
 

 
 
 

 

 

 ها در رسانه يغاتتبل صنعت یفلسف يجو نتا ملزومات

 منصوری عليرضا

 چکيدهچکيده
 و خبارا ارسال  برای ابزاری ها، است که رسانه ینا يجمع یها از رسانه قالبي تصور
 ياخالق یکدها ةو اشاع يسرگرم رساني، اطالع کارکردشان که هستند ارتباطات توسعة
و  "هایدگر"های  رهيافت و ها دیدگاه بر تکيه با عمدتا  مقاله، این درمردم است.  یبرا
 يغاتآن با تبل ةصنعت رسانه و رابط از يليتحل ارایة به تکنولوژی، دربارة "مارکس"
 يغات،تبل صنعتکه  دهد يو نشان م بردهسؤال  یرز راتصور  ینا پرداخت که يمخواه

خواهد  يخاص يفلسف يامدهاینگاه خاص به عالم است که ملزومات و پ يمستلزم نوع
که  است آمده وجود به شکلي به ساختاری نظر از جدید، دنيای در رسانهداشت و 
 .کند مي لعم تبليغاتي ابزار یك صورت به ي،مناسبات اجتماع تیثير تحت

 و مارکس تکنولوژی، و هایدگر ای، رسانه تبليغات رسانه، تبليغات،: کليدی واژگان
 .ماشين
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 مقدمه

  خاصيخاصي  تلقيتلقي  یایا  تعریفتعریف  پيشاپيش،پيشاپيش،  گویيم،گویيم،ييسخن مسخن م  يغاتيغاتتبلتبل  ««کنولوژیکنولوژیتت»»  یایااز صنعت از صنعت   ييمقاله وقتمقاله وقت  ینیناا  دردر
  طبيعـت طبيعـت   دردر  کـه کـه   مصنوعاتيمصنوعاتيساخت ساخت   ییصرفاً به معناصرفاً به معنا  تکنولوژی،تکنولوژی،  آن،آن،  اساساساسبربر  کهکه  ایمایم  برگرفتهبرگرفته  رارا  تکنولوژیتکنولوژی  ازاز
  يکـي يکـي تکنتکن-يياجتمـاع اجتمـاع   يسـتم يسـتم سس  یكیك  بردارندةبردارندةدردر  وو  گيردگيردميميبربردردر  رارا  ترترای وسيعای وسيعگسترهگستره  بلکهبلکه  نيست،نيست،  ندارندندارند  وجودوجود
  دارایدارای  احيانـاً احيانـاً   وو  انداندمشغولمشغول  فعاليتفعاليت  بهبه  آنآن  دردر  کهکه  انسانيانساني  عواملعوامل  وو  افزارافزارسختسخت  يزات،يزات،تجهتجه  که شامل خودِکه شامل خودِ  استاست
  دردر  ماما  تلقي،تلقي،  ایناین. بنابر. بنابرشودشوديز مييز ميهستند، نهستند، ن  يزاتيزاتو کار با تجهو کار با تجهساخت ساخت   ييچگونگچگونگ  ينةينةدر زمدر زم  ایایویژهویژه  هایهایمهارتمهارت
  ،،««یلـول یلـول اا»»  يـر يـر به تعببه تعب  یایا  وو  88کنيمکنيمميمي  کارکار  تجهيزاتتجهيزات  وو  ابزارابزار  بابا  خودخود  هایهایتوانایيتوانایي  بسطبسط  برایبرای  اجتماعياجتماعي  بستربستر  یكیك
  بـه بـه   منجـر منجـر   معقـولي معقـولي   شکلشکل  بهبه  کهکه  هاستهاستروشروش  ازاز  ایایمجموعهمجموعه  یایا  يتييتيکلّکلّ  يكْيكْتکنتکن  یکي،یکي،تکنولوژتکنولوژ  ةةجامعجامع  ينيندر چندر چن
 ..(Ellul, 1964: p.182)شود شود ميمي  کارآمدیکارآمدی  یكیك
   یکـي یکـي   بـر بـر   ،،((Hans Jonas))  ««یونـاس یونـاس   هـانس هـانس »»  تبـع تبـع   بهبه  تکنولوژی،تکنولوژی،  ازاز  خودخود  مقصودمقصود  کردنکردن  روشنروشن  ازاز  پسپس
 و آن را و آن را   کـرد، کـرد،   خـواهيم خـواهيم   يـد يـد تیکتیک  ی،ی،تکنولـوژ تکنولـوژ   قـراریِ قـراریِ بيبي  وو  ناآراميناآرامي  یعنيیعني  ید،ید،جدجد  ییمهم تکنولوژمهم تکنولوژ  هایهایویژگيویژگي  ازاز
   مهـم مهـم   هـای هـای تفـاوت تفـاوت   ازاز  یکـي یکـي   یونـاس، یونـاس،   ننبيـا بيـا   بـه بـه . . دهـيم دهـيم مـي مـي قـرار  قـرار    يغـات يغـات تبلتبل  ییورود به بحث تکنولوژورود به بحث تکنولوژ  ةةنقطنقط

  ابزارابزار  بينبين  اشباعياشباعي  یایا  تعادلتعادل  نقطةنقطة  یكیك  قدیم،قدیم،  تکنولوژیتکنولوژی  دردر  کهکه  حاليحاليدردر  کهکه  استاست  ایناین  جدید،جدید،  بابا  قدیمقدیم  تکنولوژیتکنولوژی
  حـال حـال   دردر  وو  داردارادامـه ادامـه   فراینـدی فراینـدی   بـا بـا   وو  هسـتيم، هسـتيم،   چيزیچيزی  چنينچنين  فاقدفاقد  جدیدجدید  تکنولوژیتکنولوژی  دردر  داشت،داشت،  وجودوجود  اهداف،اهداف،  وو

   امنيتـي، امنيتـي،   وو  سياسـي سياسـي   اقتصادی،اقتصادی،  هایهایرقابترقابت  فشارفشار  ازاز  ناشيناشي  تواندتواندميمي  ييناآرامناآرام  وو  قرارقرار  بيبي  ینینکه اکه ا  مواجهيممواجهيم  سيالنسيالن
   یعیعو اربـاب صـنا  و اربـاب صـنا    داراندارانسـرمایه سـرمایه   تبليغـات تبليغـات   نتيجـة نتيجـة   یـا یـا   منـابع، منـابع،   کـاهش کـاهش   وو  جمعيـت، جمعيـت،   ازدیـاد ازدیـاد   فشـار فشـار   ازاز  ناشـي ناشـي   یایا
   طـور طـور   بـه بـه   یـا یـا سـود،  سـود،    یشیشدر جهت افـزا در جهت افـزا   یعیعو توزو توز  يديدتولتول  یریتیریتفشار مدفشار مد  یایا  يایي،يایي،اتوپاتوپ  یاییایرؤرؤ  یكیكبه به   يدنيدنرسرس  ییبرابرا
  وجـود وجـود   ابـداع ابـداع   وو  مصرفمصرف  برایبرای  حدّیحدّی  نگاه،نگاه،  آنآن  دردر  کهکه  باشدباشد  طبيعتطبيعت  بهبه  خاصخاص  نگاهنگاه  یكیك  صلصلحاحا  اساسياساسي  وو  کلّيکلّي
از از   کدامکداماز هر از هر   ييناشناش  قراری،قراری،  بيبي  وو  ناآراميناآرامي  ایناین  منبعمنبع  رسد،رسد،ميمي  نظرنظر  بهبه. . Jonas 1979: pp.193)-(195د د ندارندار

  وو  اهـداف، اهـداف،   وو  ابزارابزار  بينبين  تعادلِتعادلِ  یایا  اشباعاشباع  نقطةنقطة  آنآن  زدنزدن  برهمبرهم  برایبرای  کهکه  هایيهایياز ابزاراز ابزار  یکيیکيموارد فوق که باشد، موارد فوق که باشد، 
  رارا  نکتـه نکتـه   همـين همـين   اگـر اگـر . . باشدباشد  ««تبليغاتتبليغات»»  شود،شود،گرفته گرفته   کارکار  بهبه  تواندتواندمجدد ميمجدد مي  قراریقراریبيبي  وو  ناآراميناآرامي  آوردنآوردنوجودوجودبهبه

   صـرفاً صـرفاً   هـا، هـا، رسـانه رسـانه   کـه کـه   جمعـي جمعـي   هـای هـای رسـانه رسـانه   ازاز  قـالبي قـالبي   تصـور تصـور   ایناین  کهکه  استاست  روشنروشن  باإلجمال،باإلجمال،  درنظربگيریم،درنظربگيریم،
  اشـاعة اشـاعة   وو  سـرگرمي سـرگرمي   رساني،رساني،اطالعاطالع  صرفاًصرفاً  کارکردشانکارکردشان  ووارتباطات هستند ارتباطات هستند   ةةارسالِ اخبار و توسعارسالِ اخبار و توسع  ییبرابرا  ابزاریابزاری
 کـه  کـه    اسـت اسـت   ایـن ایـن   هـدف هـدف   يـز، يـز، مقالـه ن مقالـه ن   ینین. در ا. در ااستاست  مخدوشمخدوش  زیادیزیادی  حدّحدّ  تاتا  ،،مردم استمردم است  ییبرابرا  اخالقياخالقي  کدهایکدهای
 از از   يلـي يلـي تحلتحل  یـة یـة بـه ارا بـه ارا   ی،ی،تکنولـوژ تکنولـوژ   ةةو مـارکس دربـار  و مـارکس دربـار    یـدگر یـدگر هاها  هـای هـای رهيافترهيافت  وو  هاهادیدگاهدیدگاه      بربر  تکيهتکيه  بابا  عمدتاًعمدتاً

   ييمسـتلزم نـوع  مسـتلزم نـوع    يغـات، يغـات، کـه صـنعت تبل  کـه صـنعت تبل    دهـد دهـد ييکه نشـان مـ  که نشـان مـ    بپردازیمبپردازیم  يغاتيغاتآن با تبلآن با تبل  ةةصنعت رسانه و رابطصنعت رسانه و رابط
  ینکـه ینکـه . ضـمن ا . ضـمن ا داشـت داشـت   خواهـد خواهـد   همراههمراه  بهبه  ييخاصخاص  ييفلسففلسف  يامدهایيامدهاینگاه خاص به عالم است که ملزومات و پنگاه خاص به عالم است که ملزومات و پ

   مناسـبات مناسـبات   تـیثير تـیثير تحـت تحـت   کـه کـه   اسـت اسـت آمـده آمـده   وجـود وجـود بـه بـه   ييبـه شـکل  بـه شـکل    ییاز نظـر سـاختار  از نظـر سـاختار    یـد، یـد، جدجد  يایيایرسانه، در دنرسانه، در دن
 ..کندکندميمي  عملعمل  تبليغاتيتبليغاتي  ابزارابزار  یكیك  صورتصورتبهبه  اجتماعي،اجتماعي،
ـ    ييمتکـ متکـ   يشـتر يشـتر موضوع مـورد بحـث، ب  موضوع مـورد بحـث، ب    یدگرییدگریهاها  يليلدر تحلدر تحل  هرچندهرچند ـ  بـه مقال    ویوی  تکنولـوژیِ تکنولـوژیِ   ازاز  پرسـش پرسـش   ةةبـه مقال
   ينبـرگ، ينبـرگ، و فو ف  یفـوس یفـوس مثـل در مثـل در   ی،ی،وو  ینیناز آراء شـارحان و منتقـد  از آراء شـارحان و منتقـد    حـال، حـال،   ییاقتضـا اقتضـا   بـه بـه   ایـن، ایـن،   وجـود وجـود   بابا  ایمایمبودهبوده
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  يغـات يغـات نسبت به تبلنسبت به تبلو مارکس و مارکس   یدگریدگرهاها  ازاز  میخوذمیخوذ  منفيِمنفيِ  عمدتاًعمدتاً  نگاهنگاه  بهبه  توجهتوجه  بابا  همننينهمننين. . استاستاستفاده شدهاستفاده شده  يزيزنن
  یـد یـد چـه با چـه با   یـت یـت در نهادر نها  تبليغـات تبليغـات   تکنولوژیتکنولوژی  قبالقبال  دردر  کهکه  استاستشدهشده  پرداختهپرداخته  پرسشپرسش  ایناین  بهبه  اجمالاجمال  بهبه  ای،ای،رسانهرسانه
 کرد؟کرد؟

 هايدگر منظر از تبليغات

  ««تکنولـوژی تکنولـوژی   ماهيتماهيت»»  کندکندميمي  تالشتالش  ی،ی،از تکنولوژاز تکنولوژ  پرسشپرسش  عنوانعنوانتحتتحت  خودخود  معروفمعروف  مقالةمقالة  دردر  کهکه  هایدگرهایدگر
  ییکـه تکنولـوژ  کـه تکنولـوژ    رسـد رسـد   مـي مـي   نتيجهنتيجه  ایناین  بهبه  نهایتنهایت  دردر  کند،کند،  روشنروشن  رارا  ««تکنولوژیتکنولوژی  بربر  حاکمحاکم  روحروح»»  يریيریبه تعببه تعب  یایا
 را بـه صـورت   را بـه صـورت     يـز يـز همـه چ همـه چ   کـه کـه ( ( 8686صص: : 80688068  یـدگر، یـدگر، )ها)هااسـت  اسـت    عـالم عـالم   ««آميـزِ آميـزِ تعـرض تعـرض   انکشـاف انکشـاف »»  ایاینحوهنحوه
   یـن یـن از ااز ا  يميمبخـواه بخـواه   اگـر اگـر (. (. 8383صص: : همـان همـان ))کنـد  کنـد  ييمنکشـف مـ  منکشـف مـ    ««حاضرحاضر  جاجاهمههمه  وو  الیزالالیزال  انرژیانرژی  ذخيرةذخيرة  منابعمنابع»»

   بـا بـا   تکنولـوژی تکنولـوژی »»کـه  کـه    يميمتوجـه داشـته باشـ   توجـه داشـته باشـ     یـدگر یـدگر هشدار هاهشدار ها  یكیكبه به   یدیداابب  یمیمبنگربنگر  ایایرسانهرسانه  تبليغاتتبليغاتمنظر به منظر به 
   کـه کـه   اسـت اسـت   مهـم مهـم   جهـت جهـت آنآن  ازاز  نکتـه نکتـه   ایـن ایـن   بـه بـه (. توجه (. توجه 66-88ص ص   ::همانهمان))  ««نيستنيست  معادلمعادل  تکنولوژیتکنولوژی  ماهيتماهيت
   شـود شـود شـامل  شـامل    يـز يـز را نرا ن  يغـات يغـات صـنعت رسـانه و تبل  صـنعت رسـانه و تبل    کـه کـه   تکنولوژیتکنولوژی  مصادیقمصادیقبرشمردنِ برشمردنِ   دنبالدنبالبهبه  یدگریدگرهاها  يليلتحلتحل
 . . اسـت اسـت   يغـات يغـات از جملـه رسـانه و تبل  از جملـه رسـانه و تبل    ی،ی،هر گونـه تکنولـوژ  هر گونـه تکنولـوژ    ««بربر  حاکمحاکم  وحوحرر»»  یایا  ««ماهيتماهيت»»  بيانِبيانِ  بلکهبلکه  نيست،نيست،
  ««آميـز آميـز تعـرض تعـرض   انکشـاف انکشـاف »»  ایاینحوهنحوه  نيزنيز  ایایرسانهرسانه  يغاتيغاتتبلتبل  یيمیيماگر بگواگر بگو  ایمایمنرفتهنرفته  يراهيراهبب  تلقي،تلقي،  ایناین  اساساساسبربر  پسپس

  ایـن ایـن . . کنـد کنـد ييمنکشف ممنکشف م  ««حاضرحاضر  جاجاهمههمه  وو  الیزالالیزال  انرژیانرژی  ذخيرةذخيرة  منابعمنابع»»را به صورت را به صورت   چيزچيزعالم است که همهعالم است که همه
  ایاینحـوه نحـوه آن آن   کهکه  کندکندميمي  ایجادایجاد  ذهنذهن  دردر  رارا  پرسشپرسش  ایناین  وليولي  استاست  گرگرروشنروشن  ایایهر چند تا اندازههر چند تا اندازه  گيری،گيری،نتيجهنتيجه
خـاص در مـورد   خـاص در مـورد     طـور طـور بـه بـه   ،،««حاضـر حاضـر   جاجاهمههمه  وو  الیزالالیزال  انرژیِانرژیِ  ذخيرةذخيرة  منابعمنابع»»  ینینو او ا  ،،««آميزآميزتعرّضتعرّض  انکشافانکشاف»»از از 

  نسبتنسبت  يينيينتبتببه به   یدیدبابا  یدگر،یدگر،پرسش، به تبع روش هاپرسش، به تبع روش ها  ینینپاسخ به اپاسخ به ا  ییاست؟ برااست؟ برا  يزیيزیچچ  چگونهچگونه  يغاتيغاتصنعت تبلصنعت تبل
 ..بپردازیمبپردازیم  يقتيقتبا حقبا حق  يغاتيغاتتبلتبل  رابطةرابطةو و 
  تبليغاتتبليغات  خوانيمخوانيمميمي  تکنولوژیتکنولوژی  ازاز  ییابزارابزار  تعریفتعریفکه آن را که آن را   ایایرسانهرسانه  تبليغاتتبليغات  ازاز  معمولمعمول  وو  مرسوممرسوم  تعریفتعریف  دردر
. . خـاص خـاص   عقایـدی عقایـدی   پـذیرش پـذیرش   یـا یـا کاالهـا  کاالهـا    یدِیدِخرخر  ییو حداکثر اقناع مردم براو حداکثر اقناع مردم برا  معرفيمعرفي  برایبرای  استاست  ییابزارابزار  ایایرسانهرسانه
  امرامر  حقيقتحقيقتکاشف از کاشف از   يياست ولاست ول  يحيحهر چند صحهر چند صح  ،،((ییابزارابزار  یفیفتعرتعر  یعنيیعني))  دستدست  ننایای  ازاز  تعاریفيتعاریفي  یدگریدگرهاها  نظرنظر  بهبه
  کندکند  ييمم  يديدو تیکو تیک  گذاردگذاردييتفاوت متفاوت م  ییاز تکنولوژاز تکنولوژ  يقييقيحقحق  یفیفو تعرو تعر  يحيحصحصح  یفیفتعرتعر  ينينبب  یدگریدگرهاها  ینجاینجادر ادر ا  يست؛يست؛نن

  ازاز  ابـزاری ابـزاری   تعریفتعریف  یعنيیعني  يست؛يست؛نن  حقيقيحقيقيالزاماً الزاماً   ،،««صحيحيصحيحي  امرامر»»هر هر   ييهست ولهست ول  درستدرست  ،،««حقيقيحقيقي  امرامر»»که هر که هر 
  نکتهنکته  ایناین  بهبه  توجهتوجه. . گویدگویدميمي  سخنسخن  آنآن  بابا  مرتبطمرتبط  امریامری  ازاز  بلکهبلکه  کندکندنمينمي  حجابحجاب  کشفکشف  آنآن  ماهيتماهيت  ززاا  تبليغاتتبليغات
  امـر امـر »»  کـه کـه درصورتيدرصورتي  گوید،گوید،ييبه موضوع سخن مبه موضوع سخن م  ««مربوطمربوط»»  از امورِاز امورِ  ««صحيحصحيح  امرامر»»  یدگریدگرنزد هانزد ها  کهکه  استاست  مهممهم
  خاصخاص  ایایبه جنبهبه جنبه  ««صحيحصحيح  امرامر»»  دارد؛دارد؛ييو پرده برمو پرده برم  کندکندييمم  ««حجابحجاب  کشفکشف»»موضوع موضوع   ««ماهيتماهيت»»از از   ««حقيقيحقيقي
جوانب موضـوع را  جوانب موضـوع را    ةةهمهم  ««حقيقيحقيقي  امرامر»»  کهکهييدر صورتدر صورت  ورزد،ورزد،ميميغفلت غفلت   هاهاجنبهجنبه  سایرسایر  ازاز  وو  پردازدپردازدميمي  موضوعموضوع  ازاز
موضـوع  موضـوع    یطِیطِاست و به تمام شـرا است و به تمام شـرا   نگرنگرکلکل  ««حقيقيحقيقي  امرامر»»  کهکهحاليحالياست دراست در  جزءنگرجزءنگر  ««صحيحصحيح  امرامر»»  نظردارد؛نظردارد؛دردر

  رساسـت؛ رساسـت؛   کلّيکلّي  طورطورو بهو به  نگرنگرباطنباطن  حقيقيحقيقي  امرامر  کهکهدرحاليدرحالي  ست،ست،نارسانارسا  وو  نگرنگرييسطحسطح  ««صحيحصحيح  امرامر»»  ؛؛توجه داردتوجه دارد
و و   ددممکن است خود حجاب گردممکن است خود حجاب گرد  ««صحيحصحيح  امرامر»»  ييولول  نمایدنمایدييکشف حجاب مکشف حجاب م  يقتيقتحقحق  ةةاز چهراز چهر  ««حقيقيحقيقي  امرامر»»
 ..يفکنديفکندپرده بپرده ب  يادینيادینبنبن  يقتيقتحقحق  ییبر روبر رو
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روشن سازد و از نسبت روشن سازد و از نسبت   رارا  يقتيقتحقحق  ««انکشافِانکشافِ»»  نحوةنحوةما ما   ییبرابرا  تواندتواند  نمينمي  ییابزارابزار  یفیفتعرتعر  استاست  معتقدمعتقد  هایدگرهایدگر
  يغـات يغـات تبلتبل  ماهيـت ماهيـت   يميمابتدا مشخ  کنابتدا مشخ  کن  کهکه  استاست  ایناین  مستلزممستلزم  سخنسخن  ایناین  درکدرکرد. رد. پرده برداپرده بردا  يقتيقتو حقو حق  يغاتيغاتتبلتبل

  البتـه البتـه   کـه کـه   دارددارد  وجـود وجـود   حضورحضور  نوعينوعي  انکشافانکشاف  فرایندِفرایندِ  هرهر  دردر  یدگر،یدگر،هاها  زعمزعمبهبهدارد؟ دارد؟   ««انکشافانکشاف»»با با   ييچه ارتباطچه ارتباط
  طریـق طریـق   بـه بـه و و   ید،ید،جدجد  ییتکنولوژتکنولوژ  یزیزامّا آننه وجه تماامّا آننه وجه تما  نيست،نيست،  دیگردیگر  جدیدجدید  تکنولوژیتکنولوژی  هرهر  یایا  تبليغاتتبليغات  بهبه  منحصرمنحصر
. . شـود شـود ييشـامل مـ  شـامل مـ    يزيزرا نرا ن  ««تعرضتعرض»»  يينوعنوع  يريراخاخ  انکشافِانکشافِ  کهکه  استاست  ایناین  شودشودييمحسوب ممحسوب م  ید،ید،جدجد  يغاتيغاتتبلتبل  اولياولي
ـ    شودشودميمي  فراخواندهفراخوانده  یایا  برپابرپا  قيودیقيودی  وو  شروطشروط  مجموعةمجموعة  اساساساسبربر  يغاتي،يغاتي،در شکل تبلدر شکل تبل  ،،جهانجهان ـ  که بـه مثاب   یـك یـك   ةةکه بـه مثاب
  ووقابل مصرف قابل مصرف   انرژیِانرژیِ  منبعمنبع»»  عنوانعنوانبهبه  یعنيیعني  شود؛شود؛  ميمي  یافتیافتدردر  ينيينيو به نحو معو به نحو مع  کندکند  ميميجلوه جلوه   ««یزالیزالالال  منبعِمنبعِ»»
  رفـع رفـع   وو  انکشافانکشاف  نوعينوعي  بردارندةبردارندةدردر  فراآوردنيفراآوردني  هرهر  زیرازیرا  هستند،هستند،انکشاف انکشاف   ،،هر دوهر دو  قدیم،قدیم،  وو  جدیدجدید  تبليغاتتبليغات. . ««دائمدائم
انکشـاف  انکشـاف    یدیدجدجد  ةةنحونحو  ایناینبلکه بلکه   نيستنيست  يسيسبه نحو پوئسبه نحو پوئس  ید،ید،جدجد  ییحاکم بر تکنولوژحاکم بر تکنولوژ  انکشافِانکشافِ  امّاامّا. . استاست  استتاراستتار

  يعتيعتبه انسان و طببه انسان و طب  تعرضتعرضمهم آن، مهم آن،   یژگيِیژگيِو هم انسان است که وو هم انسان است که و  يعتيعتنگاه خاص هم به طبنگاه خاص هم به طب  ييمستلزم نوعمستلزم نوع
  تاتا  باشدباشد  انرژیانرژی  کنندةکنندةتیمينتیمين  کهکه  دهددهد  ميمي  قرارقرار  جاجاييانتظار بانتظار ب  ینینرا در برابر ارا در برابر ا  يعتيعتکه انسان و طبکه انسان و طب  ييتعرضتعرض  ؛؛استاست
که که   آميزیآميزیانکشاف تعرضانکشاف تعرض  کهکه  استاست  ایناین  پردازیمپردازیم  ميمي  آنآن  بهبه  اکنوناکنون  کهکه  پرسشيپرسشي. . کندکند  خارجخارج  طبيعتطبيعت  دلدل  ازاز  رارا  آنآن

  مصـداق مصـداق   صـورت صـورت   چهچه  بهبه  ایایرسانهرسانه  يغاتيغاتوجود دارد، در مورد تبلوجود دارد، در مورد تبل  یدیدجدجد  ییوژوژدر مورد هر تکنولدر مورد هر تکنول  یدگریدگراز نظر هااز نظر ها
 کند؟کند؟ميمي  پيداپيدا

  گرایـي گرایـي مصـرف مصـرف   بـر بـر   نهایتنهایت  دردر  تبليغاتتبليغاتشود و شود و   گرگرقابل مصرف جلوهقابل مصرف جلوه  انرژیِانرژیِ  منابعمنابع  منزلةمنزلة  بهبه  طبيعتطبيعت  هرچندهرچند
 . . کنـد کنـد   ييمـ مـ   يـدا يـدا پپ  خاصـي خاصـي   ییمعنـا معنـا   یـدگر یـدگر هاها  ةةاست اما در چـارچوب فلسـف  است اما در چـارچوب فلسـف    ترتر  مشهورمشهور  ابليسابليس  کفرکفر  ازاز  شده،شده،  بنيادبنياد
   کننـدگان کننـدگان مصـرف مصـرف   صـورت صـورت بـه بـه   هـم هـم   آدميـان آدميـان   وو  مصـرف مصـرف   قابـل قابـل   شـيئي شـيئي   صـورت صـورت جهان بـه جهان بـه   تبليغاتتبليغات  صنعتصنعت  دردر

   کننـده کننـده آن مصـرف آن مصـرف   از موجـوداتِ از موجـوداتِ   ييکه بخشکه بخش  شودشودصورت منکشف صورت منکشف   ینینجهان به اجهان به ا  يتيتکلکل  تاتا  شوندشوندميمي  برساختهبرساخته
 و لـذت همـواره همـراه    و لـذت همـواره همـراه      ييخوشـ خوشـ   ییبازسـاز بازسـاز   یـن یـن جلوه کنند و از آنجـا کـه در ا  جلوه کنند و از آنجـا کـه در ا    مصرفمصرف  قابلقابل  دیگردیگر  بخشيبخشي  وو

   فـرا فـرا   یکـدیگر یکـدیگر   بـا بـا   گيـر گيـر نفـس نفـس   رقـابتي رقـابتي   بـه بـه   رارا  کننـدگان کننـدگان مصـرف مصـرف   تبليغات،تبليغات،محدود، محدود،   منابعمنابع  وو  استاست  کنندهکنندهمصرفمصرف
 ..خواندخواندميمي
  شـود، شـود، نمـي نمـي   دیـده دیـده   هـا هـا ییاز تکنولـوژ از تکنولـوژ   ياریياریکه در بسکه در بس  ایایرسانهرسانه  تبليغاتتبليغات  خصوصاًخصوصاً  وو  رسانهرسانهخاص خاص   ویژگيویژگي  امّاامّا
  خـودِ خـودِ   تـا تـا   نشيندنشيندميمي  آنآن  جایجایبهبه  ایایتازهتازه  درکدرک  وو  شودشودييمم  ييرييردستخوش تغدستخوش تغ  ييآدمآدم  خودِخودِبشر به بشر به   نگاهنگاهکه که   استاست  ایناین
  چنـين چنـين   داشـتن داشـتن   وو  ييوضـع وضـع   چنـين چنـين   رسدرسدميمي  نظرنظربهبه. . دهددهدقرار قرار   تعرضتعرض  موردموردو و   ببيندببيند  ییمنبع انرژمنبع انرژ  عنوانعنوانرا بهرا به  ییوو

  یدگریدگرکه هاکه ها  امریامری  باشد؛باشد؛  يغاتيغاتتبلتبل  ییتکنولوژتکنولوژ  اساسياساسي  ماهيتماهيت  شایدشاید  وو  یدیدجدجد  يغاتيغاتتبلتبل  شرطشرطپيشپيش  جهانجهان  ازاز  درکيدرکي
 ::داددادميمي  هشدارهشدار  آنآن  موردمورد  دردر  اینگونهاینگونه
  نـاظمِ نـاظمِ   جـز جـز   چيـزی چيـزی ... ...   بشـر بشـر   وو  شـود شـود   تلقيتلقي  ثابتثابت  منبعمنبع  همنونهمنون  منحصراًمنحصراً[ [ چيزچيز... ]همه ... ]همه   کهکهمجردیمجردی  بهبه... ... »»
  عنـوان عنـوان فقـط بـه  فقـط بـه    یدیدکه خود او هم باکه خود او هم با  یيیيجاجا  ةةدر آستاندر آستان  یعنيیعني  رسد؛رسد؛ميمي  پرتگاهپرتگاه  لبةلبة  بهبه  آدميآدمي  نباشد،نباشد،  ازليازلي  ذخيرةذخيرة
  مقـام مقـام   دردر  متکبرانـه متکبرانـه   رارا  خـود خـود   اسـت اسـت افتـاده افتـاده   مخـاطره مخـاطره   بهبه  چنينچنين  کهکه  بشریبشری  ميان،ميان،  ایناین  دردر. . شودشود  تلقيتلقي  ثابتثابت  منبعمنبع
  فقـط فقـط   یابدیابدميمي  خودخود  رویرویپيشپيش  بشربشر  آننهآننه  هرهر  کهکه  افتدافتدميمي  جاجا  توهمتوهم  ایناین  ترتيبترتيب  ایناین  بهبه. . ستایدستایدييمم  ينينزمزم  خداوندِخداوندِ
  بشربشر  گویيگویي: : زندزندميمي  دامندامن  رارا  نهایينهایي  سرابيسرابي  خودخود  نوبةنوبة  بهبه  توهمتوهم  ایناین. . اوستاوست  ساختةساختة  کهکه  دارددارد  وجودوجود  اعتباراعتبار  ایناین  بهبه
 ( ( 3838صص: : 80688068  یدگر،یدگر،)ها)ها  ««..بسبس  وو  بيندبيندميمي  رارا  خودشخودش  فقطفقط  جاجاهمههمه
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   ميـل ميـل اسـتوارت اسـتوارت جـان جـان قبـل  قبـل    هـا هـا   سـال سـال   کـه کـه   ایاینکتـه نکتـه   ازاز  یـاری یـاری   بابا  استاست  خوبخوب  ير،ير،اخاخ  ژگيژگيییوو  شدنشدن  روشنروشن  برایبرای
ـ    يـان يـان چگونه ممکـن اسـت آدم  چگونه ممکـن اسـت آدم    يميمنشان دهنشان ده  بودبودکردهکرده  تیکيدتیکيد  آنآن  بربر ـ  بـه مثاب    یسـته یسـته دائـم نگر دائـم نگر   ییمنـابع انـرژ  منـابع انـرژ    ةةبـه مثاب

   کـه کـه   پرداخـت پرداخـت   تهدیـداتي تهدیـداتي   بيـان بيـان   بـه بـه   فـردی فـردی   هـای هـای آزادیآزادی  ازاز  دفـاع دفـاع   ضمنضمن  ی،ی،آزادآزاد  ةةدرباردربار  رسالةرسالة  دردر  ميل،ميل،شوند. شوند. 
   ييکـه در عهـد کنـون   کـه در عهـد کنـون     کـرد کـرد   تیکيدتیکيد  مهممهم  نکتةنکتة  ینیناا  بربر  یی. و. ودهددهدييقرار مقرار م  یدیدو تهدو تهد  تعرضتعرض  موردمورد  رارا  ااههآزادیآزادی  ایناین
   ثـروت ثـروت   صـاحبان صـاحبان   کـه کـه   اسـت اسـت   دليـل دليـل   همـين همـين   بـه بـه   وو  کندکنديياست که بر جهان حکومت ماست که بر جهان حکومت م  ««عموميعمومي  افکارافکار»»  ینیناا
 شـوند  شـوند    منـد منـد بهـره بهـره   آنآن  ازاز  تـا تـا   انـد انـد کـرده کـرده   يـدا يـدا پپ  یـل یـل و قـدرت تما و قـدرت تما   ییمنبع انـرژ منبع انـرژ   ینینو قدرت به سمت او قدرت به سمت ا  ياستياستو سو س
 (.(.838838صص: : 88608860  يل،يل،)م)م

  نارسانارسا  تعبيرتعبير  ،،««خلقخلق  خودخود  بربر  خلقخلق  تسلطتسلط»»  یایا  ««خلقخلق  حاکميتحاکميت»»داشت که داشت که   يديدنکته تیکنکته تیک  ینینبر ابر ا  درستيدرستيبهبه  ميلميل
  شـود، شـود، ييمم  صحبتصحبتآن آن   يرامونيرامونپپ  همههمهینینکه اکه ا  ««خودشانخودشان  بربر  مردممردم  کردنکردن  حکومتحکومت»»  یرایرازز  است،است،  ایایکنندهکنندهگمراهگمراه  وو
اسـت کـه در آن   اسـت کـه در آن     ييبلکه حکومتبلکه حکومت  حاکم بر سرنوشت خود باشد،حاکم بر سرنوشت خود باشد،  ییکه در آن هر فردکه در آن هر فرد  يستيستنن  ييحکومتحکومت  واقعواقعبهبه

عمالً عمالً   ،،««ملّيملّي  ارادةارادة»»  یایا  ««مردممردم  ارادةارادة»». لذا . لذا شودشودييمم  يينيينافراد آن جامعه تعافراد آن جامعه تع  سایرسایر  توسطتوسطسرنوشت فرد در جامعه سرنوشت فرد در جامعه 
اسـت،  اسـت،    يشتريشتربب  شانشانفعاليتفعاليت  درجۀدرجۀ  یایااست، است،   یادتریادترمردم، که شمارشان زمردم، که شمارشان ز  ازاز  بخشیبخشی  ةةمعنا را دارد که ارادمعنا را دارد که اراد  ینیناا
 شود.شود.  يليلافراد جامعه تحمافراد جامعه تحم  بقيةبقيةبر بر 

   کـارگزاران کـارگزاران   طریـق طریـق   ازاز  يماًيماًمسـتق مسـتق   وومنحصـراً  منحصـراً    یـت یـت کـه اجحـاف اکثر  کـه اجحـاف اکثر    اسـت اسـت   ایـن ایـن بوط به بحث ما بوط به بحث ما مرمر  نکتةنکتة
  توانـد توانـد ميمي  کهکه  دارددارد  افرادافراد  برایبرای  هایيهایيدستورالعملدستورالعملو و   یرهایرهاو تحذو تحذ  تجویزهاتجویزهاجامعه جامعه   یرایرازز  گيرد،گيرد،نمينمي  صورتصورت  سياسيسياسي
  ییکنولـوژ کنولـوژ تت  ییمنـد منـد   بهـره بهـره   هـا هـا آنآن  ازاز  یکـي یکـي   کـه کـه   کندکندميمي  همهم  اجرااجرا  عملعمل  دردر  وو  کندکند  اجرااجرا  یگریگردد  یلیلوساوسا  بهبهرا را   هاهاآنآن
و هنجارهـا و  و هنجارهـا و    یرهایرهاو تحـذ و تحـذ   تجویزهاتجویزها  ینیناز ااز ا  ينيينيسرپسرپ  چندچند  هرهراست. است.   ييدادن به افکار عمومدادن به افکار عموم  در شکلدر شکل  يغاتيغاتتبلتبل

  کـه کـه   آنجاآنجا  ازاز  يست،يست،نن  سياسيسياسيو و   مدنيمدني  هایِهایِينيينيبا سرپبا سرپ  ياسياسسخت در قسخت در ق  يفرهایيفرهایکک  موجبموجب  الظاهرالظاهرعليعلي  دستورهادستورها
  بـه بـه   رارا  ویوی  روحروح  وو  کنـد کنـد ييمـ مـ   فرد رخنـه فرد رخنـه   ييزندگزندگ  ياتياتدر جزئدر جزئ  ««عموميعمومي  افکارافکار»»  ترترصریحصریح  بيانبيان  بهبه  یایا  جامعهجامعه  فشارفشار
 . . استاست  یدارتریدارترپاپا  وو  ترترعميقعميق  بسيبسيآن آن   تیثيرتیثير  کشد،کشد،ميمي  زنجيرزنجير
مجازنـد  مجازنـد    يغـات يغـات نوع نگاه است کـه صـاحبان تبل  نوع نگاه است کـه صـاحبان تبل    ینینمتضمن امتضمن ا  درواقعدرواقع  ایایرسانهرسانه  تبليغاتتبليغات  ،،ابزاریابزاری  دیدگاهدیدگاه  ازاز

  دادندادن  شکلشکلو و   مهندسيمهندسي  یقیقاز طراز طر  ،،««رفتاررفتار  الگوهایالگوهای  وو  هاهاسرمشقسرمشق»»  عنوانعنوانبهبه  رارا  خودخود  مطلوبِمطلوبِرسوم و معتقدات رسوم و معتقدات 
  شخصـيت شخصـيت   هرگونههرگونه  وو  کنندکنند  تحميلتحميلها ها   آن الگوها و سرمشقآن الگوها و سرمشق  مخالفانمخالفان  يهيهاز آن علاز آن عل  ييو فشار ناشو فشار ناش  عموميعمومي  افکارافکار
  شدنشدن  گيرگيراگر مقدور بود اصالً مجال نطفهاگر مقدور بود اصالً مجال نطفه  وو  ندندبکشبکش  يريربه زنجبه زنج  يستيستنن  هاهاآنآن  روشروشهمهم  وو  همرنگهمرنگ  کهکه  رارا  فردیفردی
  دردر  یعنـي یعنـي   دوم،دوم،  درجةدرجة  دردر  وو  ينينقوانقوان  وسيلةوسيلةبهبه  اوّلاوّل  درجةدرجة  دردر  ،،««رفتاررفتار  الگوهایالگوهای  وو  هاهاسرمشقسرمشق»»  ینیناا  ندهند.ندهند.  آنآن  بهبه

آن بـا  آن بـا    ييکه مهندسـ که مهندسـ   ييافکار عمومافکار عموم  بهبه  توسلتوسل  بابا  يست،يست،نن  آمادهآماده  قوانينقوانين  اجرایاجرای  وو  وضعوضع  برایبرای  زمينهزمينه  کهکه  مواردیمواردی
  صاحبانصاحبان  بهبه  رارا  امکانامکان  ینیناا  ایایرسانهرسانه  يغاتيغات. تبل. تبلشودشودييمم  يليلاست، بر افراد جامعه تحماست، بر افراد جامعه تحم  يسريسرمم  يغاتيغاتتبلتبل  ییتکنولوژتکنولوژ
  یـت یـت را کـه اکثر را کـه اکثر   هنجارهـایي هنجارهـایي ( ( يي)افکار عمـوم )افکار عمـوم   انرژیانرژی  منبعمنبع  ایناین  مهندسيمهندسي  وو  گرفتنگرفتناختياراختياردردر  بابا  کهکه  دهددهدميمي  آنآن
افراد همان افراد همان   سایرسایردرآورند که درآورند که   هایيهایيسرمشقسرمشق  صورتصورتعمالً بهعمالً به  اند،اند،پسندیدهپسندیدهيينمنم  یایا  یدهیدهجامعه پسندجامعه پسند  یكیك  ییاعضااعضا
  خردشـدن خردشـدن   مسـتلزم مسـتلزم   هـا هـا سرمشـق سرمشـق   ینیناز ااز ا  ينيينيتا آنجاکه سرپتا آنجاکه سرپ  باشندباشند  آنآن  ازاز  پيرویپيروی  بهبه  محکوممحکومو و   مجبورمجبور  معهمعهجاجا

  ««صـحيح صـحيح »»  چندچندهرهر  تبليغات،تبليغات،  تکنولوژیتکنولوژی  ازاز  توصيفتوصيف  ایناینکه که   اینجاستاینجاستمهم مهم   نکتةنکتة. . شودشود  ييافکار عمومافکار عموم  زیرفشارزیرفشار
  آننهآننه(. (. 33-00ص ص : : 80688068  یدگر،یدگر،)ها)هاکند کند يينمنم  يانيانرا برا ب  يغاتيغاتتبلتبل  ییتکنولوژتکنولوژ  ««حقيقتحقيقت»»  هایدگر،هایدگر،  دیددید  ازازاست، اما است، اما 
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  منبـع منبـع بلکـه همـان   بلکـه همـان     ي،ي،از افکـار عمـوم  از افکـار عمـوم    ابزاریابزاری  استفادةاستفادة  نهنهاست، است،   يغاتيغاتتبلتبل  ییتکنولوژتکنولوژ  حقيقتِحقيقتِ  یدگریدگرهاها  یدیددر ددر د
تعرضتعرض»»  برداریِبرداریِبهرهبهره  منظورمنظوربهبه  حاضرحاضر  هميشههميشه  وو  دائمدائم  صورتصورتبهبه  همهمآنآن  ،،««عموميعمومي  افکارافکار»»  دیدندیدن  فشارفشار  وو  انرژیانرژی
 در مواقع لزوم است. در مواقع لزوم است.   ««آميزآميز
ـ    شـاید شـاید با گذشته روشن خواهـد شـد.   با گذشته روشن خواهـد شـد.     ایای  یسهیسهبودن در ضمن مقابودن در ضمن مقا  ««آميزآميزتعرضتعرض»»  وجهوجه ـ  بتـوان چن  نگـاه  نگـاه    ينينبتـوان چن
کـه  کـه    داشـت داشـت   عنایـت عنایـت   ظریـف ظریـف   تفاوتتفاوت  ایناین  بهبه  ددبایبای  ييولول  کرد،کرد،  پيداپيدا  نيزنيز  گذشتهگذشته  دردر  رارابه عالم و آدم به عالم و آدم   تبليغاتيتبليغاتيشبهشبه
  ««دادندادن  نشاننشان»»از از   يريرغغ  سرهسرهیكیك  يزیيزیچچ  هاهارسانهرسانه  عصرعصر  دردرو و   یدیدجدجد  يایيایو فکر در دنو فکر در دن  يدهيدهو عقو عق  کاالکاال  یكیك  ««تبليوتبليو»»
  صـنعت صـنعت   يسـت؛ يسـت؛ نن  امـروزی امـروزی   معنایمعنای  بهبه  يويولزوماً تبللزوماً تبل  ،،««کاریکاری  ازاز  نهينهي»»و و   ««کاریکاری  بهبه  فراخواندنفراخواندن»»  حتيحتياست. است.   آنآن

 را چـون  را چـون    يـان يـان اسـت کـه آدم  اسـت کـه آدم    ««آميـز آميـز تعـرض تعـرض »»  يياه نگـاه اه نگـاه و همـر و همـر   قـرین قـرین   هاست؛هاست؛ایناین  ازاز  بيشبيش  چيزیچيزی  تبليغاتتبليغات
  يـای يـای که اگر اولکه اگر اول  يستيستپرسش نپرسش ن  ینینپاسخ به اپاسخ به ا  هایدگر،هایدگر،  نزدنزد  اصلي،اصلي،  مسئلهمسئله. . بيندبيندميمي  ««تعرضتعرض  قابلقابل  ییانرژانرژ  منابعمنابع»»

  ،،کردنـد کردنـد   یـك یـك تحرتحر  یگـر یگـر دد  ييمردممردم  يهيهملت خود را علملت خود را عل  ييافکار عمومافکار عموم  ایایرسانهرسانه  يغاتيغاتامور کشور با استفاده از تبلامور کشور با استفاده از تبل
  امّـا امّـا   اسـت، اسـت،   مهـم مهـم   خودخود  جایجای  دردر  پرسشپرسش  ایناین  هرچندهرچند  نه؟نه؟  یایا  انداندکردهکرده  ييعمومعموم  از قدرت افکاراز قدرت افکار  يحييحيصحصح  ةةاستفاداستفاد
  ««عمـوميِ عمـوميِ   افکـار افکـار   دیدندیدن  انرژیانرژی  منبعمنبع»»  بهبه  ناظرناظرموضوع است؛ موضوع است؛   ینیناز ااز ا  ترترعقبعقب  گامگام  یكیك  بهبه  ناظرناظر  هایدگرهایدگر  تیکيدتیکيد
ـ   ی،ی،فـرد فـرد   ييتعرض به زندگتعرض به زندگ  ییبرابرا  يانيانآدمآدم ـ و حت    امـور امـور   جدیـد جدیـد   وضـعيت وضـعيت   ایـن ایـن   دردراسـت.  اسـت.    ییوو  یـد یـد افکـار و عقا افکـار و عقا   ييو حت
حرمـت  حرمـت    یـدة یـدة بـه آن بـه د  بـه آن بـه د    یـد یـد کـه با کـه با   ییمادرمادر  عنوانعنوانبهبه  نهنه  طبيعت،طبيعت،  بهبه  است،است،  جهانجهان  ازاز  خاصخاص  درکيدرکي  موجبموجب  کهکه
را را   هـا هـا آنآن  وو  نمـود نمـود   اسـتخراج اسـتخراج   رارا  ذخـایر ذخـایر   آنآن  دلدل  ازاز  توانتوانميمي  کهکه  ییحاضرحاضر  يشهيشهمنبع هممنبع هم  عنوانعنوان  بهبه  بلکهبلکه  یستیستنگرنگر

و اشـرف  و اشـرف    خداونـد خداونـد   خليفـة خليفـة   شـینِ شـینِ   ییکه داراکه دارا  ییموجودموجود  عنوانعنواننه بهنه به  ي،ي،و به آدمو به آدم  شودشودميمي  نگریستهنگریستهمصرف کرد، مصرف کرد، 
  امرامر  خيریخيری  کارکار  بهبه»»  یایا  ««دادداد  نشاننشان»»  ییراه را به وراه را به و  توانتوانميمي  حداکثرحداکثر  کهکه  استاست  انسانيانساني  کرامتکرامت  دارایدارای  وو  خلوقاتخلوقاتمم
  تـوان تـوان ميمي  کهکه  استاست  انرژیانرژی  منابعمنابع  افکارشافکارشکه که   ییموجودموجود  عنوانعنوانبهبه  بلکهبلکه  ،،««کردکرد  نهينهي  ناصوابناصواب  فعليفعلي»»از از   یایا  ««کردکرد
  کـرد، کـرد،   اسـتفاده اسـتفاده   وميوميعمـ عمـ   افکـار افکـار   نيروینيروی  ازاز  جزئيجزئي  عنوانعنوانبهبه  آنآن  ازاز  ووداد داد   شکلشکلرا را   هاهاآنآن  آميزآميزتعرضتعرض  ایایشيوهشيوه  بهبه

 . . شودشودميمي  نگریستهنگریسته
  بـا بـا   عـالم، عـالم،   ازاز  تلقـي تلقـي   یـك یـك   مثابـة مثابـة   بهبه  ها،ها،و تعرض به آنو تعرض به آن  منبعمنبع  صورتصورتبهبه  آدميانآدميان  وو  جهانجهان  انکشافانکشاف  وو  فراآوریفراآوری
 و و   ييبـه افکـار عمـوم   بـه افکـار عمـوم     دهـي دهـي شـکل شـکل   یـق یـق طرطر  ازاز  تبليغـات تبليغـات   عرصـة عرصـة   دردر  کهکه  هستيهستي  دردر  انضباطيانضباطي  وو  نظمنظم  برساختنبرساختن
  کهکه  رود،رود،  ميمي  پيشپيشافراد افراد   افکارافکار  88««سازیسازییکسانیکسان»»  سمتسمت  بهبه  نهایتنهایت  دردر  شود،شود،  ييها حاصل مها حاصل م  آنآن  بهبه  بخشيدنبخشيدنجهتجهت
ـ   کنـد کنـد مـي مـي   ایجـاد ایجـاد   آنآن  بـه بـه   مربوطمربوط  هایهایییرا اعم از نهادها و تکنولوژرا اعم از نهادها و تکنولوژ  هاهارسانهرسانه  خودخود  نوبةنوبة  بهبه ـ   . پـس هـر چن    ازاز  دد. پـس هـر چن
   ماهيــتماهيــت  ایــنایــن  وجــودی،وجــودی،  نظــرنظــر  ازاز  ولــيولــي  کــرد،کــرد،  فــراهمفــراهم  رارا  تبليغــاتتبليغــاتامکــان امکــان   هــاهــارســانهرســانه  اختــراعاختــراع  تــاریخيتــاریخي  نظــرنظــر
  بهبه  هاهارسانهرسانه  طریقطریق  ازاز  تنهاتنها  تبليغاتتبليغات  صنعتصنعت  البتهالبته. . 33آوردآوردميمي  پدیدپدید  رارا  هاهارسانهرسانه  کهکه  استاست  تبليغاتتبليغات  تکنولوژیتکنولوژی  نهفتةنهفتة
  همـين همـين   نيـز نيـز   دولتـي دولتـي   آموزشآموزش  وو  تربيتتربيت  وو  تعليمتعليم  بلکهبلکه  پردازد،پردازد،نمينمي  عموميعمومي  افکارافکار  درآوردندرآوردن  نظمنظم  بهبه  وو  دهيدهيشکلشکل
   بـه بـه   وو  اسـت اسـت مـردم  مـردم    کـردن کـردن یکسـان یکسـان   بـرای بـرای   ایایوسيلهوسيله  فقطفقط  دولتيدولتي  تربيتتربيتووتعليمتعليم»». . سازدسازدميمي  برآوردهبرآورده  رارا  مقصودمقصود
  آنآن  دردر  مـردم مـردم   کـه کـه   قـالبي قـالبي   چـون چـون   وو  سازدسازد  یکدیگریکدیگر  مثلمثل  درستدرست  رارا  جامعهجامعه  افرادافراد  کهکه  استاستشدهشده  ختراعختراعاا  منظورمنظور  ایناین
  کـه کـه   نسبتينسبتي  بهبه. .   ..  ..  کند،کند،ميمي  جلوهجلوه  وقتوقت  حاکمةحاکمة  نيروینيروی  نظرنظر  دردر  کهکه  استاست  قالبيقالبي  همانهمان  معموالًمعموالً  شوندشوندميمي  ریختهریخته
   يـروی يـروی کـه ن کـه ن   تسـلّطي تسـلّطي   بـر بـر   نسـبت نسـبت   همـان همـان   بهبه  شود،شود،ميمي  کاميابکامياب  خودخود  هایهایهدفهدف  انجامانجام  دردر  دولتيدولتي  تربيتتربيتووتعليمتعليم

  تمایـل تمایـل   براسـاس براسـاس   نفوذ،نفوذ،  ایناین  دامنةدامنة  درآمددرآمد  نفوذنفوذ  تحتتحت  فکرفکر  وقتيوقتي  وو  گردد،گردد،ييحاکمه بر فکر مردم دارد افزوده محاکمه بر فکر مردم دارد افزوده م



 931 ها در رسانه يغاتتبل صنعت یفلسف يجو نتا ملزومات 
(Requirements and Philosophical Consequences of the . . .) 

 

  رارا  آدميانآدميان  کهکه  آوردآوردميمي  وجودوجودرا بهرا به  ييامر نگرشامر نگرش  ایناین( ( 808808  همان:همان:))  ««..شودشودميمي  کشيدهکشيده  نيزنيز  جسمجسم  بهبه  بشر،بشر،  طبيعيطبيعي
  بنيـان بنيـان   مثابـة مثابـة   بـه بـه   رارا  خودخود  اند،اند،  عاملعامل  کهکه  نظرنظر  آنآن  ازاز  هاهاسوژهسوژهو و   کردکرد  دگرگوندگرگون  رارا  هاهاآنآن  بایدباید  کهکه  بيندبيندييمم  هایيهایيابژهابژه
 ..88کنندکنندميمي  لحاظلحاظ  واقعيتواقعيت  زیرینزیرین
  ،،نفسـه نفسـه فيفيو شناخت، و شناخت،   فهمفهم  کهکهیيیيتا جاتا جا  شودشودميمي  اعمالاعمال  افراطيافراطي  شکليشکلي  بهبه  رهيافتيرهيافتي  چنينچنين  جدیدجدید  تبليغاتتبليغات  دردر
و و   فهـم فهـم     اصـلي اصـلي   مسـئلة مسـئلة   زیـرا زیـرا   کند،کند،ميمي  پيداپيدا  اهميتاهميت  شود،شود،ييمربوط ممربوط م  انجام دادنانجام دادن  بلکه آننه بهبلکه آننه به  ندارد،ندارد،  اهميتاهميت
  کـاری کـاری   دسـت دسـت »»  یی. درسـت اسـت کـه بـرا    . درسـت اسـت کـه بـرا    استاست  عامهعامه  فرهنگفرهنگ  وو  افکارافکار  یافتنیافتن  مهندسيمهندسيبلکه بلکه   نيستنيست  شناختشناخت
  ،،دادداد  انجـام انجـام شـناختن  شـناختن    یـن یـن مؤکداً به حسب آننه بتوان با امؤکداً به حسب آننه بتوان با ا  ینجاینجاشناخت در اشناخت در ا  ييالزم است ولالزم است ول  شناختشناخت  ،،««کردنکردن

  للییتبـد تبـد   شـناختن شـناختن   ««معيارمعيار»»به به   چيزی،چيزی،  دستکاریِدستکاریِ  ووانجام انجام   یيیيقدرت و تواناقدرت و توانا  یعنيیعني  گيرد؛گيرد؛ييمم  قرارقرارمورد قضاوت مورد قضاوت 
 ..شودشودييمم

ــا ــاب ــه ا   ب ــه ب ــه ا توج ــه ب ــهتوج ــهینک ــد  ازاز»»  ینک ــدبن ــردن  آزادآزاد  بن ــردنک ــع»»  ،،««ک ــعتوزی ــردن  توزی ــردنک ــر»»و و   ««ک ــرتغيي ــدار  تغيي ــدارم ــه در فرا  ««م ــه در فراهم ــدهم ــدین  ین
  گفـت گفـت   تـوان تـوان   مـي مـي   ،،به مصرف برسـد به مصرف برسـد   يزيزتا همه چتا همه چ  انداند  وجود دارند و اساساً انحاء انکشافوجود دارند و اساساً انحاء انکشاف  آميزآميزتعرضتعرض  انکشافِانکشافِ  

  دردر  اسـتفاده اسـتفاده   هـدفِ هـدفِ   بـا بـا   بلکـه بلکـه   عمـومي، عمـومي، شناختِ افکارشناختِ افکار  صرفاًصرفاً  هدفِهدفِ  بابا  نهنه  عمومي،عمومي،افکارافکار  حيطةحيطة  دردر  هاهايينظرسنجنظرسنج
  مسـتلزم مسـتلزم و الجـرم  و الجـرم    نهایـت نهایـت   دردر  رویکـردی رویکـردی   چنـين چنـين . . شـود شـود   ييانجام مانجام م  ییبعدبعد  يِيِو مهندسو مهندس  یریتیریتو مدو مد  ریزیریزی  برنامهبرنامه
  ««مقبولمقبول  وو  مجازمجاز  افکارافکار»»  ينينبب  ،،««آیدآیدنمينمي  آننهآننه»»و و   ««آیدآید  ميمي  برداریبرداریبهرهبهره  کارکاربهبه  آننهآننه»»  بينبينجهان جهان   ««مرزبندیمرزبندی»»
  ««بازسـازی بازسـازی »»جهان دوباره جهان دوباره   یعنيیعني  شود؛شود؛ييمم  ««دشمندشمن»»و و   ««دوستدوست»»  ينِينِبب  یتیتو در نهاو در نها  ،،««نامقبولنامقبول  وو  غيرمجازغيرمجاز»»و و 
  بـه بـه . . شـود شـود   آمادهآماده  برداریبرداریو بهرهو بهره  ریزیریزیبرنامهبرنامه  ي،ي،مهندسمهندس  ییتا براتا برا  شودشودميمي  توزیعتوزیع  هاها»»بندیبندیمرزمرز»»  ینیناا  براساسبراساسو و 
در در   تـا تـا   شودشودميمي  ««انبارانبار»»  وو  ««ذخيرهذخيره»»و و   ««کشفکشف»»  شدهشدهدادهدادهنظم نظم   وو  یافتهیافتهشکلشکل  تغييرتغيير  صورتصورتبهبه  يتيتواقعواقع  معنا،معنا،  ایناین

  یـن یـن شود. حاصـل ا شود. حاصـل ا   یعیعاز نو توزاز نو توز  وو  فراخواندهفراخواندهمجدداً مجدداً   ینکهینکهاا  یایا  گيردگيرد  قرارقرار  برداریبرداریبهرهبهره  موردموردموارد و مواقع الزم موارد و مواقع الزم 
و و   بالفاصـله بالفاصـله باشـد تـا   باشـد تـا     انکشـاف انکشـاف حـال حـال دردر  ایایگونـه گونـه بهبه  يزيزاست که همه چاست که همه چ  ینیناا  آميزآميزو انکشاف تعرضو انکشاف تعرض  فتادنفتادندرابدراب

 ..شودشود  مهيامهيامصرف مصرف   ییمنبع برامنبع برا  عنوانعنوانبهبههمواره همواره 
  انتخابیانتخابی  فرایندیفرایندی  ««چيزچيزهمههمه  دیدندیدن  منبعمنبع  شکلشکل  ههبب»»  فرایندِفرایندِ  کهکه  استاست  ایناین  هایدگرهایدگر  يدِيدِتیکتیک  موردمورداز نکات از نکات   یکيیکي
را را   ييآدمـ آدمـ   ایایمعارضهمعارضه  صورتصورتبهبه  وضعيت،وضعيت،  آنآن  دردر  آدميآدميقرار گرفتن قرار گرفتن   بابااست که است که   یرییریتقدتقد  وضعيتيوضعيتيبلکه بلکه   يست،يست،نن
  تعبيـر تعبيـر   آنآن  بـرای بـرای   هایدگرهایدگر  کهکهرا را   وضعيتوضعيت  اینایننظم بخشد. نظم بخشد.   يرهيرهامر واقع را به صورت منابع ذخامر واقع را به صورت منابع ذخ  تاتا  خواندخواندميميفرا فرا 
  امرامر  یایا  وسيلهوسيله  نوعينوعي  ایدایدنبنب  است،است،  حاکمحاکم  جدیدجدید  تبليغاتتبليغاتو و   ییبر تکنولوژبر تکنولوژ  ييروحروحچون چون   وو  بردبردميمي  کارکاربهبه  رارا  ««گشتلگشتل»»

که بـا  که بـا    آميزآميزتعرضتعرض  يتييتيماهماه  ؛؛استاست  يغاتيغاتو از جمله تبلو از جمله تبل  ییتکنولوژتکنولوژ  يتيتماهماه  ییبرابرا  ييدانست بلکه نامدانست بلکه نام  تکنولوژیكتکنولوژیك
ـ   طریـق طریـق بهبهو و   ید،ید،جدجد  ییاز انحاء انکشاف بر تکنولوژاز انحاء انکشاف بر تکنولوژ  یکيیکي ـ اول و انسـان را  و انسـان را    دارددارد  اسـتيال اسـتيال   جدیـد جدیـد   تبليغـات تبليغـات   بـر بـر   يياول

منضـبط و  منضـبط و    يي( را به صـورت ( را به صـورت آدميانآدميان  سایرسایر  جملهجمله  ازازتا امر واقع )و تا امر واقع )و   خواندخواندميمي  معارضهمعارضه  بهبه  وو  دهددهدييقرار مقرار ممخاطب مخاطب 
هست و هست و   يزيزنن  یاندنیاندنو نماو نما  يديدتولتول  یيیيبلکه به معنابلکه به معنا  يست،يست،تعرض نتعرض ن  فقطفقط  گشتلگشتلمنکشف کند. منکشف کند.   یزالیزالالال  منبعِمنبعِ  مثابةمثابةبهبه

. . هستندهستند  تبليغاتتبليغات  گشتلِگشتلِ  ندندفرزفرز  وو  يغاتيغاتتبلتبل  برایبرای  هاهابلکه رسانهبلکه رسانه  يست،يست،رسانه نرسانه ن  محصولِمحصولِ  تبليغاتتبليغات  معنامعنا  ينينبه همبه هم
  پيـدا پيـدا   بيشـتری بيشـتری   تیثيرتیثير  وو  رشدرشد  هاهارسانهرسانه  بابا  تبليغاتتبليغات  وو  باشدباشدشدهشده  اختراعاختراع  تبليغاتتبليغاتقبل از قبل از   زمانيزمانينظر نظر   ازاز  رسانهرسانه  یدیدشاشا
از نظـر  از نظـر    ییهمـانطور کـه تکنولـوژ   همـانطور کـه تکنولـوژ     ؛؛بر رسانه استبر رسانه است  مقدممقدم  تبليغاتتبليغات  ،،يتيتو ماهو ماه  وجودیوجودی  نظرنظر  ازاز  ليليباشند وباشند و  کردهکرده
  هاهاآنآن  تاتا  گيردگيردميمي  نظرنظردردر  پذیرپذیرمحاسبهمحاسبه  نيروهاینيروهای  صورتصورت  بهبه  رارا  آدميانآدميانکه که   ييمقدم بر علوم است. نگاهمقدم بر علوم است. نگاه  وجودیوجودی
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  عبارتيعبارتيبهبه  است؛است؛  رسانهرسانه  خودخود  ازاز  استفادةاستفادة  وو  اختراعاختراع  بربر  مقدممقدم  دهد،دهد،  شکلشکل  رارا  شانشاناميالاميال  وو  افکارافکار  وو  کندکند  مهندسيمهندسي  رارا
 است.است.  رسانهرسانه  ییبقابقا  شرطشرط  تبليغاتتبليغاتگشتلِ حاکم بر گشتلِ حاکم بر 

 از منظر مارکس تبليغات

   عمـدتاً عمـدتاً   کـه کـه   بـود بـود   هایـدگر هایـدگر   تحليـل تحليـل   شـيوة شـيوة   بـا بـا   مطـابق مطـابق   کردیمکردیم  ایهایهارار  تبليغاتتبليغات  صنعتصنعت  ازاز  اینجااینجا  تاتا  کهکه  تحليليتحليلي
ـ     يدهيدهپرسـ پرسـ   اسـت اسـت   ممکـن ممکـن   امـا امـا . . داشـت داشـت   کارکارووسرسر  تبليغاتتبليغات  ماهيتماهيت  بابا ـ   شـود کـه چن    ييچگونـه و طـ  چگونـه و طـ    يينگـاه نگـاه   ينينشـود کـه چن

ـ     ییکـه بـرا  کـه بـرا    رسـد رسـد مـي مـي   نظـر نظـر بـه بـه   گيـرد؟ گيـرد؟ ييصورت مصورت م  يسمييسميچه مکانچه مکان ـ   پاسـخ بـه چن    هـای هـای تحليـل تحليـل   ييپرسشـ پرسشـ   ينينپاسـخ بـه چن
   چنـين چنـين   بـرای بـرای   الزمالزم  ابـزار ابـزار   مـارکس مـارکس   هـای هـای تحليـل تحليـل   کـه کـه   جـا جـا آنآن  ازاز. . نکندنکند  کفایتکفایت  فلسفيفلسفي  صرفاًصرفاً  وو  شناسانهشناسانههستيهستي
 . . کنـيم کنـيم ييانتخـاب مـ  انتخـاب مـ    منظـور منظـور   ایـن ایـن   بـرای بـرای را را   ییوو  یکـرد یکـرد رورو  ینجاینجااا  دردر  نيزنيزما ما   گذارد،گذارد،ميمي  اختياراختيار  دردر  رارا  هایيهایيتحليلتحليل
   کـه کـه   اسـت اسـت   ایـن ایـن –  گيـرد گيـرد برمـي برمـي دردر  رارا  کاپيتالکاپيتال  اوّلاوّل  جلدجلد  اعظماعظم  بخشبخش  کهکه–  موضوعموضوع  ایناین  بابباب  دردر  اواو  اصلياصلي  بحثبحث
  تکنولـوژی تکنولـوژی   بـه بـه کـه  کـه    هستندهستند  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  وو  روابطروابط  ایناین  تکنيکي،تکنيکي،  تتتحوالتحوال  مجموعةمجموعة  ترینترینمهممهم  موردمورد  دردر
   ییانتقـاد انتقـاد   ييبررسـ بررسـ   دردر  رارا  ییمکنـز مکنـز   گمـان گمـان و و   ظـنّ ظـنّ   تـوان تـوان يي. امـا در مجمـوع مـ   . امـا در مجمـوع مـ   بـالعکس بـالعکس   نـه نـه   دهند،دهند،ميمي  شکلشکل
بر بر   دایردایراست، است،   ييتحول اجتماعتحول اجتماع  علّتعلّت  يکييکيتحول تکنتحول تکن  ینکهینکهقول به اقول به ا  یعنيیعني  ،،مارکسمارکس  تکنولوژیكتکنولوژیك  جبریتجبریت  یةیةنظرنظر
  رابطةرابطة  یكیك  صورتصورتنه بهنه به  توان،توان،يياز نظر مارکس را ماز نظر مارکس را م  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  وو  تحوالتتحوالت  وو  تکنولوژیتکنولوژی  رابطةرابطة  ینکهینکهاا
 . . دانستدانست  ترتر  صائبصائب  کرد،کرد،  يريرتفستفس  دیالکتيکيدیالکتيکي  رابطةرابطة  یكیكبلکه بلکه   طرفه،طرفه،یكیك
و و   يياز مـدل چامسـک  از مـدل چامسـک    ای،ای،رسـانه رسـانه   تبليغاتتبليغات  موردمورد  دردر  مارکسمارکس  رویکردرویکرد  ترتردقيقدقيق  کارگيریکارگيری  بهبه  برایبرای  اینجااینجا  دردر  ماما
  خـوبي خـوبي بـه بـه   هـا هـا آنآن  هایهایيليل. تحل. تحلبریمبریمييمم  بهرهبهره  کنند،کنند،ميمي  ارایهارایه  ایایانهانهرسرس  تبليغاتتبليغات  برایبرای  جامعيجامعي  تحليلتحليل  کهکههرمن هرمن 
  تبليغاتتبليغات  صنعتصنعت  بهبه  هاهارسانهرسانه  شدنشدن  تبدیلتبدیل  چگونگيچگونگي  بربر  رارا  اقتصادیاقتصادی  وو  سياسيسياسي  ازاز  اعماعم  اجتماعي،اجتماعي،  مناسباتمناسبات  تیثيرتیثير
  مالكمالك  تیثيرتیثيرابزار تحتابزار تحت  عنوانعنوان  بهبهاست و است و   ییابزار تجارابزار تجار  یكیكرسانه رسانه   ینکهینکهبر ابر ا  يديدبا تیکبا تیک  يل،يل،تحلتحل  ایناین. . دهددهدميمي  نشاننشان
عمل خواهـد کـرد،   عمل خواهـد کـرد،     يغاتييغاتيابزار تبلابزار تبل  یكیك  ةةبه مثاببه مثاب  يبيبترتترت  ایناین  بهبه  وو  شدشد  خواهدخواهد  استفادهاستفاده  ویوی  منافعمنافع  راستایراستای  دردر  وو
  اشـاعة اشـاعة   وو  اخباراخبار  طرفانةطرفانةبيبي  انتشارانتشار  برایبرای  استاست  محمليمحملي  وو  ابزارابزار  رسانهرسانه  کهکه  بردبرد  ييسؤال مسؤال م  زیرزیررا را   يانهيانهتصور عامتصور عام  ینیناا

  صـورتي صـورتي بـه بـه   سـاختاری سـاختاری   نظـر نظـر   ازاز  ثـروت ثـروت   وو  قدرتقدرت  کهکه  ایایجامعهجامعهدر در   یرایرا. ز. زییو رفتارو رفتار  يياخالقاخالق  ییو کدهاو کدها  هاهاارزشارزش
  گيـرد، گيـرد، مـي مـي   خـود خـود   بـه بـه   ييطبقاتطبقات  جنگجنگ  یایا  درگيریدرگيری  نوعينوعي  شکلِشکلِ  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  الجرمالجرممتمرکز وجود دارد و متمرکز وجود دارد و 

  تیثيرِتیثيرِ  چگونگيِچگونگيِ  فهمفهم  برایبرای  رسدرسدميمي  نظر  نظر  بهبه  ترتيب،ترتيب،  ایناین  بهبه. . شوندشوندميمي  تبليغاتيتبليغاتي  سيستمسيستم  یكیك  بهبه  تبدیلتبدیل  هاهارسانهرسانه
  دهـد، دهـد، ميمي  شکلشکل  تبليغاتتبليغات  تکنولوژیِتکنولوژیِ  صورتصورتکه آن را بهکه آن را به  ییتکنولوژتکنولوژ  یكیك  عنوانعنوانبر رسانه بهبر رسانه به  ييمناسبات اجتماعمناسبات اجتماع

  ييمناسبات اجتماعمناسبات اجتماع  ینیناا  شناختشناخت  بهبه  یدیدابتدا باابتدا با  کند،کند،ميمي  رسانهرسانه  واردوارد  ساختاریساختاری  شکليشکلي  بهبه  رارا  يغاتيغاتصنعت تبلصنعت تبل  یعنيیعني
 ..بپردازیمبپردازیم  ساختارساختار  ایناینرسانه در رسانه در   جایگاهجایگاهو و 

   ییفکـر فکـر   ةةنتقـاد جبهـ  نتقـاد جبهـ  رسـانه بـا ا  رسـانه بـا ا    بـه بـه   نگـاه نگـاه   نوعنوع  ایناین  کهکه  استاست  الزمالزم  نکتهنکته  ایناین  ررتذکتذک  بحث،بحث،  بهبه  ورودورود  ازاز  قبلقبل
 . مطلـب  . مطلـب  دارددارد  تفـاوت تفـاوت   اسـت، اسـت، افـراد جامعـه   افـراد جامعـه     بـر بـر   شـناختي شـناختي روانروان  يراتيراتکه عمدتاً متوجه تـیث که عمدتاً متوجه تـیث   هاهارسانهرسانه  ازازراست راست 
 مقاصـد خـود روشـن و    مقاصـد خـود روشـن و      ییبـرا بـرا   هـا هـا رسانهرسانه  ازاز  توتاليترتوتاليتر  هایهایحکومتحکومت  برداریبرداریبهرهبهره  چگونگيچگونگيچند چند   هرهر  ینکهینکهاا  یگریگردد

چگونـه  چگونـه    دموکراتيـك دموکراتيـك   جوامـع جوامـع که در که در   تتاساس  ینیناا  دارددارد  اساسياساسي  يتيتاهماهم  حاضرحاضرآننه در قرن آننه در قرن   وليوليقابل فهم است قابل فهم است 
   ««هـرمن هـرمن »»  وو  ««چامسـکي چامسـکي »»مـدل  مـدل    یـای یـای از مزااز مزا  یکـي یکـي . . شـود شـود مـي مـي گرفتـه  گرفتـه    کـار کـار بـه بـه   يغاتيغاترسانه در جهت تبلرسانه در جهت تبل  ینیناا
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 و نشـان  و نشـان    گيـرد گيـرد مـي مـي دربـر دربـر   نيـز نيـز   رارااقتصاد بـازار آزاد  اقتصاد بـازار آزاد    ییدارادارا  وو  يكيكدموکراتدموکرات  هایهایحکومتحکومت  وو  جوامعجوامع  کهکه  استاست  ینیناا
  ««نـامقبول نـامقبول »»  یـد یـد عقاعقا  عنـوان عنـوان را بهرا به  یدییدیزار آزاد، عقازار آزاد، عقاحاکم بر باحاکم بر با  ساختاریِساختاریِو و   يياجتماعاجتماع  مناسباتمناسبات  چگونهچگونه  دهددهدييمم
مناسـبات  مناسـبات    یـن یـن اا  دردرچگونـه  چگونـه    ؛؛کار به زور اسلحه و بازداشتگاه متوسـل شـود  کار به زور اسلحه و بازداشتگاه متوسـل شـود    ینیندر ادر ا  ینکهینکهکند، بدون اکند، بدون ا  ييمعرفمعرف
  ارسالارسالچاپ و انتشار چاپ و انتشار   ییاخبار را آماده و برااخبار را آماده و برا  ساختاری،ساختاری،  هایهایمکانيسممکانيسماز از   استفادهاستفاده  بابا  اقتصاد،اقتصاد،  وو  قدرتقدرت  ي،ي،اجتماعاجتماع
  مطلوبمطلوب  هایهایپيامپيام  کهکه  دهددهدميمي  رارا  امکانامکان  ایناین  حاکمحاکم  طبقةطبقة  بهبه  اخباراخبار  سریسری  یكیكبردن بردن   يهيهحاشحاشبا به با به   مثالًمثالً  کند؛کند؛ميمي
 ..کندکند  ارائهارائه  رارا  خودخود
رسانه پنج نوع رسانه پنج نوع   برایبرای  ياسي،ياسي،و سو س  ییمنافع اقتصادمنافع اقتصاد  ییبر مبنابر مبنا  اجتماعي،اجتماعي،  مناسباتمناسبات  کهکه  دهددهديينشان منشان م  مدلمدل  ایناین
تنها سبب تنها سبب   نهنه  هاهافيلترفيلتر  ایناین. . شودشودميمي  تبليغاتتبليغات  صنعتصنعت  بهبه  هاهارسانهرسانه  تبدیلتبدیل  موجبموجب  نهایتنهایتکه درکه در  کندکندميمي  ایجادایجاد  يلتريلترفف
  ييحتحت  کند،کند،خاص عمل خاص عمل   ایایعدهعده  منافعمنافع  حفظحفظ  جهتجهت  دردر  تجاریتجاری  هایهایشرکتشرکت  مثلمثل  جمعيجمعي  هایهایرسانهرسانهکه که   شودشودييمم

  براسـاس براسـاس   کـه کـه هسـتند  هسـتند    ينينهمان مخاطبهمان مخاطب  تجاریتجاریشبهِشبهِ  هایهایشرکتشرکت  ینیناا  محصوالتمحصوالتگفت گفت   توانتوانميمي  ینیناز ااز ا  فراترفراتر
  ییتجـار تجـار   هایهایبه شرکتبه شرکت  ناميد،ناميد،  اجتماعياجتماعي  باتباتمناسمناسرا را   هاهاآنآن  توانتوانميمي  کلّيکلّيطورطور  بهبه  کهکه  سياسيسياسي  وو  اقتصادیاقتصادی  منافعمنافع
  هـا هـا رسانهرسانه  کهکه  استاست  ایناین  وضعيتيوضعيتي  چنينچنين  طبيعيطبيعي  نتيجةنتيجة. . شوندشوند  ميميفروخته فروخته   دهند،دهند،ميمي  آگهيآگهي  کهکه  هاهاآنآنمثالً مثالً   یگر،یگر،دد
   مناســباتمناســبات  اســاساســاسو برو بر  ســاختاریســاختاری  طــورطــور  بــهبــهباشــند، باشــند،   اخبــاراخبــار  رســانيِرســانيِاطــالعاطــالعارتقــاء ارتقــاء   ييدر پــدر پــ  ینکــهینکــهاا  ییجــاجــا  بــهبــه

  هـای هـای ييآگهآگه  يت،يت،که عبارتند از مالککه عبارتند از مالک  يلترهايلترهافف  ینین. ا. اباشندباشند  ییررنقش تجانقش تجا  یكیك  یفاییفایاا  دنبالدنبالبهبه  مشخ ،مشخ ،  اجتماعياجتماعي
   (Herman & Chomsky, 1988: p.2)ایـدئولوژی  ایـدئولوژی    وو  فشـار فشـار   هـای هـای گـروه گـروه   خبـری، خبـری،   منـابع منـابع   بازرگـاني، بازرگـاني، 

   ایـن، ایـن، بـر بـر عـالوه عـالوه . . شـوند شـوند   يميمتنظـ تنظـ   وو  بنـدی بنـدی و طبقـه و طبقـه   انتخـاب انتخـاب چگونـه  چگونـه    هـا هـا رسانهرسانه  دردر  اخباراخبار  کهکه  کنندکنندميمي  مشخ مشخ 
که عملکرد که عملکرد   شودشودميمي  موجبموجب  کندکندييعمل معمل م  طبيعيطبيعي  ساختاری،ساختاری،  هایهایژگيژگيییوو  يليلبه دلبه دل  فيلترینگ،فيلترینگ،  اینایناز آنجا که از آنجا که 
   يـر يـر غغ  هـایي هـایي امکـان امکـان اساسـاً  اساسـاً    رسـانه رسـانه چـون  چـون    کـه کـه   اسـت اسـت   ایـن ایـن   هـم هـم   دلـيلش دلـيلش . . برسـد برسـد   نظرنظربهبه  ««طرفانهطرفانهبيبي»»رسانه رسانه 

 بـه مخاطـب   بـه مخاطـب     شـمارد شـمارد ييمجـاز مـ  مجـاز مـ    منـافع، منـافع،   بـر بـر   مبتنـي مبتنـي   خـاص خـاص   ييمناسـبات اجتمـاع  مناسـبات اجتمـاع    اساساساسبربر  ،،از آننه ساختاراز آننه ساختار
  مجـال مجـال   مختلـف مختلـف   هایهایامکانامکان  یتیتنهانها  دردر  ند،ند،باشباش  ویوی  انتخابيِانتخابيِ  هایهایینهینهجزو گزجزو گزها هم ها هم   امکانامکان  آنآن  تاتا  کندکنديينمنم  ئهئهاراارا
  يلترهـا يلترهـا فف  یـن یـن از ااز ا  یـك یـك که بر هـر  که بر هـر    ییشود. در مرورشود. در مرور  یجادیجاداا  نبودننبودن  ««طرفانهطرفانهبيبي»»  شائبةشائبة  بخواهدبخواهدتا تا   یابدیابدنمينمي  بروزبروز
ـ   یجـاد یجـاد کـه موجـب ا  کـه موجـب ا    ييمناسبات اجتمـاع مناسبات اجتمـاع   ازاز  دستهدسته  آنآن  بهبههمواره همواره   داشت،داشت،  خواهيمخواهيم    شـوند شـوند ييمـ مـ   يلتـری يلتـری فف  ينينچنـ چن
تـا  تـا    يديدتوجه داشـته باشـ  توجه داشـته باشـ    کنند،کنند،ييبدل مبدل م  يغاتييغاتيصنعت تبلصنعت تبل  یكیكبه به   خنثيخنثي  رسانةرسانة  یكیك  ازاز  رارا  ولوژیولوژیتکنتکن  شکلشکل  لذالذا  وو
  یِیِدر مـورد تکنولـوژ  در مـورد تکنولـوژ    دهنـد، دهنـد، مـي مـي   شـکل شـکل   تکنولوژیتکنولوژی  بهبه  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  وو  روابطروابط  کهکه  رارامارکس مارکس   داعيةداعية  ینیناا

 روشن شود.روشن شود.  يغات،يغات،رسانه و تبلرسانه و تبل

 مالکيت

   هـای هـای هزینـه هزینـه   صـرف صـرف و و   گـذاری گـذاری یهیهسـرما سـرما   منـد منـد يازيازکوچـك ن کوچـك ن   ةةروزنامروزنام  یكیك  ييحتحت  ادارةادارةو و   اندازیاندازیراهراهآنجا که آنجا که   ازاز
ـ     ينينهمـ همـ   آید،آید،  برنميبرنمي  ييهمه کسهمه کس  ةةکه از عهدکه از عهد  استاست  زیادیزیادی ـ   امـر بـه منزل ـ   ةةامـر بـه منزل ـ اوّل    زیـرا زیـرا   کنـد کنـد ييعمـل مـ  عمـل مـ    يلتـر يلتـر فف  ينيناوّل
سـخن مـارکس کـه    سـخن مـارکس کـه      یـن یـن توجه به اتوجه به ا  بابا. . کنندکنندميمي  ایجادایجاد  هاهارسانهرسانه  ایناین  برایبرای  هایيهایيیتیتمحدودمحدود  مالكمالك  هایهایشرکتشرکت
  آنآن  توليـد توليـد   بـرای بـرای   کـه کـه   باشدباشد  کاالهایيکاالهایي  ارزشارزش  ازاز  بيشتربيشتر  آنآن  ارزشارزش  کهکه  کندکند  توليدتوليد  کاالیيکاالیي  خواهدخواهدميمي  داردارسرمایهسرمایه»»

  خریـده خریـده   آزادآزاد  بـازار بـازار   دردر  عزیـزش عزیـزش   پـول پـول   بـا بـا   اواو  کهکه  کاریکاری  نيروینيروی  وو  توليدتوليد  یلیلارزش وساارزش وسا  یعنيیعني  است؛است؛  شدهشده  مصرفمصرف



 منصوریمنصوری  عليرضاعليرضا 992992
(Alireza Mansouri) 

 

  يياصلاصل  ينينمالکمالک  ةةرسانه، به منزلرسانه، به منزل  یكیك  گذارانِگذارانِسرمایهسرمایه  کهکه  داشتداشت  انتظارانتظار  بایدباید  ،،((883883: ص: ص80888088  ی،ی،)مکنز)مکنز  ««..استاست
  یعنـي یعنـي   کنـد؛ کنـد؛   ایجـاد ایجـاد   هـا هـا آنآن  برایبرای  افزودهافزوده  ارزشارزشرسانه اثر بگذارند که رسانه اثر بگذارند که   هایهایرنامهرنامهبب  توليداتتوليدات  بربر  ایایآن، به گونهآن، به گونه
  پـي پـي را دررا در  مليتـي، مليتـي، چندچند  ووبزرگ بزرگ   هایهایشرکتشرکت  همانهمان  یعنيیعني  مالکان،مالکان،  سودسود  کهکه  کنندکنند  عملعمل  ایایگونهگونهبهبه  بایدباید  هاهارسانهرسانه
   اگـر اگـر   ،،هـم هـم   ییخبـر خبـر   ««طرفـيِ طرفـيِ بـي بـي »». . کننـد کننـد   تضـمين تضـمين   هـا هـا برنامـه برنامـه   توليـد توليـد   فرایندفرایند  دردررا را   هاهاو منافع آنو منافع آن  باشندباشند  داشتهداشته
  هـم هـم   وگرنـه وگرنـه   ينـدازد، ينـدازد، مخـاطره ن مخـاطره ن   بـه بـه   رارا  هـا هـا شـرکت شـرکت   ایناین  منافعمنافعمعنا دارد که معنا دارد که   یيیيتا جاتا جا  باشد،باشد،  داشتهداشته  وجودوجود  اصالًاصالً

ــری  سانســورسانســور ــریخب ــراالزمالزم  خب ــرااالج ــود   خواهــدخواهــد  االج ــود ب ــم  وو  (Herman & Chomsky, 1988: pp.3-14)ب ــمه    ه
  ممرغـ رغـ علـي علـي   همهماخبار اخبار   ييشود و برخشود و برخ  گذاریگذاریاولویتاولویت  وو  تنظيمتنظيم  وو  تهيهتهيه  شدهشده  گيریگيریجهتجهت  صورتيصورتيبهبه  ««خبرخبر»»  ینکهینکهاا

 ..شوندشوند  ميميرانده رانده   يهيهبه حاشبه حاش  شانشاناهميتاهميت
  ييمخاطبـان مخاطبـان   کـه کـه   ایایروزنامهروزنامه  آنآن  دردر  کهکه  کردندکردند  ارایهارایه  هاهارسانهرسانه  فعاليتفعاليت  تاریختاریخ  ازاز  هایيهایيمثالمثال  هرمنهرمن  وو  چامسکيچامسکي

  بـه بـه   ييچارچوب ارزشچارچوب ارزش  یكیك  یةیةاراارا  یقیقطرطر  ازازطبقه مؤثر بود و طبقه مؤثر بود و   ینیناا  ييآگاهآگاه  یتیتکرد و در تقوکرد و در تقو  يدايداکارگر پکارگر پ  ةةطبقطبق  ينينبب
  يينـوع نـوع   یجـاد یجـاد اا  باعـث باعـث   هـا هـا آنآن  شدةشدةدهيدهيتحرکات سازمانتحرکات سازمان  تیثيرگذاریِتیثيرگذاریِ  ننداددادو با نشانو با نشان  بخشيدبخشيدميمي  وحدتوحدت  هاهاآنآن
و و   یابيیابيارزارز  تهدیدتهدید  یكیك  عنوانعنواناز طرف نخبگان حاکم بهاز طرف نخبگان حاکم به  شد،شد،  ميمي  هاهاآنآن  بينبين  فعالفعال  کنشکنشو و   نفسنفسبهبهاعتماداعتماد  يةيةروحروح
  بـرای بـرای   فشـاری فشـاری   هـای هـای   اهـرم اهـرم   وو  موانعموانع  بابا  رارا  آنآن  یتیتدر نهادر نها  کهکه  ،،متهم شدمتهم شد  عموميعمومي  اذهاناذهان  تشویشتشویش  وو  یكیكبه تحربه تحر
  ادامهادامهاواسط قرن اواسط قرن   تاتا  کهکه  گرانهگرانهسرکوبسرکوب  هایهایتالشتالش  ینین. ا. اکردکرد  مواجهمواجه  تنبيهي،تنبيهي،  هایِهایِياتياتوضع مالوضع مال  قبيلقبيل  ازاز  انتشار،انتشار،
بازار آزاد بازار آزاد   واقعواقعدردر  گرفت؛گرفت؛  خودخودبهبه  یگرییگریشکل دشکل د  آزادآزاد  بازاربازار  سيطرةسيطرة  بابابلکه بلکه   نرفت،نرفت،  بينبين  ازاز  بعدبعد  هایهایسالسالداشت در داشت در 
 ..(Ibid: pp.3-5)را که دولت نتوانست انجام دهد، انجام داد را که دولت نتوانست انجام دهد، انجام داد   هایيهایيکارکار

  تـر تـر روشـن روشـن   تبليغـاتي تبليغـاتي   صنایعصنایع  بهبه  هاهاآنآن  تبدیلتبدیل  وو  هاهارسانهرسانه  بربر  بزرگبزرگ  داراندارانسرمایهسرمایه  تیثيرتیثير  چگونگيچگونگي  اینکهاینکه  برایبرای
   گيرنـد گيرنـد مـي مـي   جـای جـای   ایایگونهگونهبهبه  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  ساختارساختار  دردر  هاهارسانهرسانه  چگونهچگونه  کهکه  کنيمکنيم  توجهتوجه  ستستخوب اخوب ا  شود،شود،
ـ     یدیدمثالً بامثالً با  کنند؛کنند؛  تیمينتیمين  رارا  خودخود  مالکانمالکان  منافعمنافع  کهکه ـ   توجه داشـت کـه عل    بسـيار، بسـيار،   هـای هـای ههروزنامـ روزنامـ   انتشـار انتشـار   رغـم رغـم ييتوجه داشـت کـه عل
   کننـد؛ کننـد؛ مـي مـي   فـراهم فـراهم   رارا  هـا هـا روزنامـه روزنامـه   همـة همـة   خروجـي خروجـي   کـه کـه   هسـتند هسـتند   عدودیعدودیمم  بزرگِبزرگِ  هایهایرسانهرسانه  وو  هاهاروزنامهروزنامه  تنهاتنها
   مسـتقل مسـتقل   سـاختاری سـاختاری   نظـر نظـر   ازاز  عملعمل  دردر  هاهامطلب که رسانهمطلب که رسانه  ینیناز ااز ا  يريرغغ  بنابراینبنابراینهستند. هستند.   هاهاینینتابع اتابع ا  بقيه،بقيه،  یعنيیعني
 کـه تـا   کـه تـا     داشـت داشـت درنظردرنظر  نيزنيز  رارانکته نکته   ینیناا  بایدباید  -کردکرد  خواهيمخواهيم  اشارهاشارهآن آن   بهبه  ترترمفصلمفصل  طورطوربهبه  کهکه-  نيستندنيستند  دولتدولت  ازاز

   ،،تمرکـز تمرکـز   یـن یـن . ا. اشـود شـود مـي مـي   تهيـه تهيـه   ،،متمرکـز متمرکـز   صـورت صـورت   بـه بـه   بـزرگ، بـزرگ،   هایهایشرکتشرکت  وو  دولتدولت  تیثيرتیثيرچه حد اخبار تحتچه حد اخبار تحت
  سـيطرة سـيطرة   ازاز  قبـل قبـل   تـا تـا   کـه کـه حـالي حـالي دردر  اسـت؛ اسـت؛ کردهکرده  پيداپيدا  افزایشافزایش  یزیونیزیونتلوتلو  شدنِشدنِفراگيرفراگير  بابا  دوم،دوم،  جهانيجهانيجنگجنگ  ازاز  بعدبعد

  پخـش پخـش   ییبـرا بـرا   ييبستر مناسـب بستر مناسـب   تلویزیونيتلویزیوني  هایهایشبکهشبکه  یجادیجادامّا با اامّا با ا  شت،شت،دادا  بيشتریبيشتری  ةةغلبغلب  محلّيمحلّي  اخبارِاخبارِ  تلویزیونتلویزیون
خبـر  خبـر    اصلياصلي  منبعمنبعاز مردم از مردم   ياریياریبسبس  برایبرای  تلویزیونتلویزیون  حاضر،حاضر،حالحالدردر  طوریکهطوریکه  ههآمد، بآمد، ب  یدیدپدپد  الملليالملليبينبين  وو  مليملي  اخباراخبار
در در   بودنـد، بودنـد،   مطبوعـاتي مطبوعـاتي   صرفاًصرفاً  ایایکه در ابتدا رسانهکه در ابتدا رسانه  تایمز،تایمز،  مثلمثل  ها،ها،رسانهرسانهاز از   بسياریبسياری  عالوهعالوه  بهبه  رود؛رود؛  ميمي  شمارشمار  بهبه

 ..(Ibid: pp.5-14)ند ند داردار  ياريارهم در اختهم در اخت  یونيیونيتلوزتلوز  ةةحال حاضر شبکحال حاضر شبک
 لحـاظ  لحـاظ    یـد یـد بابا  يـز يـز حاکم بـر اقتصـاد بـازار آزاد را ن   حاکم بـر اقتصـاد بـازار آزاد را ن     یطیطشراشرا  ها،ها،رسانهرسانه  بربر  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  تیثيرتیثير  خصوصخصوصدردر

   توجـه توجـه   مـورد مـورد   هـا هـا آنآن  سـهام سـهام و و   انـد انـد شـده شـده   سرمایهسرمایه  بازاربازار  واردوارد  ایایرسانهرسانه  هایهایيياز کمپاناز کمپان  بسياریبسياریآنجا که آنجا که   ازازکرد. کرد. 

  خواهنـد خواهنـد   متحمـل متحمـل   بيشتر،بيشتر،  چهچه  هرهر  سودآوریسودآوری  برایبرای  داران،داران،  سهامسهامرا از طرف را از طرف   هایيهایيفشارفشار  تبعتبع  بهبه  است،است،  گرفتهگرفته  قرارقرار
است است سود سهام و ثروت موجب شدهسود سهام و ثروت موجب شده  داران اصلي به توانمندی رسانه در افزایشِداران اصلي به توانمندی رسانه در افزایشِ  . از طرفي آگاهي سهام. از طرفي آگاهي سهامشدشد
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ـ   رارا  هـا هـا آنآن  بخواهنـد بخواهنـد   وو  شـود شـود   جلـب جلـب   هاهارسانهرسانه  ایناین  بهبه  داراندارانسرمایهسرمایهکه توجه بسياری از که توجه بسياری از  ـ ب  در خـدمت  در خـدمت    نحـوی نحـوی ههب

  حفـظ حفـظ   بـرای بـرای   هـا هـا رسـانه رسـانه   مـدیران مـدیران   ةةراه چـار راه چـار   تنهاتنها  ها،ها،تالشتالش  ایناین  مقابلِمقابلِ  دردربگذارند. بگذارند.   يريربر آن تیثبر آن تیث  یایا  يرنديرندخود بگخود بگ
   ایـن ایـن   کـه کـه   شـوند شـوند   داراندارانبانكبانك  دامندامنبهبهدستدستبزرگ بزرگ   هایهایواموام  گرفتنگرفتن  برایبرای  کهکه  استاست  ایناین  هاهارسانهرسانه  نسبينسبي  استقاللاستقالل

  داراندارانسرمایهسرمایه  یایا  داراندارانبانكبانك  اختياراختيارتحتتحت  رارا  آنهاآنها  وو  کندکندييمحدود ممحدود م  دیگردیگر  شکليشکلي  بهبه  رارا  هاهارسانهرسانه  استقاللاستقالل  بازبازامر امر 
   بـازار بـازار   بـزرگ بـزرگ   هـای هـای و نهـاد و نهـاد   هـا هـا شـرکت شـرکت   صـاحبان صـاحبان   کـه کـه   شـود شـود ييمم  باعثباعثموارد موارد   ینیناا  يي. تمام. تمامدهددهدميمي  قرارقرار  فردیفردی

  مالکـان مالکـان   عنوانعنوانبهبه  ترتيب،ترتيب،  ایناین  بهبه  وو  باشندباشند  داشتهداشته  ایایرسانهرسانه  هایهایغولغول  ایناین  مدیرةمدیرة  هيئتهيئت  بابا  نزدیکينزدیکي  ارتباطارتباط  آزادآزاد
  ييبزرگـ بزرگـ   هـای هـای خانـه خانـه تجـارت تجـارت   بهبه  رارا  هاهاو آنو آن  دهنددهند  تشکيلتشکيل  رارا  بزرگبزرگ  هایهایرسانهرسانه  کنترلِکنترلِ  ییهاهاگروهگروه  رسانه،رسانه،  اصلياصلي
 ..(Ibid)کنند کنند   یلیلتبدتبد
  همگيهمگي  کهکه  هاهارسانهرسانه. . هاستهاسترسانهرسانه  مالکانمالکان  وو  دولتدولت  ناگزیرناگزیر  روابطروابط  ها،ها،رسانهرسانه  بربر  مؤثرمؤثر  اجتماعياجتماعي  روابطروابط  دیگردیگر  ازاز
  باعـث باعـث امـر  امـر    ينينو همـ و همـ   هسـتند هسـتند   دولـت دولـت   حقوقيحقوقي  کنترلکنترلتحتتحت  بالقوه،بالقوه،  طورطوربهبه  گيرند،گيرند،ميمي  دولت  دولت    ازاز  رارا  خودخود  مجوزمجوز
و و   ماليـاتي ماليـاتي   هـای هـای مثل اخـذ مجـوز و پرداخـت   مثل اخـذ مجـوز و پرداخـت     ایایرسانهرسانه  مشکالتمشکالت  بربر  آمدنآمدن  فائقفائق  برایبرای  هاهارسانهرسانه  کهکه  شودشود  ميمي
بـا  بـا    یکـي یکـي همـواره خـود را در ارتبـاط نزد   همـواره خـود را در ارتبـاط نزد     کشورکشور  خارجخارج  دردر  محصوالتمحصوالت  فروشفروش  امتيازامتياز  اخذاخذ  ووضدتراست ضدتراست   ينينقوانقوان

از از   ایایرسـانه رسـانه   هـای هـای غـول غـول که که   کندکند  ييمم  یجادیجاداارا را   ییو بسترو بستر  ينهينهزمزم  وضعيتوضعيت  ایناینعوامل مؤثر در دولت قرار دهند. عوامل مؤثر در دولت قرار دهند. 
  يـز يـز به منافع مشترک بر سر مبه منافع مشترک بر سر م  يدنيدنرسرس  ییبرابرا  بتوانندبتوانند  یگریگراز طرف داز طرف د  دولتدولت  وو  تبليغاتيتبليغاتي  هایهایسازمانسازمانو و   طرفطرف  یكیك

 ..(Ibid)و به توافق برسند و به توافق برسند   ينندينندمذاکره بنشمذاکره بنش
 حـاکم  حـاکم    ةةطبقـ طبقـ   مالکيـت مالکيـت و و   انحصـار انحصـار در در   کـه کـه هسـتند  هسـتند    يديدتولتول  ییبرابرا  ییابزارابزار  ييجمعجمع  هایهایرسانهرسانه  مارکسيمارکسي  دیددید  ازاز
   ةةطبقـ طبقـ   بينـيِ بينـيِ جهـان جهـان   بـا بـا   همسـو همسـو   وو  هـا هـا ارزشارزش  مطـابق مطـابق   کـه کـه   کننـد کننـد ميمي  منتشرمنتشر  رارا  هایيهایيارزشارزش  الجرمالجرمو و   دارنددارند  ارارقرقر

   يـد يـد کـه ابـزار تول  کـه ابـزار تول    ایایطبقـه طبقـه   مـارکس، مـارکس،   قـول قـول   بهبه. . باشدباشد  مقابلمقابل  عقایدعقایدها و ها و   برابر ارزشبرابر ارزش  دردر  سدیسدی  وو  مانعمانعحاکم و حاکم و 
 و و   دليـل دليـل   همـين همـين   بـه بـه   وو  دارددارد  اختيـار اختيـار   دردر  نيـز نيـز   رارا  ذهنيذهني  توليدتوليد  ابزارابزار  نحوینحوی  بهبه  حالحالدرعيندرعيندارد دارد   يارياررا در اخترا در اخت  ییمادماد

   تـوان تـوان   ييمـ مـ   راسـتا راسـتا   ایـن ایـن   دردرحـاکم قـرار دارد.   حـاکم قـرار دارد.     ةةطبقـ طبقـ   انقيـاد انقيـاد تحتتحت  استاستکه فاقد آن ابزار که فاقد آن ابزار   ایایطبقهطبقه  یدیدمعنا عقامعنا عقا
   آورنـد آورنـد   بـار بـار بـه بـه   مخاطبـان مخاطبـان را در را در   يينادرسـت نادرسـت   هایهایآگاهيآگاهي  کنندکنندتالش تالش   ياناًياناًاحاح  جمعيجمعي  هایهایانتظار داشت که رسانهانتظار داشت که رسانه

 نحـو کـه   نحـو کـه     یـن یـن بـه ا بـه ا   کنـد؛ کنـد؛ ميمي  عملعمل  گزینشيگزینشي  نيزنيز  حاکمحاکم  بقةبقةطط  عقایدعقاید  نشرنشر  دردر  حتيحتي  هاهارسانهرسانه  ایناین. . کنندکنند  توليدتوليد  وو
 و صـرفاً بـه   و صـرفاً بـه     دارنـد دارنـد   يـز يـز پرهپره  يـت يـت درون حاکمدرون حاکم  ««هـای هـای   تفـاوت تفـاوت »»و و   ««هـا هـا گونـاگوني گونـاگوني »»و انعکـاس  و انعکـاس    يـان يـان از باز ب  ييحتحت
  دردر  يـب يـب ترتترت  ینیناا  بهبه. . برودبرود  بينبين  ازاز  متفاوتمتفاوت  هایهایقرائتقرائت  امکانامکانتا تا   پردازندپردازندييحاکم محاکم م  ةةطبقطبق  یدیدعقاعقا  ««یکپارچةیکپارچة»»  يانيانبب

چندان همسو و چندان همسو و   وو  دارنددارند  وثيقيوثيقي  ارتباطارتباط  چنانچنانقدرت قدرت   ییبا نهادهابا نهادها  هاهارسانهرسانه  بربر  حاکمحاکم  هایهاینهادنهاد  مارکسي،مارکسي،  تحليلتحليل
طـرز  طـرز    یـك یـك   عنوانعنواننه بهنه به  حاکم،حاکم،  نهادهاینهادهای  یيدیيدو مورد تیو مورد تی  مقبولمقبول  هایهاییدگاهیدگاهتا دتا د  کنندکنندعمل ميعمل مي  هاهاهماهنگ با آنهماهنگ با آن
  ««واضـح واضـح »»و و   ««طبيعيطبيعي»»و و   ««ممکنممکن»»  دیدگاهدیدگاه  تنهاتنها  صورتصورتبهبه  بلکهبلکه  ها،ها،  یدگاهیدگاهنظرات و دنظرات و د  انواعانواع  ينينفکر ممکن از بفکر ممکن از ب

 ..یابدیابدتشار تشار انان
  هـای هـای   ارزشارزش  ازاز  حمایـت حمایـت   وو  حفـظ حفـظ   بـرای بـرای   نفسه،نفسه،  فيفي  رسانه،رسانه،  ساختاریساختاری  هایهای  ویژگيویژگي  شدشد  گفتهگفته  آننهآننه  بهبه  توجهتوجه  بابا
   هــایهــایارزشارزش  ووعــرف عــرف   خــالفخــالف  یــدیــداظهــارات و عقااظهــارات و عقا  يــانِيــانِنشــر و بنشــر و ب  ازاز  هــمهــم  اگــراگــر  وو  اســتاســتنشــدهنشــده  طراحــيطراحــي  عامــهعامــه

ـ مردم، بلکه مردم، بلکه   ةةاحترام به عامّاحترام به عامّ  انگيزةانگيزة  وو  قصدقصدبه به   نهنهامر امر   ایناین  شود،شود،ميمي  جلوگيریجلوگيریعامّه عامّه  ـ ب    بـرداری بـرداری   بهـره بهـره منظـور  منظـور    ههب

   صـاحبان صـاحبان   یِیِو هنجارهـا و هنجارهـا   هـا هـا خواستهخواسته  وو  مفروضاتمفروضات  انتشارانتشار  وو  تبليوتبليو  برایبرای  محمليمحملي  عنوانعنوانبهبه  عامه،عامه،  هنجارهایِهنجارهایِ  ازاز
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   مـردم مـردم   بـه بـه   احتـرام احتـرام   قصـد قصـد   بـا بـا   خشـونت، خشـونت،   انتشـار انتشـار   وو  تـرویج تـرویج   ازاز  جلـوگيری جلـوگيری   مثالًمثالً  گيرد؛گيرد؛  ميمي  صورتصورت  آن،آن،  مالکانمالکان  وو

   موقـع موقـع   دردر  تـا تـا   پـردازد پـردازد   مـي مـي   مـردم مـردم   بـين بـين   دردر  جـار جـار هنهن  ایـن ایـن   تعميقتعميق  بهبه  قصدقصد  ایناین  بابا  رسانهرسانه  بلکهبلکه  گيرد،گيرد،  نمينمي  صورتصورت

   يـت يـت فعالفعال  يجـة يجـة نتنت  عنـوانِ عنـوانِ   بـه بـه   یـا یـا   خاصـي، خاصـي،   دسـتة دسـتة   یایا  افرادافراد  بهبه  آنآن  انتسابانتساب  وو  کشيدنکشيدن  تصویرتصویر  بهبه  بابا  بتواندبتواند  مناسبمناسب

 افـراد  افـراد    عليـه عليـه   قهریـه قهریـه   قـوة قـوة   بيشـترِ بيشـترِ   هرچـه هرچـه و اعمـال  و اعمـال    کارگيریکارگيریدر بهدر به  يدنيدنبخشبخش  يتيتمشروعمشروع  ییاز آن برااز آن برا  ی،ی،اا  عدهعده

   66««بسـازند بسـازند »»  گرانـه گرانـه سـرکوب سـرکوب   دولتـي دولتـي   نظـم نظـم   یكیك  ایجادایجاد  دردر  رارا  مردممردم  تترضایرضای  ترتيبترتيب  ایناین  بهبه  وو  ببردببرد  بهرهبهرهمذکور مذکور 

  بيندازندبيندازند  مشروعيتمشروعيت  ازاز  پندارد،پندارد،  ييانتساب آننه جامعه ضد ارزش مانتساب آننه جامعه ضد ارزش م  یقیقاز طراز طر  تبليغات،تبليغات،  ایناین  بابا  رارا  خودخود  لفانلفانو مخاو مخا
   مـوارد مـوارد   بسـياری بسـياری   دردر  بنـابراین بنـابراین . . کننـد کننـد   فـراهم فـراهم   هاهاآنآن  فيزیکيفيزیکي  یایا  سياسيسياسي  یایا  اقتصادیاقتصادی  سرکوبِسرکوبِ  برایبرای  توجيهيتوجيهي  وو

 و بـا  و بـا    کننـد کننـد مـي مـي   اسـتفاده اسـتفاده   مـردم مـردم   تـودة تـودة   هـای هـای و ارزشو ارزش  یالتیالتتماتما  همانهمانبلکه از بلکه از   پردازند،پردازند،نمينمي  هاهازشزشارار  توليدتوليد  بهبه

   کننـد کننـد اسـتفاده  مـي  اسـتفاده  مـي  سـوء سـوء   نهـا نهـا و دلخـواهِ خـود، از آ  و دلخـواهِ خـود، از آ    مختارمختار  مواردموارد  بهبه  هاهاآنآن  تطبيقتطبيق  وو  توسعهتوسعهو و   يميمو تعمو تعم  تعميقتعميق

   انتخابـات انتخابـات   شـيدن شـيدن ککتصـویر تصـویر   بـه بـه دردر  حتيحتي  هاهاآنآنفراهم کنند. فراهم کنند.   ييهر مخالفتهر مخالفت  رحمانةرحمانةبيبي  سرکوبسرکوب  برایبرای  توجيهيتوجيهي  تاتا

   اسـتفاده اسـتفاده آن آن   ازازقـدرت  قـدرت    سـاختار سـاختار   بـه بـه   يدنيدنبخشـ بخشـ   يتيتدر جهت مشروعدر جهت مشروع  یتیتکه در نهاکه در نها  کنندکنندميمي  عملعمل  ایایگونهگونه  بهبه

   مشـروعيتِ مشـروعيتِ   وو  آمـده آمـده وجـود وجـود بـه بـه   انتخابـات انتخابـات   واسـطة واسـطة   بـه بـه   قـدرت قـدرت   ساختارساختار  کهکهکنند کنند   یقیقباور را تزرباور را تزر  ینیناا  تاتا  کنند،کنند،ميمي

   ییدر راسـتا در راسـتا   یـدئولوژی یـدئولوژی اا  یـك یـك   صـورت صـورت بـه  بـه    يـز يـز نن  گيـری گيـری ییرأرأ  ترتيبترتيب  ایناین  بهبه. . گيردگيرديياقدامات خود را از توده ماقدامات خود را از توده م

  رسـانه رسـانه   حاکمانحاکمان  ياسيياسيسس  هایهایارزشارزش  تقویتتقویت  جهتجهت  دردراز انتخابات از انتخابات   تاتا  شودشودميمي  کشيدهکشيده  تصویرتصویر  بهبه  مالکانمالکان  منافعمنافع
 ..(Ibid)شود شود   برداریبرداریبهرهبهره

 تجاری هایآگهی

  مخاطبانمخاطبان  فروشفروش  طریقطریق  ازاز  رسانهرسانه  عبارتيعبارتيبهبه  است،است،  تجاریتجاری  هایهایآگهيآگهي  حاصلحاصل  رسانهرسانه  درآمددرآمد  ازاز  زیادیزیادی  حجمحجم
. . شـود شـود ميمي  تیمينتیمين  طریقطریق  ایناین  ازاز  رسانهرسانه  مخارجمخارج  ازاز  زیادیزیادی  حجمحجم  وو  کندکندميمي  درآمددرآمد  کسبکسب  دهندگان،دهندگان،ييآگهآگه  بهبه  خودخود
  مـدیریت مـدیریت   وو  سـازی سـازی برنامهبرنامه  وو  عملکردعملکرد  بربر  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  وو  رسانهرسانه  مدیرانمدیران  بينبين  اجتماعيِاجتماعيِ  مناسباتمناسبات  نيزنيز  اینجااینجا  دردر
ـ   چنـدان چنـدان   درآمدهادرآمدها  ایناین  زیرازیرا  گرفت،گرفت،  کمکمدستدست  نبایدنباید  رارا  تیثيرتیثير  ایناین. . گذاردگذاردميمي  تیثيرتیثير  رسانهرسانه ـ قاب   کـه کـه   اسـت اسـت   توجـه توجـه   للقاب
  وو  رودرودمـي مـي   بـاال بـاال   روزنامـه روزنامـه   قيمـت قيمـت   کنند،کنند،  جذبجذب  تجاریتجاری  هایهایآگهيآگهي  الزمالزم  حدّحدّ  دردر  نتوانندنتوانند  اگراگر  هاهارسانهرسانه  ازاز  بسياریبسياری
  رقابـت رقابـت   موجـب موجـب   مسـیله مسـیله   ایناین. . شدشد  خواهدخواهد  ورشکستگيورشکستگي  دچاردچار  دیگردیگر  هایهایرسانهرسانه  بابا  رقابتيرقابتي  فضایفضای  یكیك  دردر  الجرمالجرم
  هـا هـا رسـانه رسـانه   بيشـتر بيشـتر   هرچـه هرچـه   تالشتالش  خودخود  بةبةنونو  بهبه  رقابترقابت  ایناین  وو  شودشودميمي  بيشتربيشتر  هایهایآگهيآگهي  دریافتدریافت  برایبرای  هاهارسانهرسانه
  کـه کـه   رونـد رونـد مـي مـي   ایایرسانهرسانه  سراغسراغ  بيشتربيشتر  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  زیرازیرا  دارد،دارد،  دنبالدنبال  بهبه  رارا  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  منافعمنافع  تیمينتیمين  برایبرای
  حداقلحداقل  یایا  باشدباشد  هاهاآنآن  منافعمنافع  راستایراستایدردر  کهکه  کندکند  تبليوتبليو  رارا  هایيهایيسياستسياست  یایا  کندکند  منتشرمنتشر  رارا  هاهاآنآن  قبولقبول  موردمورد  اخباراخبار
 ..نباشدنباشد  هاهاآنآن  ضررضرر  بهبه

  استاست  مهممهم  نيزنيز  نکتهنکته  ایناین  کند،کند،ميمي  تضمينتضمين  رارا  رسانهرسانه  بقایبقای  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  توسطتوسط  شدنشدنانتخابانتخاب  اینکهاینکه  ازاز  غيرغير
  وو  مرکزیـت مرکزیـت   کـه کـه   کننـد کننـد مـي مـي   تمرکزتمرکز  ایایرسانهرسانه  بربر  دهندگاندهندگانآگهيآگهي. . دارنددارند  تمرکزتمرکز  دردر  نيزنيز  مهميمهمي  تیثيرتیثير  هاهاآگهيآگهي  کهکه

  طيفيطيفي  وو  بقهبقهطط  چهچه  رسانهرسانه  یكیك  مخاطبانمخاطبان  اینکهاینکه  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  برایبرای  طرفيطرفي  ازاز. . باشدباشد  داشتهداشته  بيشتریبيشتری  مخاطبمخاطب
   کمـي کمـي   خریـد خریـد   قـدرت قـدرت   رسـانه رسـانه   یـك یـك   مخاطبـان مخاطبـان   اگـر اگـر   اسـت؛ اسـت؛   اهميـت اهميـت   دارایدارای  نيزنيز  دهنددهندميمي  تشکيلتشکيل  رارا  جامعهجامعه  ازاز

  دادندادنهـدر هـدر   وو  پـول پـول   ریخـتن ریخـتن دوردور  معنایمعنای  بهبه  آنآن  دردر  دادندادنآگهيآگهي  نپسندند،نپسندند،  رارا  خریدخرید  انواعانواع  ازاز  برخيبرخي  یایا  باشند،باشند،  داشتهداشته
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   کـه کـه   باشـند باشـند   داشـته داشـته   مخـاطبيني مخـاطبيني   کـه کـه   کننـد کننـد   عمـل عمـل   طـوری طـوری   بایدباید  هاهارسانهرسانه  وو  هاهاروزنامهروزنامه  بنابراینبنابراین. . استاست  سرمایهسرمایه
  نصـيب نصـيب   رارا  سـودآوری سـودآوری   هـای هـای آگهـي آگهـي   مسـلماً مسـلماً   ثروتمنـد، ثروتمنـد،   مخاطبينيمخاطبيني  داشتنداشتن  کند؛کند؛  ارضاارضا  رارا  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  سليقةسليقة
   دهنـدگان دهنـدگان آگهـي آگهـي   جـذب جـذب   بـرای بـرای   رقبـا رقبـا   سـایر سـایر   بابا  رقابترقابت  دردر  رسانهرسانه  کلّي،کلّي،طورطوربهبه  پسپس. . کردکرد  خواهدخواهد  رسانهرسانه  صاحبانصاحبان
 ازاز  وو  گيـرد گيـرد نظـر مـي  نظـر مـي  دردر  رارا  دهنـدگان دهنـدگان آگهـي آگهـي   ییهـا هـا سـليقه سـليقه   خـود خـود   هایهایسازیسازیبرنامهبرنامه  وو  خبرخبر  تنظيمتنظيم  وو  انتخابانتخاب  دردر
   ایـن ایـن . . کنـد کنـد مـي مـي   دخالـت دخالـت   ایایرسـانه رسـانه   فعاليـت فعاليـت   دردر  ساختاریساختاری  طورطوربهبه  سياسيسياسي  هایهایگيریگيریجهتجهت  بازباز  رهگذررهگذر  همينهمين  

   رارا  خـود خـود   هـای هـای آگهـي آگهـي   اسـت اسـت   قـرار قـرار   کهکه  هایيهایيبرنامهبرنامه  بينبين  ازاز  دهندگاندهندگانآگهيآگهي  کهکه  داشتداشت  دوردور  نظرنظر  ازاز  نبایدنباید  رارا  نکتهنکته
  ایناین  همهم  اغلباغلب  باشد؛باشد؛  جورجور  هاهاآنآن  ایدئولوژیایدئولوژی  وو  سليقهسليقه  بابا  کهکه  کنندکنندميمي  ببانتخاانتخا  رارا  هایيهایيبرنامهبرنامه  کنند،کنند،  پخشپخش  آنآن  دردر
  برنامـة برنامـة   دردر  تداخليتداخلي  کهکه  کنندکنندميمي  حمایتحمایت  هایيهایيبرنامهبرنامه  ازاز  ندرتندرتبهبه  وو  هستندهستند  کارکارمحافظهمحافظه  طبقةطبقة  ازاز  دهندگاندهندگانآگهيآگهي
  نقـد نقـد   بهبه  رارا  بزرگبزرگ  تجاریتجاری  هایهایشرکتشرکت  فعاليتفعاليت  یایا  بپردازدبپردازد  محيطيمحيطيزیستزیست  هایهایبحرانبحران  بهبه  مثالًمثالً  کند،کند،  ایجادایجاد  خریدخرید
   تبليغـاتي تبليغـاتي   ابـزار ابـزار   بـه بـه   تبدیلتبدیل  رارا  رسانهرسانه  کهکه  کندکندميمي  عملعمل  فيلتریفيلتری  مثابةمثابةبهبه  باهمباهم  ارتباطارتباط  دردر  مواردموارد  ایناین  همةهمة. . ددبکشبکش
   اجتمـاعي اجتمـاعي   مناسـبات مناسـبات   کـه کـه   اسـت اسـت   مطلـب مطلـب   ایـن ایـن   گـر گـر بيـان بيـان   وو  مؤیـد مؤیـد   نهایـت نهایـت دردر  وو  (Ibid: pp.14-18)کنـد  کنـد  ميمي
  هـای هـای مؤلفـه مؤلفـه   للشـام شـام   توانـد توانـد مـي مـي   البتـه البتـه   کـه کـه   دهنـدگان، دهنـدگان، آگهيآگهي  وو  هاهاآنآن  رقبایرقبای  وو  رسانهرسانه  صاحبانصاحبان  وو  مدیرانمدیران  بينبين

  نـام نـام بـه بـه   صـنعتي صـنعتي   بـه بـه   آنآن  تبدیلتبدیل  وو  رسانهرسانه  تکنولوژیتکنولوژی  بهبه  دهيدهيشکلشکل  دردر  باشد،باشد،  ایدئولوژیكایدئولوژیك  وو  سياسيسياسي  اقتصادی،اقتصادی،
 ..مؤثرندمؤثرند  تبليغاتتبليغات

 خبری منابع

   هـای هـای رسـانه رسـانه   تـرین تـرین بـزرگ بـزرگ   حتـي حتـي . . اسـت اسـت   اعتمـاد اعتمـاد   قابلقابل  وو  مستمرمستمر  اطالعاتياطالعاتي  جریانجریان  یكیك  نيازمندنيازمند  رسانهرسانه  هرهر
   خبـری خبـری   هـای هـای ترمينـال ترمينـال   بـه بـه   مجبورنـد مجبورنـد   بلکهبلکه  کنند،کنند،  اعزاماعزام  رنگاررنگارخبخب  جاجاهمههمه  بهبه  کهکه  ندارندندارند  امکاناتامکانات  قدرقدرآنآن  خبریخبری
  برگزاربرگزار  خبریخبری  هایهایکنفرانسکنفرانس  وو  استاست  فراوانفراوان  آنجاآنجا  دردر  خبریخبری  هایهاینشتينشتي  وو  شایعاتشایعات  کهکهجایيجایي  یعنيیعني  کنند؛کنند؛  رجوعرجوع
  بلکـه بلکـه   نيسـت، نيسـت،   خبـری خبـری   هـای هـای ترمينـال ترمينـال   ایـن ایـن   بـه بـه   رجـوع رجـوع   علـت علـت   تنهاتنها  خبرنگارخبرنگار  وو  امکاناتامکانات  کمبودکمبود. .  .. ..وو  شودشودميمي

  ««معتبـر معتبـر »»  هـا هـا آنآن  کـه کـه   اسـت اسـت   ایـن ایـن   دولتـي دولتـي   منـابع منـابع   حُسنِحُسنِ  مثالًمثالً. . استاست  دخيلدخيل  کارکار  ایناین  دردر  نيزنيز  دیگریدیگری  مالحظاتمالحظات
  یـك یـك   ازاز  هاهاآنآن  کهکه  جهتجهت  ایناین  ازاز  صرفاًصرفاً  نهنه  است،است،  مهممهم  بسياربسيار  جمعيجمعي  رسانةرسانة  یكیك  برایبرای  ایناین  وو  شوندشوندميمي  محسوبمحسوب
   کـه کـه   دهنـد دهنـد   نشـان نشـان   ظـاهر ظـاهر   دردر  حـداقل حـداقل   تواننـد تواننـد مـي مـي   هـا هـا آنآن  کـار کـار   ایـن ایـن   بـا بـا   بلکهبلکه  کنند،کنند،ميمي  استفادهاستفاده  ««معتبرمعتبر»»  منبعمنبع

  گيردگيردميمي  قرارقرار  اختيارشاناختيارشان  دردر  کهکه  رارا  اخباریاخباری  فقطفقط  هاهاآنآن  کهکه  معنيمعني  ایناین  بهبه  کنند؛کنند؛ميمي  حفظحفظ  رارا  خبریخبری  ««طرفيطرفيبيبي»»
  هزینـة هزینـة   اینکهاینکه  ضمنضمن. . دهنددهندنمينمي  قرارقرار  طرفهطرفهیكیك  اخباراخبار  ««آوریآوریجمعجمع»»  اتهاماتهام  معرضمعرض  دردر  رارا  خودخود  وو  کنندکنندميمي  منتشرمنتشر
  ارزیـابيِ ارزیـابيِ   وو  جسـتجو جسـتجو   هـای هـای هزینههزینه  خبری،خبری،  هایهایترمينالترمينال  ازاز  اطالعاتاطالعات  کسبکسب  زیرازیرا  استاست  کمترکمتر  هاهاآنآن  برایبرای  کارکارایناین
   سـؤال سـؤال مـورد مـورد   مـثالً مـثالً ))  آتـي آتـي   احتمـاليِ احتمـاليِ   قـانونيِ قـانونيِ   وو  حقـوقي حقـوقي   هـای هـای   پيگيـری پيگيـری   وو  درگيریدرگيری  وو  دهددهدميمي  کاهشکاهش  رارا  منبعمنبع

 ..نداردندارد  دنبالدنبال          بهبه  نيزنيز  رارا( ( خبریخبری  منابعمنابع  خصوصخصوص  دردر  گرفتنگرفتنقرارقرار
   تکنولـوژی تکنولـوژی   گيـری گيـری شـکل شـکل   بـر بـر   اجتمـاعي اجتمـاعي   مناسـبات مناسـبات   تـیثير تـیثير   خصـوص خصـوص   دردر  ماما  بحثبحث  بهبه  اینجااینجا  دردر  کهکه  ایاینکتهنکته

   ایـن ایـن   ازاز  کـه کـه   ارتباطـاتي ارتباطـاتي   وو  خبـری خبـری   هـای هـای ترمينـال ترمينـال   ایـن ایـن   بـه بـه   رسـانه رسـانه   نيازنياز  دليلدليلبهبه  کهکه  استاست  ینیناا  شودشودميمي  مربوطمربوط

   حتـي حتـي   مـواردی مـواردی   دردر  یـا یـا   بسـتان، بسـتان، ووبـده بـده   رابطـة رابطـة   نـوعي نـوعي   شـود، شـود، مـي مـي   ایجادایجاد  خبریخبری  منابعمنابع  ایناین  وو  رسانهرسانه  بينبين  رهگذررهگذر

   گيـرد، گيـرد، درمـي درمـي   بـزرگ بـزرگ   هـای هـای شـرکت شـرکت   وو  دولـت دولـت   بـه بـه   وابسـته وابسـته   خبریِخبریِ  منابعمنابع  وو  رسانهرسانه  بينبين  تنبيه،تنبيه،  وو  تطميعتطميع  وو  فشارفشار
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   برخـي برخـي   پيگيـری پيگيـری   ازاز  بایـد بایـد   کنـد کنـد   احسـاس احسـاس   رسـانه رسـانه   شـود شـود مـي مـي   موجـب موجـب   اجتمـاعي اجتمـاعي   مناسـبات مناسـبات   گونـه گونـه   ایـن ایـن   بـاز بـاز   کهکه

   اسـت اسـت   ممکـن ممکـن   وو  بـود بـود   خواهـد خواهـد   دشـوار دشـوار   بسـيار بسـيار   هرحـال هرحـال بـه بـه   زیرازیرا  شود،شود،  منصرفمنصرف  مشکوکمشکوک  وو  مبهممبهم  هایهایداستانداستان

 . . دهـد دهـد   نسـبت نسـبت   منـد منـد قـدرت قـدرت   افـراد افـراد   بـه بـه   رارا  ««کـذبي کـذبي »»  خبرخبر  کهکه  باشدباشد  داشتهداشته  دنبالدنبال  بهبه  رسانهرسانه  برایبرای  رارا  سختيسختي  تاوانتاوان

   نگرانـي نگرانـي   موجـب موجـب   تواندتواندميمي  آنها آنها   سراغسراغ  بهبه  رفتنرفتن  دارند،دارند،  دومدومدستدست  خبریخبری  منابعمنابع  کهکه  هایيهایيهزینههزینه  ازاز  غيرغير  طرفيطرفي  ازاز

   اسـت اسـت   ممکـن ممکـن   قدرتمنـد قدرتمنـد   خبـری خبـری   منابعمنابع  عکسعکس  بهبه  کهکهدرحاليدرحالي  شود،شود،  واقعواقع  مندترمندترقدرتقدرت  خبریخبری  منابعمنابع  اعتراضاعتراض  وو

   رارا  الزمالزم  حمایـت حمایـت   اواو  ازاز  وو  نداننـد نداننـد   واردوارد  رارا  رسـانه رسـانه   عليـه عليـه   اعتراضـات اعتراضـات   وو  کننـد کننـد   اسـتفاده اسـتفاده   خـود خـود   اعتبـار اعتبـار   وو  قدرتقدرت  ازاز

 ..آورندآورند  عملعملبهبه
  دولـت دولـت   یایا  بزرگبزرگ  هایهایشرکتشرکت  مثلمثل  سياسي،سياسي،  وو  اقتصادیاقتصادی  قدرتقدرت  مراکزمراکز  اختياراختيار  دردر  کهکه  خبریخبری  هایهایترمينالترمينال  ایناین
  شـان شـان صاحبانصاحبان  منافعمنافع  کهکه  کنندکنندميمي  تهيهتهيه  شکليشکلي  بهبه  رارا  خبرخبر  مسلماًمسلماً  دارند،دارند،  قرارقرار  امثالهمامثالهم  وو  پنتاگونپنتاگون  سفيد،سفيد،کاخکاخ  مثلمثل
  صـاحبان صـاحبان   بينبين  حاکمحاکم  اجتماعيِاجتماعيِ  مناسباتمناسبات  نيزنيز  اینجااینجا  دردر  بگویيمبگویيم  اگراگر  ددنباشنباش  بيراهبيراه  شایدشاید  پسپس. . شودشود  لحاظلحاظ  هاهاآنآن  دردر
  آنآن  صـورتي صـورتي بهبه  وو  کنندکنند  مدیریتمدیریت  رارا  هاهارسانهرسانه  ایناین  نحوینحویبهبه  منابعمنابع  ایناین  کهکه  شودشودميمي  موجبموجب  رسانهرسانه  وو  خبریخبری  منابعمنابع
 ..(Ibid: pp.18-25)کند کند   عملعمل  تبليغاتتبليغات  صورتصورت  بهبه  کهکه  کنندکنند  فيلترفيلتر  رارا

 فشار هایگروه

   ایـن ایـن . . شـود شـود مـي مـي   دادهداده  رسـانه رسـانه   اخبـار اخبـار   بـه بـه   کـه کـه   منفـي منفـي   هـای هـای پاسـخ پاسـخ   ازاز  ستستاا  عبارتعبارت  خالصهخالصه  طورطور  بهبه  فيلترفيلتر  ایناین
  وو  هـا هـا تهدیـد تهدیـد   شکلشکل  بهبه  یایا  شود،شود،ميمي  ارایهارایه  طومارطومار  وو  تلفنتلفن  وو  تلگرامتلگرام  وو  نامهنامه    قالبقالبدردر  یایا  معموالًمعموالً  منفيمنفي  هایهایواکنشواکنش
   گـاهي گـاهي   وو  شـود شـود   دهـي دهـي سـازمان سـازمان   محلـي محلـي   صـورت صـورت بـه بـه   گـاهي گـاهي   فشـارها فشـارها   ایـن ایـن . . گـردد گـردد ميمي  اعمالاعمال  تنبيهيتنبيهي  اقداماتاقدامات
  تجمعـات تجمعـات   بـه بـه   منجـر منجـر   وو  شـود شـود مـي مـي   توليـد توليـد   وسيعيوسيعي  سطحسطح  دردر  نفعنفعذیذی  بزرگبزرگ  هایهایشرکتشرکت  یایا  افرادافراد  حمایتحمایت  بابا  نيزنيز

   نفـع نفـع ذیذی  هـای هـای شـرکت شـرکت   طـرف طـرف   ازاز  کـه کـه   اعتراضـاتي اعتراضـاتي   مثلمثل  شود؛شود؛ميمي  ایایرسانهرسانه  برنامةبرنامة  یایا  خبرخبر  یكیك  عليهعليه  اعتراضياعتراضي
   آنآن  تهدیدکننـدگي تهدیدکننـدگي   ميـزان ميـزان   وو  فشـار فشـار   گـروه گـروه   یـك یـك   توليدتوليد  قدرتقدرت. . گيردگيردميمي  شکلشکل  محيطيمحيطيزیستزیست  هایهایگروهگروه  عليهعليه
   باشـد؛ باشـد؛   مسـتقيم مسـتقيم   اسـت اسـت   ممکـن ممکـن   فشـار فشـار   ایـن ایـن   اسـت؛ اسـت؛   نزدیكنزدیك  قدرتقدرت  منابعمنابع  بهبه  حدحد  چهچه  تاتا  کهکه  استاست  ایناین  بهبه  بستهبسته
   خبـر، خبـر،   اصـالح اصـالح   دسـتور دسـتور   وو  فشـار، فشـار،   هـای هـای گـروه گـروه   اعـزام اعـزام   دادگاه،دادگاه،  بهبه  فراخواندنفراخواندن  شواهد،شواهد،  وو  مدارکمدارک  درخواستدرخواست  مثلمثل
   دارانِدارانِسـهام سـهام   وو  کارکنـان کارکنـان   طریـق طریـق   ازاز  شـکایت شـکایت   شـکلِ شـکلِ   بـه بـه   مـثالً مـثالً   شـود؛ شـود؛   اعمـال اعمـال   مسـتقيم مسـتقيم غيـر غيـر   شکلشکل    بهبه  اینکهاینکه  یایا

  فعاليـت فعاليـت   دردر  رسـانه رسـانه   کهکه  شودشودميمي  موجبموجب  فشارهایيفشارهایي  چنينچنين  وقوعوقوع  احتمالاحتمال  حتيحتي  یایا  فشارهافشارها  ایناین  جموعةجموعةمم. . شرکتشرکت
  حاميانحاميان  بينبين  اجتماعياجتماعي  مناسباتمناسبات  نيزنيز  اینجااینجا  دردر. . (Ibid: pp.26-31)کند کند   عملعمل  ترترکارانهکارانهمحافظهمحافظه  خودخود  ایایرسانهرسانه
  یـك یـك   مثابـة مثابـة   بـه بـه   فشـار، فشـار،   هایهایگروهگروه  طریقطریق  ازاز  رارا  خودخود  تیثيرتیثير  نهایتنهایت  دردر  کهکه  هاستهاستآنآن  مخالفانمخالفان  وو  فشارفشار  هایهایگروهگروه
 ..کندکندميمي  اعمالاعمال  رسانهرسانه  بربر  فيلتر،فيلتر،
  رارا  آنآن  بلکـه بلکـه   کنـد کنـد نمينمي  منعکسمنعکس  رارا  واقعيتواقعيت  رسانهرسانه  بگویيمبگویيم  اگراگر  بودبود  نخواهدنخواهد  واقعيتواقعيت  ازاز  دوردور  چندانچندان  مجموعمجموعدردر
  کندکندييمم  یجادیجادرا ارا ا  یدارییداریپاپا  يطيطچنان محچنان مح  یلول،یلول،اا  يانيانبه ببه ب  یك،یك،توسط ابزار تکنولوژتوسط ابزار تکنولوژ  يتيتواقعواقع  ساختنساختن  ینین. ا. اسازدسازدميمي

   يطيطکـه در محـ  کـه در محـ    جاسـت جاسـت همـين همـين   ایلـول ایلـول   نظـر نظـر   ازاز  خطيـر، خطيـر، مهـم و  مهـم و    ةة. نکت. نکتآیدآیديينمنم  است به چشماست به چشم  پایدارپایدارکه چون که چون 

  يسـتيم يسـتيم مواجـه ن مواجـه ن   يـده يـده عقعق  یـك یـك از از   دفاعدفاعبه اسم به اسم   يزیيزیبا چبا چ  محيطمحيط  ایناین  دردر  زیرازیرا  نيستيم،نيستيم،  ارزیابيارزیابي  بهبه  قادرقادر  ایایرسانهرسانه
  هاهادستکاریدستکاری  ایناین  ؛؛(Ellul, 1954: pp.373-374)  مواجهيممواجهيم  فردفرد  آگاهيآگاهي  زیرینزیرین  هایهاییهیهالال  ییبلکه با دستکاربلکه با دستکار
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ـ   انتخـاب انتخـاب و و   یـابي یـابي تا امکان ارزتا امکان ارز  گذاردگذاردنمينمي  ماما  رویرویپيشپيش  رارا  مختلفمختلف  هایهایامکانامکان  کهکه  استاست  ایایگونهگونهبهبه ـ ب   هـا هـا آنآن  ينينب
 ..باشدباشد  داشتهداشته  وجودوجود

 گيرینتيجه

   ،،نيسـت نيسـت   منتفـي منتفـي   تکنولـوژی تکنولـوژی   بـه بـه   مـارکس مـارکس   وو  هایـدگر هایـدگر   کلّيکلّي  رویکردهایرویکردهایگونه نقدی به گونه نقدی به هر چند احتمال هرهر چند احتمال هر
  تکنولـوژی تکنولـوژی   يليلبه تحلبه تحل  یکردهایکردهارفتن آن رورفتن آن روبود که با فرض گبود که با فرض گ  ینیناا  غرضغرض  بلکهبلکه  نبود،نبود،  هاهامقاله نقد آنمقاله نقد آن  ینیناا  هدفهدف
ـ   يغـات يغـات از صـنعت تبل از صـنعت تبل   هـا هـا تحليـل تحليـل   ایـن ایـن   رهگـذر رهگـذر   ازازکـه  کـه    ييبا شـناخت با شـناخت   حالحال. . یمیمبپردازبپرداز  تبليغاتتبليغات ـ ب    آوردیـم آوردیـم   دسـت دسـت   ههب
  آیـا آیـا کرد؟ کرد؟   یدیدچه باچه با  يغاتيغاتتبلتبل  تکنولوژیتکنولوژی  انگيزِانگيزِمخاطرهمخاطره  نتایجنتایج  ایناینطرح کرد که در قبال طرح کرد که در قبال   توانتوانميمي  رارا  پرسشپرسش  ایناین
مثبـت در  مثبـت در    يينباشـد، بلکـه نقشـ   نباشـد، بلکـه نقشـ     گرگرویرانویران  تنهاتنهانهنه  کهکه  کردکرد  برقراربرقرار  تيتينسبنسب  ایایرسانهرسانه  تبليغاتتبليغات  صنعتصنعت  بابا  توانتوانميمي
  متفاوتمتفاوت  حلحل  راهراه  دودو  بهبه  مارکسيمارکسي  وو  هایدگریهایدگری  دیدگاهدیدگاه  دودو  ازاز  یكیك  هرهر  دردر  رسدرسدميمي  نظرنظربهبهما داشته باشد؟ ما داشته باشد؟   ييزندگزندگ
 ..رسيدرسيد  خواهيمخواهيم
  تبليغـات تبليغـات   صـنعت صـنعت   کـه کـه   استاست  ایناین  یدگرییدگریهاها  یدیداز داز د  يغات،يغات،تبلتبل  ییمشکل تکنولوژمشکل تکنولوژ  ترینترینمهممهم  کهکه  بياوریمبياوریم  یادیادبهبه
  بـه بـه   چيزچيزهمههمه  آنآن  دردر  کهکه  داردداردميمي  عرضهعرضه  جهانجهان  ازاز  جدیدجدید  روایتيروایتي  وو  کندکندميمي  بندیبندیخاص قالبخاص قالب  ييهان را به شکلهان را به شکلجج

  هـای هـای زمينـه زمينـه   دردر  مختلـف مختلـف   معـاني معـاني   ازاز  متشـکل متشـکل   جهـاني جهـاني   ازاز  دیگـر دیگـر   وو  شودشودميمي  منکشفمنکشف  دائمدائم  ذخيرةذخيرة  منبعمنبع  صورتصورت
حرکـت  حرکـت    ييللفعـا فعـا   ةةهر برنامهر برنام  ييمعضلمعضل  ينينبا چنبا چن  ههدر مقابلدر مقابل  هایدگر،هایدگر،  ازاز  تفسيرتفسير  یكیك  براساسبراساس. . نيستنيست  خبریخبری  مختلفمختلف

ـ را واگذار کنـ   ییبازباز  ینینکه اکه ا  استاست  ینینو تنها راه او تنها راه ا  بودبود  نخواهدنخواهد  گشاگشااست و راهاست و راه  ییتکنولوژتکنولوژ  ییدر همان راستادر همان راستا   وو  يميمرا واگذار کن
  یابـد، یابـد، ييکه در آن حضور مـ که در آن حضور مـ   ییتوجه خود را به امرتوجه خود را به امر  شویمشویم  هاهارسانهرسانه  تبليغاتيتبليغاتي  هایهایبرنامهبرنامه  مبهوتمبهوت  اینکهاینکه  جایجایبهبه
  يـابيم، يـابيم، بب  ییتکنولـوژ تکنولـوژ   يتيتت در معرض ماهت در معرض ماهرا به صراحرا به صراح  خودخودکه که   همهم  ييوقتوقت  کنيم؛کنيم؛  معطوفمعطوف  آن،آن،  ماهيتماهيت  بهبه  یعنيیعني

  ،،چـون هنـر  چـون هنـر    خداگونه،خداگونه،  امریامری  تنهاتنها  تفسيرتفسير  ایناین  دردر. . دیددید  خواهيمخواهيمبخش بخش   یيیيرهارها  ييدعوتدعوت  بابا  مواجهمواجهناگهان خود را ناگهان خود را 
کنـد  کنـد    عمـل عمـل   تبليغاتتبليغات  مثابةمثابة  بهبه  خودخود  وو  باشدباشد  تبليغاتتبليغات  خدمتخدمت  دردر  کهکه  هنریهنری  نهنه  البتهالبته  باشد؛باشد؛  بخشبخشرهایيرهایي  تواندتواندييمم
   تفسـيری تفسـيری   اسـاس اسـاس بـر بـر   نيـز نيـز   دیگـری دیگـری   حـلّ حـلّ راهراه  امااما  ،،(Feenberg, 1999: p.328)( و ( و 3838صص: : 80688068  یدگر،یدگر،)ها)ها
  تفسير،تفسير،  ایناین  براساسبراساس. . 00استاست  تصورتصور  قابلقابل  اند،اند،کردهکرده  یهیهخود اراخود ارا  ةةدر مقالدر مقال  ينوزاينوزاو اسپو اسپ  یفوسیفوسدردر  کهکه  هایدگرهایدگر  ازاز  دیگردیگر
اطاعـت کورکورانـه و نـه مخالفـت کورکورانـه، بلکـه       اطاعـت کورکورانـه و نـه مخالفـت کورکورانـه، بلکـه         نهنه(، (، کلّيکلّيطورطور  هه)ب)ب  تکنولوژیتکنولوژی  قبالقبال  دردر  هایدگرهایدگر  حلحلراهراه

  رارا  امورامور  هاهاجهانجهان  آنآن  دردر  کهکه  کندکندميمي  منکشفمنکشف  رارا  هایيهایيجهانجهان  ماما  ذاتذاتاست. است.   ییبا تکنولوژبا تکنولوژ  زادزادآآ  نسبتينسبتيبه به   رسيدنرسيدن
  تبليغـات تبليغـات   ةةبرسـاخت برسـاخت   يغـات، يغـات، تبلتبل  یِیِدر مـورد تکنولـوژ  در مـورد تکنولـوژ    هـا هـا جهانجهان  ایناین. . اندیشيماندیشيمميمي  وو  کنيم،کنيم،ميمي  عملعمل  یابيم،یابيم،درميدرمي
  تبليغـات تبليغـات   برپایـة برپایـة   هـا، هـا، جهـان جهـان   ایـن ایـن   ازاز  یكیك  هرهرکه که   ایایگونهگونه  بهبه  است،است،  مختلفمختلف  افرادافراد  وو  هاهارسانهرسانه  سویسوی  ازاز  مختلفمختلف
  هایيهایيشيوهشيوه  وو  برسندبرسندبه ظهور به ظهور   توانندتوانندييو خودِ ما مو خودِ ما م  يانيانو آدمو آدم  اشياءاشياء  آنآن  دردر  کهکه  سازندسازندييرا ممکن مرا ممکن م  ييراهراه  مذکور،مذکور،
  یـك یـك   يازمنديازمندنن  مشخ مشخ   هویتهویت  یكیك  بهبه  یافتنیافتندستدست  برایبرای  ييطرفطرف  ازاز. . کندکندييمم  يدايداو عمل مفهوم پو عمل مفهوم پ  کنشکنشاز از   ينينمعمع

   تنـوع تنـوع   وو  تعـدد تعـدد   بـا بـا   تـنش تـنش   دردر  فهمـي فهمـي   چنـين چنـين از آنجـا کـه   از آنجـا کـه     وو  يميمهسـت هسـت   يياز هستاز هست  دستدستیكیك  وو  یافتهیافتهفهم وحدتفهم وحدت
  ستيزیستيزی  وو  تعارضتعارض  محلّي،محلّي،  هایهایجهانجهان  وو  هستيهستي  ازاز  واحدواحد  فهمفهم  ميانميان  است، از این جهتاست، از این جهت  هستيهستي  شناختيِشناختيِهستيهستي
  بخـواهيم بخـواهيم   حـال حـال عينعيندردرو و   يميمدنبال انکشاف هستدنبال انکشاف هست  بهبه  هایدگرهایدگر  توصيةتوصية  بهبهاگر اگر   حالحالهرهربهبه  وليولي. . دارددارد  وجودوجود  بنيادینبنيادین
  زنـدگي زنـدگي   جهـاني جهـاني   دردر  دمدم  هـر هـر   وو  دهـيم دهـيم دردرتن تن   ي،ي،از هستاز هستمتکثر متکثر   هایهایفهمفهم  ایناین  بهبه  بایدباید  نباشيم،نباشيم،  تکنولوژیتکنولوژی  مقهورمقهور
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 ..(Ibid: pp.323-4)کنيم کنيم   سفرسفر  دیگردیگر  جهانيجهاني  بهبه  محلّيمحلّيجهانجهان  یكیك  ازاز  وو  کنيم،کنيم،
  ييراهـ راهـ   يغـات يغـات مبارزه با تبلمبارزه با تبل  ییبرابرا  هستندهستند  آنارشيستيآنارشيستي  هایهاینحلهنحله  وو  مارکسمارکس  ازاز  متیثرمتیثر  کهکه  کسانيکساني  دیگردیگر  زاویةزاویة  ازاز

ـ   روروِِ  پيشپيشقشر روشنفکر و متفکر قشر روشنفکر و متفکر   ئوالنةئوالنةمسمس  ةةجز مبارزجز مبارز ـ نخواهن   وو  ایلـول ایلـول   چامسـکي، چامسـکي،   مثـل مثـل   کسـاني کسـاني . . داشـت داشـت   ددنخواهن
  وو  ایایرسـانه رسـانه   تهدیدهایتهدیدهای  ایناین  درمقابلدرمقابل  بایدباید  کهکه  دارنددارند  يديدقشر متفکر تیکقشر متفکر تیک  اخالقيِاخالقيِ  وظيفةوظيفة  ایناین  بربر  همگيهمگي  یوناس،یوناس،

  جانبجانب  ازاز  کهکه  فردیفردی  هایهایآزادیآزادی  حوزةحوزة  ازاز  دفاعدفاع  برایبرای. . 33سازندسازند  برمالءبرمالء  رارا  هاهادروغدروغ  وو  بگویندبگویند  رارا  حقایقحقایق  تکنولوژیکيتکنولوژیکي
  دردر  خودشخودش  سبكسبكخودش و به خودش و به   ةةدر حرفدر حرف  یدیدهر کس باهر کس با  گيردگيردميمي  قرارقرار  تهدیدتهدید  موردمورد  هاهارسانهرسانه  تبليغاتيِتبليغاتيِ  ترفندهایترفندهای
  همـواره همـواره   متفکرانمتفکران  کهکه  جهتجهت  ایناین  ازاز  است،است،  پایانپایانبيبي  ایایمبارزهمبارزه  مسئوالنه،مسئوالنه،  مبارزةمبارزة  ایناین. . باشدباشد  مقاومتمقاومت  جستجویجستجوی
  کسـي کسـي   زیـرا زیـرا   است،است،شدهشده  بستهبسته  آدميانآدميان  روحروح  وپایوپایدستدست  بربر  نهاننهان  شکليشکلي  بهبه  کهکه  باشندباشند  قيودیقيودی  جستجویجستجوی  دردر  بایدباید
  کـه کـه   رارا  قيـودی قيـودی   وو  بـردارد بـردارد   رارا  آزادیآزادی  بـرای بـرای   اوّلاوّل  قدمقدم  بایدباید  تازهتازه  وو  استاست  دربنددربند  خودخود  اواو  نيست،نيست،  قيدیقيدی  یدیدگوگوميمي  کهکه

-Ellul, 1954/1964: pp.185)  کنـد کنـد   یيیيشناسـا شناسـا   ،،استاست  بستهبسته  اواو  بربر  نامرئينامرئي  صورتيصورتيبهبه  تبليغاتتبليغات  تکنولوژیتکنولوژی

اشـته باشـند و   اشـته باشـند و   دد  زیرنظرزیرنظر  اخالقياخالقي  نظرنظر  ازاز  رارا  تبليغاتتبليغات  وو  تکنولوژیتکنولوژی  هایهایفرایندفرایند  کهکه  استاست  متفکرینمتفکرین  عهدةعهدة  بربر. . (6
  وو  تکنولوژیتکنولوژی  زایيدةزایيدة  کهکه  نباشدنباشد  یقيیقيدهند که وابسته به عالدهند که وابسته به عال  ئهئهاراارا  ««قدرتقدرت»»از از   یدیدجدجد  یفيیفيانسان امروز تعرانسان امروز تعر  ییبرابرا

   ییمحتـاج بحـث و نقـد   محتـاج بحـث و نقـد     هـا هـا نسـخه نسـخه   یـن یـن اا  اثربخشيِاثربخشيِ  البتهالبته (Jonas, 1979: pp.201-202). استاست  تبليغاتتبليغات
  خصوصـاً خصوصـاً   تکنولـوژی، تکنولـوژی،   برابـر برابـر   دردر  تسـليم تسـليم   یـا یـا   تفـاوت تفـاوت بـي بـي   موضعموضع  رسدرسدميمي  نظرنظربهبه  هرحالهرحالبهبه  وليولي  است،است،  ترتريقيقدقدق

  بـدیلِ بـدیلِ   هـای هـای حـل حـل راهراه  بـه بـه   جمعـي جمعـي   فکریفکری  تالشتالش  یكیك  بابا  بایدباید  وو  نيستنيست  دفاعيدفاعي  قابلقابل  موضعموضع  تبليغات،تبليغات،  تکنولوژیتکنولوژی
  قـرار قـرار   اصالحاصالح  موردمورد  رارا  قبليقبلي  کارهایکارهایراهراه  یدیدجدجد  يتيتهر موقعهر موقع  دردرو و   یافتیافتدستدست  تریتریدفاعدفاعقابلقابل  وو  ترتربنيادیبنيادی  مؤثرتر،مؤثرتر،
 ..دادداد

 ها نوشت پی

-Kline, 1985: pp.210)حاضـر، رک:  حاضـر، رک:    يياز جمله، تلقاز جمله، تلق  ییف تکنولوژف تکنولوژمختلمختل  یفیفبر تعاربر تعار  ییمرورمرور  برایبرای  ..99

212) 
 ..استاست  شدهشده  اخذاخذ( ( 838838صص: : 88608860))  ميلميل  ازاز  ««افکارافکار  شدنشدن  یکسانیکسان»»  تعبيرتعبير. . 88
 ..استاست  هایدگرهایدگر  نزدنزد  علم،علم،  بربر  تکنولوژیتکنولوژی  وجودیوجودی  تقدمتقدم  شبيهشبيه  امرامر  ایناین  .33
  عـين عـين   دردر  وو  مدرنيتـه مدرنيتـه   نقدنقد  بپذیریم،بپذیریم،  تکنولوژیتکنولوژی  عصرعصر  وو  مدرنمدرن  دورةدورة  بارزبارز  وجهوجه  عنوانعنوانبهبه  رارا  ویژگيویژگي  ایناین  اگراگر  ..88
 ..بودبود  خواهدخواهد  متناقضمتناقض  رویکردرویکرد  یكیك  داشتن،داشتن،  آدمآدم  وو  عالمعالم  بهبه  تکنولوژیکيتکنولوژیکي  نگاهنگاه  حالحال
   طریــقطریــق  ازاز  طبيعــي،طبيعــي،  تعامــلتعامــل  یــكیــك  دردر  افــرادافــراد  کــهکــه  ««بســازندبســازند... ...   رارا  رضــایترضــایت»»  گــویيمگــویيم  مــيمــي  جهــتجهــت  ایــنایــن  ازاز. . 66
  ییتکنولـوژ تکنولـوژ   بلکـه بلکـه   باشـند، باشـند،   شـده شـده   راضـي راضـي   اقـدامي اقـدامي   بـه بـه   تاتا  اند،اند،  نشدهنشده  درگيردرگير  موضوعموضوع  بابا  دوطرفهدوطرفه  وو  فردیفردی  مواجهةمواجهة
  هنجارشـکني، هنجارشـکني،   بـه بـه   مخالفـان مخالفـان   انتسابانتساب  بابا  طرفيطرفي  ازاز  وو  آنها،آنها،  کردنکردن  تابوتابو  وو  هنجارهاهنجارها  تعميقتعميق  بابا  سوسو  یكیك  ازاز  تبليغات،تبليغات،
  چامســکيچامســکي  تعبيــرتعبيــر. . ««اســتاســت  کــردهکــرده  راضــيراضــي»»  مخافــانمخافــان  بــابــا  قهــریقهــری  برخــوردبرخــورد  بــهبــه  رارا  جامعــهجامعــه  افــرادافــراد  ««رضــایترضــایت»»

‘manufacturing consent’  استاست.. 
6 . .Dreyfus & Spinosa (1997) 

7 ..  Chomsky (1967) 
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