سـود ،یـا بـهطـور
کلّي و اساسي حاصل یك نگاه خاص به طبيعت باشد که در آن نگاه ،حدّی برای مصرف و ابـداع وجـود
ندارد ) .(Jonas 1979: pp.193-195بهنظر ميرسد ،منبع این ناآرامي و بيقراری ،ناشي از هر کدام از
موارد فوق که باشد ،یکي از ابزارهایي که برای برهم زدن آن نقطة اشباع یا تعادلِ بين ابزار و اهـداف ،و
بهوجودآوردن ناآرامي و بيقراری مجدد ميتواند بهکار گرفته شود« ،تبليغات» باشد .اگـر همـين نکتـه را
درنظربگيریم ،باإلجمال ،روشن است که این تصـور قـالبي از رسـانههـای جمعـي کـه رسـانههـا ،صـرفاً
ابزاری برای ارسالِ اخبار و توسعة ارتباطات هستند و کارکردشان صرفاً اطالعرساني ،سـرگرمي و اشـاعة
کدهای اخالقي برای مردم است ،تا حدّ زیادی مخدوش است .در این مقالـه نيـز ،هـدف ایـناسـت کـه
عمدتاً با تکيه بر دیدگاهها و رهيافتهـای هایـدگر و مـارکس دربـارة تکنولـوژی ،بـه ارایـة تحليلـي از
صنعت رسانه و رابطة آن با تبليغات بپردازیم که نشـان مـيدهـد کـه صـنعت تبليغـات ،مسـتلزم نـوعي
نگاه خاص به عالم است که ملزومات و پيامدهای فلسفي خاصي به همراه خواهـد داشـت .ضـمن اینکـه
رسانه ،در دنيای جدیـد ،از نظـر سـاختاری بـه شـکلي بـهوجـود آمـدهاسـت کـه تحـتتـیثير مناسـبات
اجتماعي ،بهصورت یك ابزار تبليغاتي عمل ميکند.
هرچند در تحليل هایدگری موضوع مـورد بحـث ،بيشـتر متکـي بـه مقالـة پرسـش از تکنولـوژیِ وی
بودهایم با وجـود ایـن ،بـه اقتضـای حـال ،از آراء شـارحان و منتقـدین وی ،مثـل دریفـوس و فينبـرگ،
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نيز استفاده شدهاست .همننين با توجه به نگاه عمدتاً منفيِ میخوذ از هایدگر و مارکس نسبت به تبليغـات
رسانهای ،به اجمال به این پرسش پرداخته شدهاست که در قبال تکنولوژی تبليغـات در نهایـت چـه بایـد
کرد؟
تبليغات از منظر هايدگر
هایدگر که در مقالة معروف خود تحتعنوان پرسش از تکنولوژی ،تالش ميکند «ماهيت تکنولـوژی»
یا به تعبيری «روح حاکم بر تکنولوژی» را روشن کند ،در نهایت به این نتيجه مـي رسـد کـه تکنولـوژی
نحوهای «انکشـاف تعـرضآميـزِ» عـالم اسـت (هایـدگر :8068 ،ص )86کـه همـه چيـز را بـه صـورت
«منابع ذخيرة انرژی الیزال و همهجا حاضر» منکشـف مـيکنـد (همـان :ص .)83اگـر بخـواهيم از ایـن
منظر به تبليغات رسانهای بنگریم باید به یك هشدار هایـدگر توجـه داشـته باشـيم کـه «تکنولـوژی بـا
ماهيت تکنولوژی معادل نيست» (همان :ص  .)6-8توجه بـه ایـن نکتـه از آنجهـت مهـم اسـت کـه
تحليل هایدگر بهدنبال برشمردنِ مصادیق تکنولوژی کـه صـنعت رسـانه و تبليغـات را نيـز شـامل شـود
نيست ،بلکه بيانِ «ماهيت» یا «روح حاکم بر» هر گونـه تکنولـوژی ،از جملـه رسـانه و تبليغـات اسـت.
پس براساس این تلقي ،بيراه نرفتهایم اگر بگویيم تبليغات رسانهای نيز نحوهای «انکشـاف تعـرضآميـز»
عالم است که همهچيز را به صورت «منابع ذخيرة انرژی الیزال و همهجا حاضر» منکشف ميکنـد .ایـن
نتيجهگيری ،هر چند تا اندازهای روشنگر است ولي این پرسش را در ذهن ایجاد ميکند که آن نحـوهای
از «انکشاف تعرّضآميز» ،و این «منابع ذخيرة انرژیِ الیزال و همهجا حاضـر» ،بـهطـور خـاص در مـورد
صنعت تبليغات چگونه چيزی است؟ برای پاسخ به این پرسش ،به تبع روش هایدگر ،باید به تبيين نسبت
و رابطة تبليغات با حقيقت بپردازیم.
در تعریف مرسوم و معمول از تبليغات رسانهای که آن را تعریف ابزاری از تکنولوژی ميخوانيم تبليغات
رسانهای ابزاری است برای معرفي و حداکثر اقناع مردم برای خریدِ کاالهـا یـا پـذیرش عقایـدی خـاص.
بهنظر هایدگر تعاریفي از این دست (یعني تعریف ابزاری) ،هر چند صحيح است ولي کاشف از حقيقت امر
نيست؛ در اینجا هایدگر بين تعریف صحيح و تعریف حقيقي از تکنولوژی تفاوت ميگذارد و تیکيد ميکند
که هر «امر حقيقي» ،درست هست ولي هر «امر صحيحي» ،الزاماً حقيقي نيست؛ یعني تعریف ابـزاری از
تبليغات از ماهيت آن کشف حجاب نميکند بلکه از امری مرتبط با آن سخن ميگوید .توجه به این نکته
مهم است که نزد هایدگر «امر صحيح» از امورِ «مربوط» به موضوع سخن ميگوید ،درصورتيکـه «امـر
حقيقي» از «ماهيت» موضوع «کشف حجاب» ميکند و پرده برميدارد؛ «امر صحيح» به جنبهای خاص
از موضوع ميپردازد و از سایر جنبهها غفلت ميورزد ،در صورتيکه «امر حقيقي» همة جوانب موضـوع را
درنظردارد؛ «امر صحيح» جزءنگر است درحاليکه «امر حقيقي» کلنگر است و به تمام شـرایطِ موضـوع
توجه دارد؛ «امر صحيح» سطحينگر و نارساست ،درحاليکه امر حقيقي باطننگر و بهطور کلّي رساسـت؛
«امر حقيقي» از چهرة حقيقت کشف حجاب مينماید ولي «امر صحيح» ممکن است خود حجاب گردد و
بر روی حقيقت بنيادین پرده بيفکند.

931

عليرضا منصوری
)(Alireza Mansouri

هایدگر معتقد است تعریف ابزاری نميتواند برای ما نحوة «انکشافِ» حقيقت را روشن سازد و از نسبت
تبليغات و حقيقت پرده بردارد .درک این سخن مستلزم ایناست که ابتدا مشخ کنيم ماهيـت تبليغـات
چه ارتباطي با «انکشاف» دارد؟ بهزعم هایدگر ،در هر فرایندِ انکشاف نوعي حضور وجـود دارد کـه البتـه
منحصر به تبليغات یا هر تکنولوژی جدید دیگر نيست ،امّا آننه وجه تمایز تکنولوژی جدید ،و بـه طریـق
اولي تبليغات جدید ،محسوب ميشود ایناست که انکشافِ اخير نوعي «تعرض» را نيز شـامل مـيشـود.
جهان ،در شکل تبليغاتي ،براساس مجموعة شروط و قيودی برپا یا فراخوانده ميشود که بـه مثابـة یـك
«منبعِ الیزال» جلوه ميکند و به نحو معيني دریافت ميشود؛ یعني بهعنوان «منبع انرژیِ قابل مصرف و
دائم» .تبليغات جدید و قدیم ،هر دو ،انکشاف هستند ،زیرا هر فراآوردني دربردارندة نوعي انکشاف و رفـع
استتار است .امّا انکشافِ حاکم بر تکنولوژی جدید ،به نحو پوئسيس نيست بلکه این نحوة جدید انکشـاف
مستلزم نوعي نگاه خاص هم به طبيعت و هم انسان است که ویژگيِ مهم آن ،تعرض به انسان و طبيعت
است؛ تعرضي که انسان و طبيعت را در برابر این انتظار بيجا قرار مي دهد که تیمينکنندة انرژی باشد تا
آن را از دل طبيعت خارج کند .پرسشي که اکنون به آن ميپردازیم ایناست که انکشاف تعرضآميزی که
از نظر هایدگر در مورد هر تکنولوژی جدید وجود دارد ،در مورد تبليغات رسانهای به چه صـورت مصـداق
پيدا ميکند؟
هرچند طبيعت به منزلة منابع انرژیِ قابل مصرف جلوهگر شود و تبليغات در نهایت بـر مصـرفگرایـي
بنياد شده ،از کفر ابليس مشهورتر است اما در چـارچوب فلسـفة هایـدگر معنـای خاصـي پيـدا مـيکنـد.
در صنعت تبليغات جهان بـهصـورت شـيئي قابـل مصـرف و آدميـان هـم بـهصـورت مصـرفکننـدگان
برساخته ميشوند تا کليت جهان به این صورت منکشف شود که بخشي از موجـوداتِ آن مصـرفکننـده
و بخشي دیگر قابل مصرف جلوه کنند و از آنجـا کـه در ایـن بازسـازی خوشـي و لـذت همـواره همـراه
مصرفکننده است و منابع محدود ،تبليغات ،مصـرفکننـدگان را بـه رقـابتي نفـسگيـر بـا یکـدیگر فـرا
ميخواند.
امّا ویژگي خاص رسانه و خصوصاً تبليغات رسانهای که در بسياری از تکنولـوژیهـا دیـده نمـيشـود،
ایناست که نگاه بشر به خودِ آدمي دستخوش تغيير ميشود و درک تازهای بهجای آن مينشيند تـا خـودِ
وی را بهعنوان منبع انرژی ببيند و مورد تعرض قرار دهد .بهنظر ميرسد چنـين وضـعي و داشـتن چنـين
درکي از جهان پيششرط تبليغات جدید و شاید ماهيت اساسي تکنولوژی تبليغات باشد؛ امری که هایدگر
اینگونه در مورد آن هشدار ميداد:
« ...به مجردیکه [ ...همه چيز] منحصراً همنون منبع ثابت تلقي شـود و بشـر  ...چيـزی جـز نـاظمِ
ذخيرة ازلي نباشد ،آدمي به لبة پرتگاه ميرسد؛ یعني در آستانة جایي که خود او هم باید فقـط بـهعنـوان
منبع ثابت تلقي شود .در این ميان ،بشری که چنين به مخـاطره افتـادهاسـت خـود را متکبرانـه در مقـام
خداوندِ زمين ميستاید .به این ترتيب این توهم جا ميافتد که هر آننه بشر پيشروی خود ميیابد فقـط
به این اعتبار وجود دارد که ساختة اوست .این توهم به نوبة خود سرابي نهایي را دامن ميزند :گویي بشر
همهجا فقط خودش را ميبيند و بس( ».هایدگر :8068 ،ص)38
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برای روشنشدن ویژگي اخير ،خوباست با یـاری از نکتـهای کـه سـالهـا قبـل جـاناسـتوارتميـل
بر آن تیکيد کردهبود نشان دهيم چگونه ممکـن اسـت آدميـان بـه مثابـة منـابع انـرژی دائـم نگریسـته
شوند .ميل ،در رسالة دربارة آزادی ،ضمن دفـاع از آزادیهـای فـردی بـه بيـان تهدیـداتي پرداخـت کـه
این آزادیها را مورد تعرض و تهدید قرار ميدهد .وی بر این نکتة مهم تیکيد کـرد کـه در عهـد کنـوني
این «افکار عمومي» است که بر جهان حکومت ميکند و بـه همـين دليـل اسـت کـه صـاحبان ثـروت
و سياست و قدرت به سمت این منبع انـرژی و قـدرت تمایـل پيـدا کـردهانـد تـا از آن بهـرهمنـد شـوند
(ميل :8860 ،ص.)838
ميل بهدرستي بر این نکته تیکيد داشت که «حاکميت خلق» یا «تسلط خلق بر خود خلق» ،تعبير نارسا
و گمراهکنندهای است ،زیرا «حکومتکردن مردم بر خودشان» که اینهمه پيرامون آن صحبت ميشـود،
بهواقع حکومتي نيست که در آن هر فردی حاکم بر سرنوشت خود باشد ،بلکه حکومتي اسـت کـه در آن
سرنوشت فرد در جامعه توسط سایر افراد آن جامعه تعيين ميشود .لذا «ارادة مردم» یا «ارادة ملّي» ،عمالً
این معنا را دارد که ارادة بخشی از مردم ،که شمارشان زیادتر است ،یا درجۀ فعاليتشان بيشتر اسـت،
بر بقية افراد جامعه تحميل شود.
نکتة مربوط به بحث ما ایـن اسـت کـه اجحـاف اکثریـت منحصـراً و مسـتقيماً از طریـق کـارگزاران
سياسي صورت نميگيرد ،زیرا جامعه تجویزها و تحذیرها و دستورالعملهایي برای افراد دارد که ميتوانـد
آنها را به وسایل دیگر اجرا کند و در عمل اجرا هم ميکند کـه یکـي از آنهـا بهـرهمنـدی تکنولـوژی
تبليغات در شکلدادن به افکار عمومي است .هر چند سرپيني از این تجویزها و تحـذیرها و هنجارهـا و
دستورها عليالظاهر موجب کيفرهای سخت در قياس با سرپينيهایِ مدني و سياسي نيست ،از آنجا کـه
فشار جامعه یا به بيان صریحتر «افکار عمومي» در جزئيات زندگي فرد رخنـه مـيکنـد و روح وی را بـه
زنجير ميکشد ،تیثير آن بسي عميقتر و پایدارتر است.
از دیدگاه ابزاری ،تبليغات رسانهای درواقع متضمن این نوع نگاه است کـه صـاحبان تبليغـات مجازنـد
رسوم و معتقدات مطلوبِ خود را بهعنوان «سرمشقها و الگوهای رفتار» ،از طریق مهندسي و شکلدادن
افکار عمومي و فشار ناشي از آن عليه مخالفان آن الگوها و سرمشقها تحميل کنند و هرگونه شخصـيت
فردی را که همرنگ و همروش آنها نيست به زنجير بکشند و اگر مقدور بود اصالً مجال نطفهگير شدن
به آن ندهند .این «سرمشقها و الگوهای رفتار» ،در درجة اوّل بهوسيلة قوانين و در درجة دوم ،یعنـي در
مواردی که زمينه برای وضع و اجرای قوانين آماده نيست ،با توسل به افکار عمومي که مهندسـي آن بـا
تکنولوژی تبليغات ميسر است ،بر افراد جامعه تحميل ميشود .تبليغات رسانهای این امکان را به صاحبان
آن ميدهد که با دراختيارگرفتن و مهندسي این منبع انرژی (افکار عمـومي) هنجارهـایي را کـه اکثریـت
اعضای یك جامعه پسندیده یا نميپسندیدهاند ،عمالً بهصورت سرمشقهایي درآورند که سایر افراد همان
جامعه مجبور و محکوم به پيروی از آن باشند تا آنجاکه سرپيني از این سرمشـقهـا مسـتلزم خردشـدن
زیرفشار افکار عمومي شود .نکتة مهم اینجاست که این توصيف از تکنولوژی تبليغات ،هرچند «صـحيح»
است ،اما از دید هایدگر« ،حقيقت» تکنولوژی تبليغات را بيان نميکند (هایدگر :8068 ،ص  .)3-0آننه
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در دید هایدگر حقيقتِ تکنولوژی تبليغات است ،نه استفادة ابزاری از افکـار عمـومي ،بلکـه همـان منبـع
انرژی و فشار دیدن «افکار عمومي» ،آنهم بهصورت دائم و هميشه حاضر بهمنظور بهرهبرداریِ «تعرض
آميز» در مواقع لزوم است.
وجه «تعرضآميز» بودن در ضمن مقایسهای با گذشته روشن خواهـد شـد .شـاید بتـوان چنـين نگـاه
شبهتبليغاتي به عالم و آدم را در گذشته نيز پيدا کرد ،ولي باید به این تفاوت ظریـف عنایـت داشـت کـه
«تبليو» یك کاال و عقيده و فکر در دنيای جدید و در عصر رسانهها چيزی یكسره غير از «نشان دادن»
آن است .حتي «فراخواندن به کاری» و «نهي از کاری» ،لزوماً تبليو به معنای امـروزی نيسـت؛ صـنعت
تبليغات چيزی بيش از اینهاست؛ قـرین و همـراه نگـاهي «تعـرضآميـز» اسـت کـه آدميـان را چـون
«منابع انرژی قابل تعرض» ميبيند .مسئله اصلي ،نزد هایدگر ،پاسخ به این پرسش نيست که اگر اوليـای
امور کشور با استفاده از تبليغات رسانهای افکار عمومي ملت خود را عليه مردمي دیگـر تحریـك کردنـد،
استفادة صحيحي از قدرت افکار عمومي کردهاند یا نه؟ هرچند این پرسش در جای خود مهـم اسـت ،امّـا
تیکيد هایدگر ناظر به یك گام عقبتر از این موضوع است؛ ناظر به «منبع انرژی دیدن افکـار عمـوميِ»
آدميان برای تعرض به زندگي فـردی ،و حتـي افکـار و عقایـد وی اسـت .در ایـن وضـعيت جدیـد امـور
که موجب درکي خاص از جهان است ،به طبيعت ،نه بهعنوان مادری کـه بایـد بـه آن بـه دیـدة حرمـت
نگریست بلکه به عنوان منبع هميشه حاضری که ميتوان از دل آن ذخـایر را اسـتخراج نمـود و آنهـا را
مصرف کرد ،نگریسته ميشود و به آدمي ،نه بهعنوان موجودی که دارای شـینِ خليفـة خداونـد و اشـرف
مخلوقات و دارای کرامت انساني است که حداکثر ميتوان راه را به وی «نشان داد» یا «به کار خيری امر
کرد» یا از «فعلي ناصواب نهي کرد» ،بلکه بهعنوان موجودی که افکارش منابع انرژی است که ميتـوان
به شيوهای تعرضآميز آنها را شکل داد و از آن بهعنوان جزئي از نيروی افکـار عمـومي اسـتفاده کـرد،
نگریسته ميشود.
فراآوری و انکشاف جهان و آدميان بهصورت منبع و تعرض به آنها ،به مثابـة یـك تلقـي از عـالم ،بـا
برساختن نظم و انضباطي در هستي که در عرصـة تبليغـات از طریـق شـکلدهـي بـه افکـار عمـومي و
جهتبخشيدن به آن ها حاصل مي شود ،در نهایت به سمت «یکسانسازی» 8افکار افراد پيش ميرود ،که
به نوبة خود رسانهها را اعم از نهادها و تکنولوژیهای مربوط بـه آن ایجـاد مـيکنـد .پـس هـر چنـد از
نظــر تــاریخي اختــراع رســانههــا امکــان تبليغــات را فــراهم کــرد ،ولــي از نظــر وجــودی ،ایــن ماهيــت
نهفتة تکنولوژی تبليغات است که رسانهها را پدید ميآورد .3البته صنعت تبليغات تنها از طریق رسانهها به
شکلدهي و به نظم درآوردن افکار عمومي نميپردازد ،بلکه تعليم و تربيت و آموزش دولتـي نيـز همـين
مقصود را برآورده ميسازد« .تعليموتربيت دولتي فقط وسيلهای بـرای یکسـانکـردن مـردم اسـت و بـه
این منظور اختراع شدهاست که افراد جامعه را درست مثل یکدیگر سازد و چـون قـالبي کـه مـردم در آن
ریخته ميشوند معموالً همان قالبي است که در نظر نيروی حاکمة وقت جلوه ميکند . . . ،به نسبتي کـه
تعليموتربيت دولتي در انجام هدفهای خود کامياب ميشود ،به همـان نسـبت بـر تسـلّطي کـه نيـروی
حاکمه بر فکر مردم دارد افزوده ميگردد ،و وقتي فکر تحت نفوذ درآمد دامنة این نفوذ ،براسـاس تمایـل
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طبيعي بشر ،به جسم نيز کشيده ميشود( ».همان )808 :این امر نگرشي را بهوجود ميآورد که آدميان را
ابژههایي ميبيند که باید آنها را دگرگون کرد و سوژهها از آن نظر که عامل اند ،خود را بـه مثابـة بنيـان
زیرین واقعيت لحاظ ميکنند.8
در تبليغات جدید چنين رهيافتي به شکلي افراطي اعمال ميشود تا جایيکه فهم و شناخت ،فينفسـه،
اهميت ندارد ،بلکه آننه به انجام دادن مربوط ميشود ،اهميت پيدا ميکند ،زیـرا مسـئلة اصـلي فهـم و
شناخت نيست بلکه مهندسي یافتن افکار و فرهنگ عامه است .درسـت اسـت کـه بـرای «دسـتکـاری
کردن» ،شناخت الزم است ولي شناخت در اینجا مؤکداً به حسب آننه بتوان با ایـن شـناختن انجـام داد،
مورد قضاوت قرار ميگيرد؛ یعني قدرت و توانایي انجام و دستکاریِ چيزی ،به «معيار» شـناختن تبـدیل
ميشود.
بــا توجــه بــه اینکــه «از بنــد آزاد کــردن»« ،توزیــع کــردن» و «تغييــر مــدار» همــه در فراینــد
انکشافِ تعرضآميز وجود دارند و اساساً انحاء انکشافاند تا همه چيز به مصرف برسـد ،مـيتـوان گفـت
نظرسنجيها در حيطة افکارعمومي ،نه با هدفِ صرفاً شناختِ افکارعمـومي ،بلکـه بـا هـدفِ اسـتفاده در
برنامهریزی و مدیریت و مهندسيِ بعدی انجام ميشـود .چنـين رویکـردی در نهایـت و الجـرم مسـتلزم
«مرزبندی» جهان بين «آننه بهکار بهرهبرداری مي آید» و «آننه نميآید» ،بين «افکار مجاز و مقبول»
و «غيرمجاز و نامقبول» ،و در نهایت بينِ «دوست» و «دشمن» ميشود؛ یعني جهان دوباره «بازسـازی»
و براساس این «مرزبندی«ها توزیع ميشود تا برای مهندسي ،برنامهریزی و بهرهبرداری آماده شـود .بـه
این معنا ،واقعيت بهصورت تغيير شکلیافته و نظم دادهشده «کشف» و «ذخيره» و «انبار» ميشود تـا در
موارد و مواقع الزم مورد بهرهبرداری قرار گيرد یا اینکه مجدداً فراخوانده و از نو توزیع شود .حاصـل ایـن
درابفتادن و انکشاف تعرضآميز این است که همه چيز بهگونـهای درحـالانکشـاف باشـد تـا بالفاصـله و
همواره بهعنوان منبع برای مصرف مهيا شود.
یکي از نکات مورد تیکيدِ هایدگر ایناست که فرایندِ «به شکل منبع دیدن همهچيز» فرایندی انتخابی
نيست ،بلکه وضعيتي تقدیری است که با قرار گرفتن آدمي در آن وضعيت ،بهصورت معارضهای آدمـي را
فرا ميخواند تا امر واقع را به صورت منابع ذخيره نظم بخشد .این وضعيت را که هایدگر بـرای آن تعبيـر
«گشتل» را بهکار ميبرد و چون روحي بر تکنولوژی و تبليغات جدید حاکم است ،نباید نوعي وسيله یا امر
تکنولوژیك دانست بلکه نامي برای ماهيت تکنولوژی و از جمله تبليغات است؛ ماهيتي تعرضآميز که بـا
یکي از انحاء انکشاف بر تکنولوژی جدید ،و بهطریـق اولـي بـر تبليغـات جدیـد اسـتيال دارد و انسـان را
مخاطب قرار ميدهد و به معارضه ميخواند تا امر واقع (و از جمله سایر آدميان) را به صـورتي منضـبط و
بهمثابة منبعِ الیزال منکشف کند .گشتل فقط تعرض نيست ،بلکه به معنایي توليد و نمایاندن نيز هست و
به همين معنا تبليغات محصولِ رسانه نيست ،بلکه رسانهها برای تبليغات و فرزند گشتلِ تبليغات هستند.
شاید رسانه از نظر زماني قبل از تبليغات اختراع شدهباشد و تبليغات با رسانهها رشد و تیثير بيشـتری پيـدا
کرده باشند ولي از نظر وجودی و ماهيت ،تبليغات مقدم بر رسانه است؛ همـانطور کـه تکنولـوژی از نظـر
وجودی مقدم بر علوم است .نگاهي که آدميان را به صورت نيروهای محاسبهپذیر درنظر ميگيرد تا آنها
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را مهندسي کند و افکار و اميالشان را شکل دهد ،مقدم بر اختراع و استفادة از خود رسانه است؛ بهعبارتي
گشتلِ حاکم بر تبليغات شرط بقای رسانه است.
تبليغات از منظر مارکس
تحليلي که تا اینجا از صنعت تبليغات ارایه کردیم مطـابق بـا شـيوة تحليـل هایـدگر بـود کـه عمـدت ًا
با ماهيت تبليغات سروکار داشـت .امـا ممکـن اسـت پرسـيده شـود کـه چنـين نگـاهي چگونـه و طـي
چه مکانيسمي صورت ميگيـرد؟ بـهنظـر مـيرسـد کـه بـرای پاسـخ بـه چنـين پرسشـي تحليـلهـای
هستيشناسانه و صرفاً فلسفي کفایت نکند .از آنجـا کـه تحليـلهـای مـارکس ابـزار الزم بـرای چنـين
تحليلهایي را در اختيار ميگذارد ،ما نيز در اینجا رویکـرد وی را بـرای ایـن منظـور انتخـاب مـيکنـيم.
بحث اصلي او در باب این موضوع –که بخش اعظم جلد اوّل کاپيتال را دربرمـيگيـرد –ایـن اسـت کـه
در مورد مهمترین مجموعة تحوالت تکنيکي ،این روابط و مناسبات اجتماعي هستند کـه بـه تکنولـوژی
شکل ميدهند ،نـه بـالعکس .امـا در مجمـوع مـيتـوان ظـنّ و گمـان مکنـزی را در بررسـي انتقـادی
نظریة جبریت تکنولوژیك مارکس ،یعني قول به اینکه تحول تکنيکي علّت تحول اجتماعي است ،دایر بر
اینکه رابطة تکنولوژی و تحوالت و مناسبات اجتماعي از نظر مارکس را ميتوان ،نه بهصورت یك رابطة
یكطرفه ،بلکه یك رابطة دیالکتيکي تفسير کرد ،صائبتر دانست.
ما در اینجا برای به کارگيری دقيقتر رویکرد مارکس در مورد تبليغات رسـانهای ،از مـدل چامسـکي و
هرمن که تحليل جامعي برای تبليغات رسانهای ارایه ميکنند ،بهره ميبریم .تحليلهای آنهـا بـهخـوبي
تیثير مناسبات اجتماعي ،اعم از سياسي و اقتصادی را بر چگونگي تبدیل شدن رسانهها به صنعت تبليغات
نشان ميدهد .این تحليل ،با تیکيد بر اینکه رسانه یك ابزار تجاری است و بهعنوان ابزار تحتتیثير مالك
و در راستای منافع وی استفاده خواهد شد و به این ترتيب به مثابة یك ابزار تبليغاتي عمل خواهـد کـرد،
این تصور عاميانه را زیر سؤال ميبرد که رسانه ابزار و محملي است برای انتشار بيطرفانة اخبار و اشـاعة
ارزشها و کدهای اخالقي و رفتاری .زیرا در جامعهای که قدرت و ثـروت از نظـر سـاختاری بـهصـورتي
متمرکز وجود دارد و الجرم مناسبات اجتماعي شکلِ نوعي درگيری یا جنگ طبقاتي بـه خـود مـيگيـرد،
رسانهها تبدیل به یك سيستم تبليغاتي ميشوند .به این ترتيب ،بهنظر ميرسد برای فهم چگونگيِ تیثيرِ
مناسبات اجتماعي بر رسانه بهعنوان یك تکنولوژی که آن را بهصورت تکنولوژیِ تبليغات شکل ميدهـد،
یعني صنعت تبليغات را به شکلي ساختاری وارد رسانه ميکند ،ابتدا باید به شناخت این مناسبات اجتماعي
و جایگاه رسانه در این ساختار بپردازیم.
قبل از ورود به بحث ،تذکر این نکته الزم است که این نوع نگـاه بـه رسـانه بـا انتقـاد جبهـة فکـری
راست از رسانهها که عمدتاً متوجه تـیثيرات روانشـناختي بـر افـراد جامعـه اسـت ،تفـاوت دارد .مطلـب
دیگر اینکه هر چند چگونگي بهرهبرداری حکومتهای توتاليتر از رسانههـا بـرای مقاصـد خـود روشـن و
قابل فهم است ولي آننه در قرن حاضر اهميت اساسي دارد ایناست که در جوامـع دموکراتيـك چگونـه
این رسانه در جهت تبليغات بـهکـار گرفتـه مـيشـود .یکـي از مزایـای مـدل «چامسـکي» و «هـرمن»

ملزومات و نتايج فلسفی صنعت تبليغات در رسانهها

999

)(Requirements and Philosophical Consequences of the . . .

این است که جوامع و حکومتهای دموکراتيك و دارای اقتصاد بـازار آزاد را نيـز دربـرمـيگيـرد و نشـان
ميدهد چگونه مناسبات اجتماعي و ساختاریِ حاکم بر بازار آزاد ،عقایدی را بهعنـوان عقایـد «نـامقبول»
معرفي کند ،بدون اینکه در این کار به زور اسلحه و بازداشتگاه متوسـل شـود؛ چگونـه در ایـن مناسـبات
اجتماعي ،قدرت و اقتصاد ،با استفاده از مکانيسمهای ساختاری ،اخبار را آماده و برای چاپ و انتشار ارسال
ميکند؛ مثالً با به حاشيه بردن یك سری اخبار به طبقة حاکم این امکان را ميدهد که پيامهای مطلوب
خود را ارائه کند.
این مدل نشان ميدهد که مناسبات اجتماعي ،بر مبنای منافع اقتصادی و سياسي ،برای رسانه پنج نوع
فيلتر ایجاد ميکند که درنهایت موجب تبدیل رسانهها به صنعت تبليغات ميشود .این فيلترها نهتنها سبب
ميشود که رسانههای جمعي مثل شرکتهای تجاری در جهت حفظ منافع عدهای خاص عمل کند ،حتي
فراتر از این ميتوان گفت محصوالت این شرکتهای شبهِتجاری همان مخاطبين هسـتند کـه براسـاس
منافع اقتصادی و سياسي که بهطورکلّي ميتوان آنها را مناسبات اجتماعي ناميد ،به شرکتهای تجـاری
دیگر ،مثالً آنها که آگهي ميدهند ،فروخته ميشوند .نتيجة طبيعي چنين وضعيتي ایناست که رسانههـا
بــه جــای اینکــه در پ ـي ارتقــاء اطــالعرســانيِ اخبــار باشــند ،بــهطــور ســاختاری و براســاس مناســبات
اجتماعي مشخ  ،بهدنبال ایفای یك نقش تجاری باشند .این فيلترها که عبارتند از مالکيت ،آگهيهـای
بازرگـاني ،منـابع خبـری ،گـروههـای فشـار و ایـدئولوژی )(Herman & Chomsky, 1988: p.2
مشخ ميکنند که اخبار در رسانههـا چگونـه انتخـاب و طبقـهبنـدی و تنظـيم شـوند .عـالوهبـرایـن،
از آنجا که این فيلترینگ ،به دليل ویژگيهای ساختاری ،طبيعي عمل ميکند موجب ميشود که عملکرد
رسانه «بيطرفانه» بهنظر برسـد .دلـيلش هـم ایـن اسـت کـه چـون رسـانه اساسـاً امکـانهـایي غيـر
از آننه ساختار ،براساس مناسـبات اجتمـاعي خـاص مبتنـي بـر منـافع ،مجـاز مـيشـمارد بـه مخاطـب
ارائه نميکند تا آن امکانها هم جزو گزینههای انتخابيِ وی باشند ،در نهایت امکانهای مختلـف مجـال
بروز نميیابد تا بخواهد شائبة «بيطرفانه» نبودن ایجاد شود .در مروری که بر هـر یـك از ایـن فيلترهـا
خواهيم داشت ،همواره به آن دسته از مناسبات اجتمـاعي کـه موجـب ایجـاد چنـين فيلتـری مـيشـوند
و لذا شکل تکنولوژی را از یك رسانة خنثي به یك صنعت تبليغاتي بدل ميکنند ،توجه داشـته باشـيد تـا
این داعية مارکس را که روابط و مناسبات اجتماعي به تکنولوژی شـکل مـيدهنـد ،در مـورد تکنولـوژیِ
رسانه و تبليغات ،روشن شود.
مالکيت
از آنجا که راهاندازی و ادارة حتي یك روزنامة کوچـك نيازمنـد سـرمایهگـذاری و صـرف هزینـههـای
زیادی است که از عهدة همه کسي برنميآید ،همـين امـر بـه منزلـة اوّلـين فيلتـر عمـل مـيکنـد زیـرا
شرکتهای مالك محدودیتهایي برای این رسانهها ایجاد ميکنند .با توجه به ایـن سـخن مـارکس کـه
«سرمایهدار ميخواهد کاالیي توليد کند که ارزش آن بيشتر از ارزش کاالهایي باشد کـه بـرای توليـد آن
مصرف شده است؛ یعني ارزش وسایل توليد و نيروی کاری که او بـا پـول عزیـزش در بـازار آزاد خریـده
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است( ».مکنزی :8088 ،ص ،)883باید انتظار داشت که سرمایهگذارانِ یك رسانه ،به منزلة مالکين اصلي
آن ،به گونهای بر توليدات برنامههای رسانه اثر بگذارند که ارزش افزوده برای آنهـا ایجـاد کنـد؛ یعنـي
رسانهها باید بهگونهای عمل کنند که سود مالکان ،یعني همان شرکتهای بزرگ و چندمليتـي ،را درپـي
داشته باشند و منافع آنها را در فرایند توليـد برنامـههـا تضـمين کننـد« .بـيطرفـيِ» خبـری هـم ،اگـر
اصالً وجود داشته باشد ،تا جایي معنا دارد که منافع این شـرکتهـا را بـه مخـاطره نينـدازد ،وگرنـه هـم
سانســور خبــری الزماالجــرا خواهــد بــود ) (Herman & Chomsky, 1988: pp.3-14و هــم
اینکه «خبر» بهصورتي جهتگيری شده تهيه و تنظيم و اولویتگذاری شود و برخي اخبار هم علـيرغـم
اهميتشان به حاشيه رانده ميشوند.
چامسکي و هرمن مثالهایي از تاریخ فعاليت رسانهها ارایه کردند که در آن روزنامهای کـه مخاطبـاني
بين طبقة کارگر پيدا کرد و در تقویت آگاهي این طبقه مؤثر بود و از طریق ارایة یك چارچوب ارزشي بـه
آنها وحدت ميبخشيد و با نشاندادن تیثيرگذاریِ تحرکات سازماندهيشدة آنهـا باعـث ایجـاد نـوعي
روحية اعتمادبهنفس و کنش فعال بين آنها ميشد ،از طرف نخبگان حاکم بهعنوان یك تهدید ارزیابي و
به تحریك و تشویش اذهان عمومي متهم شد ،که در نهایت آن را با موانع و اهـرمهـای فشـاری بـرای
انتشار ،از قبيل وضع مالياتهایِ تنبيهي ،مواجه کرد .این تالشهای سرکوبگرانه که تا اواسط قرن ادامه
داشت در سالهای بعد از بين نرفت ،بلکه با سيطرة بازار آزاد شکل دیگری بهخود گرفت؛ درواقع بازار آزاد
کارهایي را که دولت نتوانست انجام دهد ،انجام داد ).(Ibid: pp.3-5
برای اینکه چگونگي تیثير سرمایهداران بزرگ بر رسانهها و تبدیل آنها به صنایع تبليغـاتي روشـنتـر
شود ،خوب است توجه کنيم که چگونه رسانهها در ساختار مناسبات اجتماعي بهگونهای جـای مـيگيرنـد
که منافع مالکان خود را تیمين کنند؛ مثالً باید توجه داشـت کـه علـيرغـم انتشـار روزنامـههـای بسـيار،
تنها روزنامهها و رسانههای بزرگِ معدودی هسـتند کـه خروجـي همـة روزنامـههـا را فـراهم مـيکننـد؛
یعني بقيه ،تابع اینها هستند .بنابراین غير از این مطلب که رسانهها در عمل از نظـر سـاختاری مسـتقل
از دولت نيستند -که بهطور مفصلتر به آن اشاره خواهيم کرد -باید این نکته را نيز درنظرداشـت کـه تـا
چه حد اخبار تحتتیثير دولت و شرکتهای بـزرگ ،بـه صـورت متمرکـز ،تهيـه مـيشـود .ایـن تمرکـز،
بعد از جنگجهاني دوم ،با فراگيرشدنِ تلویزیون افزایش پيدا کردهاسـت؛ درحـاليکـه تـا قبـل از سـيطرة
تلویزیون اخبارِ محلّي غلبة بيشتری داشت ،امّا با ایجاد شبکههای تلویزیوني بستر مناسـبي بـرای پخـش
اخبار ملي و بينالمللي پدید آمد ،بهطوریکه درحالحاضر ،تلویزیون برای بسياری از مردم منبع اصلي خبـر
به شمار ميرود؛ بهعالوه بسياری از رسانهها ،مثل تایمز ،که در ابتدا رسانهای صرفاً مطبوعـاتي بودنـد ،در
حال حاضر شبکة تلوزیوني هم در اختيار دارند ).(Ibid: pp.5-14
درخصوص تیثير مناسبات اجتماعي بر رسانهها ،شرایط حاکم بـر اقتصـاد بـازار آزاد را نيـز بایـد لحـاظ
کرد .از آنجا که بسياری از کمپانيهای رسانهای وارد بازار سرمایه شـدهانـد و سـهام آنهـا مـورد توجـه
قرار گرفتهاست ،به تبع فشارهایي را از طرف سهامداران ،برای سودآوری هر چه بيشتر ،متحمـل خواهنـد
شد .از طرفي آگاهي سهامداران اصلي به توانمندی رسانه در افزایشِ سود سهام و ثروت موجب شدهاست
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که توجه بسياری از سرمایهداران به این رسانهها جلـب شـود و بخواهنـد آنهـا را بـهنحـوی در خـدمت
خود بگيرند یا بر آن تیثير بگذارند .در مقابلِ این تالشها ،تنها راه چـارة مـدیران رسـانههـا بـرای حفـظ
استقالل نسبي رسانهها این است که برای گرفتن وامهای بزرگ دستبهدامن بانكداران شـوند کـه ایـن
امر باز استقالل رسانهها را به شکلي دیگر محدود ميکند و آنها را تحتاختيار بانكداران یا سرمایهداران
فردی قرار ميدهد .تمامي این موارد باعث ميشـود کـه صـاحبان شـرکتهـا و نهـادهـای بـزرگ بـازار
آزاد ارتباط نزدیکي با هيئت مدیرة این غولهای رسانهای داشته باشند و به این ترتيب ،بهعنوان مالکـان
اصلي رسانه ،گروههای کنترلِ رسانههای بزرگ را تشکيل دهند و آنها را به تجـارتخانـههـای بزرگـي
تبدیل کنند ).(Ibid
از دیگر روابط اجتماعي مؤثر بر رسانهها ،روابط ناگزیر دولت و مالکان رسانههاست .رسانهها که همگي
مجوز خود را از دولت ميگيرند ،بهطور بالقوه ،تحتکنترل حقوقي دولـت هسـتند و همـين امـر باعـث
مي شود که رسانهها برای فائق آمدن بر مشکالت رسانهای مثل اخـذ مجـوز و پرداخـتهـای ماليـاتي و
قوانين ضدتراست و اخذ امتياز فروش محصوالت در خارج کشور همـواره خـود را در ارتبـاط نزدیکـي بـا
عوامل مؤثر در دولت قرار دهند .این وضعيت زمينه و بستری را ایجاد ميکند که غـولهـای رسـانهای از
یكطرف و سازمانهای تبليغاتي و دولت از طرف دیگر بتوانند برای رسيدن به منافع مشترک بر سر ميـز
مذاکره بنشينند و به توافق برسند ).(Ibid
از دید مارکسي رسانههای جمعي ابزاری برای توليد هسـتند کـه در انحصـار و مالکيـت طبقـة حـاکم
قرار دارند و الجرم ارزشهایي را منتشر ميکننـد کـه مطـابق ارزشهـا و همسـو بـا جهـانبينـيِ طبقـة
حاکم و مانع و سدی در برابر ارزشها و عقاید مقابل باشد .به قـول مـارکس ،طبقـهای کـه ابـزار توليـد
مادی را در اختيار دارد درعينحال به نحوی ابزار توليد ذهني را نيـز در اختيـار دارد و بـه همـين دليـل و
معنا عقاید طبقهای که فاقد آن ابزار است تحتانقيـاد طبقـة حـاکم قـرار دارد .در ایـن راسـتا مـيتـوان
انتظار داشت که رسانههای جمعي احياناً تالش کنند آگاهيهای نادرسـتي را در مخاطبـان بـهبـار آورنـد
و توليد کنند .این رسانهها حتي در نشر عقاید طبقة حاکم نيز گزینشي عمل ميکنـد؛ بـه ایـن نحـو کـه
حتي از بيـان و انعکـاس «گونـاگونيهـا» و «تفـاوتهـای» درون حاکميـت پرهيـز دارنـد و صـرفاً بـه
بيان «یکپارچة» عقاید طبقة حاکم ميپردازند تا امکان قرائتهای متفاوت از بين برود .به این ترتيـب در
تحليل مارکسي ،نهادهای حاکم بر رسانهها با نهادهای قدرت چنان ارتباط وثيقي دارند و چندان همسو و
هماهنگ با آنها عمل ميکنند تا دیدگاههای مقبول و مورد تییيد نهادهای حاکم ،نه بهعنوان یـك طـرز
فکر ممکن از بين انواع نظرات و دیدگاهها ،بلکه بهصورت تنها دیدگاه «ممکن» و «طبيعي» و «واضـح»
انتشار یابد.
با توجه به آننه گفته شد ویژگيهای ساختاری رسانه ،فينفسه ،بـرای حفـظ و حمایـت از ارزشهـای
عامــه طراحــي نشــدهاســت و اگــر هــم از نشــر و بيــانِ اظهــارات و عقایــد خــالف عــرف و ارزشهــای
عامّه جلوگيری ميشود ،این امر نه به قصد و انگيزة احترام به عامّة مردم ،بلکه بـه منظـور بهـرهبـرداری
از هنجارهایِ عامه ،بهعنوان محملي برای تبليو و انتشار مفروضات و خواستههـا و هنجارهـایِ صـاحبان
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و مالکان آن ،صورت مي گيرد؛ مثالً جلـوگيری از تـرویج و انتشـار خشـونت ،بـا قصـد احتـرام بـه مـردم
صورت نمي گيرد ،بلکه رسانه با این قصد به تعميق ایـن هنجـار در بـين مـردم مـي پـردازد تـا در موقـع
مناسب بتواند با به تصویر کشيدن و انتساب آن به افراد یا دسـتة خاصـي ،یـا بـه عنـوانِ نتيجـة فعاليـت
عدهای ،از آن برای مشروعيت بخشيدن در بهکارگيری و اعمـال هرچـه بيشـترِ قـوة قهریـه عليـه افـراد
6
مذکور بهره ببرد و به این ترتيب رضایت مردم را در ایجاد یك نظـم دولتـي سـرکوبگرانـه «بسـازند»
و مخالفان خود را با این تبليغات ،از طریق انتساب آننه جامعه ضد ارزش ميپندارد ،از مشروعيت بيندازند
و توجيهي برای سرکوبِ اقتصادی یا سياسي یا فيزیکي آنها فـراهم کننـد .بنـابراین در بسـياری مـوارد
به توليد ارزشها نميپردازند ،بلکه از همان تمایالت و ارزشهـای تـودة مـردم اسـتفاده مـيکننـد و بـا
تعميق و تعميم و توسعه و تطبيق آنها به موارد مختار و دلخـواهِ خـود ،از آنهـا سـوءاسـتفاده مـيکننـد
تا توجيهي برای سرکوب بيرحمانة هر مخالفتي فراهم کنند .آنها حتي دربـه تصـویرکشـيدن انتخابـات
به گونهای عمل ميکنند که در نهایت در جهت مشروعيت بخشـيدن بـه سـاختار قـدرت از آن اسـتفاده
ميکنند ،تا این باور را تزریق کنند که ساختار قـدرت بـه واسـطة انتخابـات بـهوجـودآمـده و مشـروعيتِ
اقدامات خود را از توده ميگيرد .به این ترتيب رأیگيـری نيـز بـه صـورت یـك ایـدئولوژی در راسـتای
منافع مالکان به تصویر کشيده ميشود تا از انتخابات در جهت تقویت ارزشهای سياسي حاکمان رسـانه
بهرهبرداری شود ).(Ibid
آگهیهای تجاری
حجم زیادی از درآمد رسانه حاصل آگهيهای تجاری است ،بهعبارتي رسانه از طریق فروش مخاطبان
خود به آگهيدهندگان ،کسب درآمد ميکند و حجم زیادی از مخارج رسانه از این طریق تیمين ميشـود.
در اینجا نيز مناسبات اجتماعيِ بين مدیران رسانه و آگهيدهندگان بر عملکرد و برنامهسـازی و مـدیریت
رسانه تیثير ميگذارد .این تیثير را نباید دستکم گرفت ،زیرا این درآمدها چنـدان قابـل توجـه اسـت کـه
بسياری از رسانهها اگر نتوانند در حدّ الزم آگهيهای تجاری جذب کنند ،قيمـت روزنامـه بـاال مـيرود و
الجرم در یك فضای رقابتي با رسانههای دیگر دچار ورشکستگي خواهد شد .این مسـیله موجـب رقابـت
رسانهها برای دریافت آگهيهای بيشتر ميشود و این رقابت به نوبة خود تالش هرچـه بيشـتر رسـانههـا
برای تیمين منافع آگهيدهندگان را به دنبال دارد ،زیرا آگهيدهندگان بيشتر سراغ رسانهای مـيرونـد کـه
اخبار مورد قبول آنها را منتشر کند یا سياستهایي را تبليو کند که درراستای منافع آنها باشد یا حداقل
به ضرر آنها نباشد.
غير از اینکه انتخابشدن توسط آگهيدهندگان بقای رسانه را تضمين ميکند ،این نکته نيز مهم است
که آگهيها تیثير مهمي نيز در تمرکز دارند .آگهيدهندگان بر رسانهای تمرکز مـيکننـد کـه مرکزیـت و
مخاطب بيشتری داشته باشد .از طرفي برای آگهيدهندگان اینکه مخاطبان یك رسانه چه طبقه و طيفي
از جامعه را تشکيل ميدهند نيز دارای اهميـت اسـت؛ اگـر مخاطبـان یـك رسـانه قـدرت خریـد کمـي
داشته باشند ،یا برخي از انواع خرید را نپسندند ،آگهيدادن در آن به معنای دورریخـتن پـول و هـدردادن
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سرمایه است .بنابراین روزنامهها و رسانهها باید طـوری عمـل کننـد کـه مخـاطبيني داشـته باشـند کـه
سليقة آگهيدهندگان را ارضا کند؛ داشتن مخاطبيني ثروتمنـد ،مسـلماً آگهـيهـای سـودآوری را نصـيب
صاحبان رسانه خواهد کرد .پس بهطورکلّي ،رسانه در رقابت با سـایر رقبـا بـرای جـذب آگهـيدهنـدگان
در انتخاب و تنظيم خبر و برنامهسازیهای خـود سـليقههـای آگهـيدهنـدگان را درنظـر مـيگيـرد و از
همين رهگذر باز جهتگيریهای سياسي بهطور ساختاری در فعاليـت رسـانهای دخالـت مـيکنـد .ایـن
نکته را نباید از نظر دور داشت که آگهيدهندگان از بين برنامههایي که قـرار اسـت آگهـيهـای خـود را
در آن پخش کنند ،برنامههایي را انتخاب ميکنند که با سليقه و ایدئولوژی آنها جور باشد؛ اغلب هم این
آگهيدهندگان از طبقة محافظهکار هستند و بهندرت از برنامههایي حمایت ميکنند که تداخلي در برنامـة
خرید ایجاد کند ،مثالً به بحرانهای زیستمحيطي بپردازد یا فعاليت شرکتهای تجاری بزرگ را به نقـد
بکشد .همة این موارد در ارتباط باهم بهمثابة فيلتری عمل ميکند که رسانه را تبدیل بـه ابـزار تبليغـاتي
ميکنـد ) (Ibid: pp.14-18و درنهایـت مؤیـد و بيـانگـر ایـن مطلـب اسـت کـه مناسـبات اجتمـاعي
بين مدیران و صاحبان رسانه و رقبای آنها و آگهيدهنـدگان ،کـه البتـه مـيتوانـد شـامل مؤلفـههـای
اقتصادی ،سياسي و ایدئولوژیك باشد ،در شکلدهي به تکنولوژی رسانه و تبدیل آن بـه صـنعتي بـهنـام
تبليغات مؤثرند.
منابع خبری
هر رسانه نيازمند یك جریان اطالعاتي مستمر و قابل اعتمـاد اسـت .حتـي بـزرگتـرین رسـانههـای
خبری آنقدر امکانات ندارند که به همهجا خبرنگار اعزام کنند ،بلکه مجبورنـد بـه ترمينـالهـای خبـری
رجوع کنند؛ یعني جایيکه شایعات و نشتيهای خبری در آنجا فراوان است و کنفرانسهای خبری برگزار
ميشود و . . .کمبود امکانات و خبرنگار تنها علـت رجـوع بـه ایـن ترمينـالهـای خبـری نيسـت ،بلکـه
مالحظات دیگری نيز در این کار دخيل است .مثالً حُسنِ منـابع دولتـي ایـن اسـت کـه آنهـا «معتبـر»
محسوب ميشوند و این برای یك رسانة جمعي بسيار مهم است ،نه صرفاً از این جهت که آنها از یـك
منبع «معتبر» استفاده ميکنند ،بلکه بـا ایـن کـار آنهـا مـيتواننـد حـداقل در ظـاهر نشـان دهنـد کـه
«بيطرفي» خبری را حفظ ميکنند؛ به این معني که آنها فقط اخباری را که در اختيارشان قرار ميگيرد
منتشر ميکنند و خود را در معرض اتهام «جمعآوری» اخبار یكطرفه قرار نميدهند .ضمن اینکه هزینـة
اینکار برای آنها کمتر است زیرا کسب اطالعات از ترمينالهای خبری ،هزینههـای جسـتجو و ارزیـابيِ
منبع را کاهش ميدهد و درگيری و پيگيـری هـای حقـوقي و قـانونيِ احتمـاليِ آتـي (مـثالً مـوردسـؤال
قرارگرفتن در خصوص منابع خبری) را نيز بهدنبال ندارد.
نکتهای که در اینجا به بحث ما در خصـوص تـیثير مناسـبات اجتمـاعي بـر شـکلگيـری تکنولـوژی
مربوط ميشود این است که بهدليل نياز رسـانه بـه ایـن ترمينـالهـای خبـری و ارتباطـاتي کـه از ایـن
رهگذر بين رسانه و این منابع خبری ایجاد مـيشـود ،نـوعي رابطـة بـدهوبسـتان ،یـا در مـواردی حتـي
فشار و تطميع و تنبيه ،بين رسانه و منابع خبریِ وابسـته بـه دولـت و شـرکتهـای بـزرگ درمـيگيـرد،
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که بـاز ایـنگونـه مناسـبات اجتمـاعي موجـب مـيشـود رسـانه احسـاس کنـد بایـد از پيگيـری برخـي
داستانهای مبهم و مشکوک منصرف شود ،زیرا بـههرحـال بسـيار دشـوار خواهـد بـود و ممکـن اسـت
تاوان سختي را برای رسانه به دنبال داشته باشد که خبر «کـذبي» را بـه افـراد قـدرتمنـد نسـبت دهـد.
از طرفي غير از هزینههایي که منابع خبری دستدوم دارند ،رفتن به سراغ آنها ميتواند موجـب نگرانـي
و اعتراض منابع خبری قدرتمندتر واقع شود ،درحاليکه به عکس منابع خبـری قدرتمنـد ممکـن اسـت
از قدرت و اعتبـار خـود اسـتفاده کننـد و اعتراضـات عليـه رسـانه را وارد نداننـد و از او حمایـت الزم را
بهعمل آورند.
این ترمينالهای خبری که در اختيار مراکز قدرت اقتصادی و سياسي ،مثل شرکتهای بزرگ یا دولـت
مثل کاخسفيد ،پنتاگون و امثالهم قرار دارند ،مسلماً خبر را به شکلي تهيه ميکنند که منافع صاحبانشـان
در آنها لحاظ شود .پس شاید بيراه نباشد اگر بگویيم در اینجا نيز مناسبات اجتماعيِ حاکم بين صـاحبان
منابع خبری و رسانه موجب ميشود که این منابع بهنحوی این رسانهها را مدیریت کنند و بهصـورتي آن
را فيلتر کنند که به صورت تبليغات عمل کند ).(Ibid: pp.18-25
گروههای فشار
این فيلتر به طور خالصه عبارت است از پاسـخهـای منفـي کـه بـه اخبـار رسـانه داده مـيشـود .ایـن
واکنشهای منفي معموالً یا درقالب نامه و تلگرام و تلفن و طومار ارایه ميشود ،یا به شکل تهدیـدهـا و
اقدامات تنبيهي اعمال ميگـردد .ایـن فشـارها گـاهي بـهصـورت محلـي سـازماندهـي شـود و گـاهي
نيز با حمایت افراد یا شرکتهای بزرگ ذینفع در سطح وسيعي توليـد مـيشـود و منجـر بـه تجمعـات
اعتراضي عليه یك خبر یا برنامة رسانهای ميشود؛ مثل اعتراضـاتي کـه از طـرف شـرکتهـای ذینفـع
عليه گروههای زیستمحيطي شکل ميگيرد .قدرت توليد یـك گـروه فشـار و ميـزان تهدیدکننـدگي آن
بسته به این است که تا چه حد به منابع قدرت نزدیك اسـت؛ ایـن فشـار ممکـن اسـت مسـتقيم باشـد؛
مثل درخواست مدارک و شواهد ،فراخواندن به دادگاه ،اعـزام گـروههـای فشـار ،و دسـتور اصـالح خبـر،
یا اینکه به شکل غيـرمسـتقيم اعمـال شـود؛ مـثالً بـهشـکلِ شـکایت از طریـق کارکنـان و سـهامدارانِ
شرکت .مجموعة این فشارها یا حتي احتمال وقوع چنين فشارهایي موجب ميشود که رسـانه در فعاليـت
رسانهای خود محافظهکارانهتر عمل کند ) .(Ibid: pp.26-31در اینجا نيز مناسبات اجتماعي بين حاميان
گروههای فشار و مخالفان آنهاست که در نهایت تیثير خود را از طریق گروههای فشـار ،بـه مثابـة یـك
فيلتر ،بر رسانه اعمال ميکند.
درمجموع چندان دور از واقعيت نخواهد بود اگر بگویيم رسانه واقعيت را منعکس نميکنـد بلکـه آن را
ميسازد .این ساختن واقعيت توسط ابزار تکنولوژیك ،به بيان ایلول ،چنان محيط پایداری را ایجاد ميکند
که چون پایدار است به چشم نميآید .نکتة مهـم و خطيـر ،از نظـر ایلـول همـينجاسـت کـه در محـيط
رسانهای قادر به ارزیابي نيستيم ،زیرا در این محيط با چيزی به اسم دفاع از یـك عقيـده مواجـه نيسـتيم
بلکه با دستکاری الیههای زیرین آگاهي فرد مواجهيم )(Ellul, 1954: pp.373-374؛ این دستکاریها
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بهگونهای است که امکانهای مختلف را پيشروی ما نميگذارد تا امکان ارزیـابي و انتخـاب بـين آنهـا
وجود داشته باشد.
نتيجهگيری
هر چند احتمال هرگونه نقدی به رویکردهای کلّي هایـدگر و مـارکس بـه تکنولـوژی منتفـي نيسـت،
هدف این مقاله نقد آنها نبود ،بلکه غرض این بود که با فرض گرفتن آن رویکردها به تحليل تکنولـوژی
تبليغات بپردازیم .حال با شـناختي کـه از رهگـذر ایـن تحليـلهـا از صـنعت تبليغـات بـهدسـت آوردیـم
این پرسش را ميتوان طرح کرد که در قبال این نتایج مخاطرهانگيزِ تکنولوژی تبليغات چه باید کرد؟ آیـا
ميتوان با صنعت تبليغات رسانهای نسبتي برقرار کرد که نهتنها ویرانگر نباشـد ،بلکـه نقشـي مثبـت در
زندگي ما داشته باشد؟ بهنظر ميرسد در هر یك از دو دیدگاه هایدگری و مارکسي به دو راه حل متفاوت
خواهيم رسيد.
بهیاد بياوریم که مهمترین مشکل تکنولوژی تبليغات ،از دید هایدگری این است کـه صـنعت تبليغـات
جهان را به شکلي خاص قالببندی ميکند و روایتي جدید از جهان عرضه ميدارد که در آن همهچيز بـه
صورت منبع ذخيرة دائم منکشف ميشود و دیگـر از جهـاني متشـکل از معـاني مختلـف در زمينـههـای
مختلف خبری نيست .براساس یك تفسير از هایدگر ،در مقابله با چنين معضلي هر برنامة فعـالي حرکـت
در همان راستای تکنولوژی است و راهگشا نخواهد بود و تنها راه ایناست که این بازی را واگذار کنـيم و
بهجای اینکه مبهوت برنامههای تبليغاتي رسانهها شویم توجه خود را به امری که در آن حضور مـيیابـد،
یعني به ماهيت آن ،معطوف کنيم؛ وقتي هم که خود را به صراحت در معرض ماهيت تکنولـوژی بيـابيم،
ناگهان خود را مواجه با دعوتي رهایي بخش خواهيم دید .در این تفسير تنها امری خداگونه ،چـون هنـر،
ميتواند رهایيبخش باشد؛ البته نه هنری که در خدمت تبليغات باشد و خود به مثابة تبليغات عمـل کنـد
(هایدگر :8068 ،ص )38و ) ،(Feenberg, 1999: p.328اما راهحـلّ دیگـری نيـز بـراسـاس تفسـيری
دیگر از هایدگر که دریفوس و اسپينوزا در مقالة خود ارایه کردهاند ،قابل تصور است .0براساس این تفسير،
راهحل هایدگر در قبال تکنولوژی (به طورکلّي) ،نه اطاعـت کورکورانـه و نـه مخالفـت کورکورانـه ،بلکـه
رسيدن به نسبتي آزاد با تکنولوژی است .ذات ما جهانهایي را منکشف ميکند که در آن جهانها امور را
درميیابيم ،عمل ميکنيم ،و مياندیشيم .این جهانهـا در مـورد تکنولـوژیِ تبليغـات ،برسـاختة تبليغـات
مختلف از سوی رسانهها و افراد مختلف است ،به گونهای که هر یك از ایـن جهـانهـا ،برپایـة تبليغـات
مذکور ،راهي را ممکن ميسازند که در آن اشياء و آدميان و خودِ ما ميتوانند به ظهور برسند و شيوههایي
معين از کنش و عمل مفهوم پيدا ميکند .از طرفي برای دستیافتن به یك هویت مشخ نيازمند یـك
فهم وحدتیافته و یكدست از هستي هسـتيم و از آنجـا کـه چنـين فهمـي در تـنش بـا تعـدد و تنـوع
هستيشناختيِ هستي است ،از این جهت ميان فهم واحد از هستي و جهانهای محلّي ،تعارض و ستيزی
بنيادین وجود دارد .ولي بههرحال اگر به توصية هایدگر به دنبال انکشاف هستيم و درعينحـال بخـواهيم
مقهور تکنولوژی نباشيم ،باید به این فهمهای متکثر از هستي ،تن دردهـيم و هـر دم در جهـاني زنـدگي
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کنيم ،و از یك جهانمحلّي به جهاني دیگر سفر کنيم ).(Ibid: pp.323-4
از زاویة دیگر کساني که متیثر از مارکس و نحلههای آنارشيستي هستند برای مبارزه با تبليغـات راهـي
جز مبارزة مسئوالنة قشر روشنفکر و متفکر پيشِرو نخواهنـد داشـت .کسـاني مثـل چامسـکي ،ایلـول و
یوناس ،همگي بر این وظيفة اخالقيِ قشر متفکر تیکيد دارند که باید درمقابل این تهدیدهای رسـانهای و
تکنولوژیکي حقایق را بگویند و دروغها را برمالء سازند .3برای دفاع از حوزة آزادیهای فردی که از جانب
ترفندهای تبليغاتيِ رسانهها مورد تهدید قرار ميگيرد هر کس باید در حرفة خودش و به سبك خودش در
جستجوی مقاومت باشد .این مبارزة مسئوالنه ،مبارزهای بيپایان است ،از این جهت که متفکران همـواره
باید در جستجوی قيودی باشند که به شکلي نهان بر دستوپای روح آدميان بسته شدهاست ،زیـرا کسـي
که ميگوید قيدی نيست ،او خود دربند است و تازه باید قدم اوّل بـرای آزادی را بـردارد و قيـودی را کـه
تکنولوژی تبليغات بهصورتي نامرئي بر او بسته است ،شناسـایي کنـد (Ellul, 1954/1964: pp.185-
) .6بر عهدة متفکرین است که فرایندهای تکنولوژی و تبليغات را از نظر اخالقي زیرنظر داشـته باشـند و
برای انسان امروز تعریفي جدید از «قدرت» ارائه دهند که وابسته به عالیقي نباشد که زایيدة تکنولوژی و
تبليغات است ) .(Jonas, 1979: pp.201-202البته اثربخشيِ ایـن نسـخههـا محتـاج بحـث و نقـدی
دقيقتر است ،ولي بههرحال بهنظر ميرسد موضع بـيتفـاوت یـا تسـليم در برابـر تکنولـوژی ،خصوصـاً
تکنولوژی تبليغات ،موضع قابل دفاعي نيست و باید با یك تالش فکری جمعـي بـه راهحـلهـای بـدیلِ
مؤثرتر ،بنيادیتر و قابلدفاعتری دستیافت و در هر موقعيت جدید راهکارهای قبلي را مورد اصالح قـرار
داد.
پینوشتها
 .9برای مروری بر تعاریف مختلف تکنولوژی از جمله ،تلقي حاضـر ،رک(Kline, 1985: pp.210- :
)212

 .8تعبير «یکسان شدن افکار» از ميل ( :8860ص )838اخذ شده است.
 .3این امر شبيه تقدم وجودی تکنولوژی بر علم ،نزد هایدگر است.
 .8اگر این ویژگي را بهعنوان وجه بارز دورة مدرن و عصر تکنولوژی بپذیریم ،نقد مدرنيتـه و در عـين
حال نگاه تکنولوژیکي به عالم و آدم داشتن ،یك رویکرد متناقض خواهد بود.
 .6از ایــنجهــت مــيگــویيم «رضــایت را  ...بســازند» کــه افــراد در یــك تعامــل طبيعــي ،از طریــق
مواجهة فردی و دوطرفه با موضوع درگير نشده اند ،تا بـه اقـدامي راضـي شـده باشـند ،بلکـه تکنولـوژی
تبليغات ،از یك سو با تعميق هنجارها و تابو کردن آنها ،و از طرفي با انتساب مخالفـان بـه هنجارشـکني،
«رضــایت» افــراد جامعــه را بــه برخــورد قهــری بــا مخافــان «راضــي کــردهاســت» .تعبيــر چامســکي
’ ‘manufacturing consentاست.
)6 ..Dreyfus & Spinosa (1997
)7 .Chomsky (1967
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