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  سمي ماركس يخيتار-يانتقاد فرهنگ لغت 

 

 ونيزيتلو

 ي ريچارد دينست نوشته 

 ترجمه بنيامين فرنام

 

ــرين و شــايد مهــمتلويزيــون محبــوب ــرين ت ــار ةبشــر در دور مصــنوعت  يابتكــار آن دركــه  اســت يســازخيت

ــك،  ــرورتكنولوژي ــرما اتيض ــا  يدارهيس ــازماندهرا ب ــ يس ــدد فرهنگ ــان يمج ــرل گفتم ــاو كنت ــوم يه  يعم

 نيبهتــر يدارهيســرما يدرون ســاختارها فقط نــه كــه اســت ينيماشــ ونيــزياســت. تلوبــرده شيشــدت پــبــه

  كند. يم تيتقو و د يساختارها را بازتول نياعملكرد را دارد بلكه 

 تيـاهمكردنـد، امـا    ياز دوران پـس از جنـگ تلقـ  يينمابيآسـعنـوان  را بـه  ونيـزيتلو  ،يپردازان انتقادهينظر

 كيدئولوژيـا  يهاموضـعهـا  آن  ،يطـور كلـبـهاسـت.  ارائـه شـده  يمختلفـ  يهـابـه روش   نمابيآسـ  نيا  مفهوم  و

 درانــد و البتــه كــرده يرا بررســ يونيــزيتلو يســازبرنامه نــد يفرآ در شــدهجيترو يفرهنگــ يهــاارزش  و خــاص

ــا امكانــات آن كنــار ــرا كــرديرو ني  انــد؛هد يرا كاو يفرهنگــ ةاز تجربــ يكــاليو راد د يــجد  كــامالً يهاشــكل يب

 هـاراهو    دهيسـنج  تـريكلـ  مفهـوم  كيـدر    را  ياجتمـاع  يورافنـ  كيـبـه    ونيـزيتلو  ليتبد   ةنحو  نيچنهم  آنها
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ــاروش  و ــد  يه ــزيتلو ليتب ــه  وني ــب ــاور كي ــاع يفن ــ ياجتم ــاكرده يرا بررس ــد و در معن ــام ييان تر، آن را ع

 يجهـان  يانجيـم  كيـ  ،ظاهربـه  ونيـزيتلو  كـرد،يرو  نيـا  در  ؛انـد دهيكاو  يظاهر جهـانبـه  يِانجيـم  كيـعنوان  به

 تيـفرد ييشـكوفاو   يروابـط اجتمـاع  د يـبـا بازتول  ياقتصـاد  يگـذارارزش   يرونـدها  انيـم  توانـد يمكـه    است

 .كند  برقرار ارتباط هاانسان

ــابرا ــاد از تلو ن،يبن ــزيانتق ــه وني ــوع ب ــد ن ــتجز ازناچار چن ــتحل و هي ــر لي ــد؛يگيم را درب ــدق خــوانش از رن  قي

انتقــاد از  ضــرورتبه حــال، نيعــ در. آن تيــدر كل يونيــزيتلو ســتميس  ينظــر فيخــاص تــا توصــ يهــابرنامــه

 .ياس يو س  نياديبن يفلسف يهاسوال شكلبه  ابد؛ييتوسعه م يصور يبه شكل نقدها ونيزيتلو

  

 بــهرا  اش يانتقــاد تفكــر ياصــل ، خطــوط)١٩٥٣( »ونيــزيبــر تلو يامقدمــه«خــود  ةمقالــ يآدورنــو در ابتــدا

ــا ــورت شــكل ني ــ يبند ص ــد: يم ــوانينم«كن ــار ت ــر ةدرب ــدام ه ــو از ك ــاع يهاهيس ــ ،ياجتم ــر يفن  يو هن

مثـال  يبـرا: اند وابسـته گريكـد ي بـه بـزرگ ياسـيدر مق  هـايژگيو  نيـا.  كـردبحـث    جداگانـه  طوربـه  ونيزيتلو

ــترك صيتشــخ ــ يهنــر بي ــزيتلو ةبرنامــ كي ــه  يوني ــود از ينظرســنجب ــ فقــط  و دارد يمــردم بســتگ  ةت  كي

 يفنـ  يهارسـاختيزبـه    زيـن  ونيـزيتلو  ياجتمـاع  ريثأتـ  .رديـبگ   دهيـناد  را  مـردم  نظـركند  يت مئلوح جرساده

 كـايدر امر دهيـپد  نيـا ظهـور يابتـدادر  حتمبـهكـه  يامـر ؛دارد ياختـراع بسـتگ   نيـا  يتـازگبـه    نيچنو هم

ــودسرنوشــت ــا .ســاز ب ــأث ني ــاع ريت ــهــم ياجتم ــه پ نيچن ــب ــاامي ــه  يبســتگ  يآشــكار و يضــمن يه دارد ك

از  يبـيعنـوان تركبـه  و  خـوديخـودرسـانه بـه  نيـا.  كننـد يمـ  منتقـل  خـود  نندگانيب  به  يونيزيتلو  يهابرنامه

 تـا  دارد  ليـتما  ونيـزيتلوافـزون بـر آن  امـا    ،رديـگيصـنعت فرهنـگ قـرار مـ  يكلـ  مبحـث  ليذ  و،يو راد  لميف

 زانيــمگـرفتن كـمدســت  )٤٩، ١٩٩٨( ».دهـد  رييـتغ و كنــد  خـود آن از يانـهيزم هــر در را يعمـوم يآگـاه

 يخيتـار تيـموفق ةدربـار زيآممبالغـه كـرديرو از يعـيطب ياجتمـاع يرويـن كيـ عنوانبـه ونيـزيتلو اثر  ةتوسع
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 ،ونيـزيتلو  يهايدگيـچيپ  بـه  شـدنكينزد  منظـورالزم اسـت كـه بـه  ليـدل  نياست. به همـ  آن بدتر  يجهانو  

 .كرد يبررس  آدورنو زيمتما يشناس روش با  را مسئله نيا

 

   :فناورانه-ياقتصاد-ياسيس آپاراتوس-١ 

اسـت: خـود را حفـظ كـرده  ةيـاول  يفنـ  يسـازمان  يهامشخصـه  ،يجزئـ  تفـاوت  چنـد بـا    فقـط   ونيزيتلو)  ١-١

 نـه  كننـد،يم  كنتـرل  را  رسـانه  نيـا  هاشـركت  منـافع  و  دولـتمتقابـل.  نا  افـتيدر  و  همـه  يبراپخش متمركز  

 جـاديا  مـانتوأشـكل  بـه  و  ننـدگانيو ب  كننـدگانپخش  نيشـكاف بـ  بلكـه بـا حفـظ   گريد  يهارسانه  با  مشابه

 عيـو توز  يسـازبرنامه  يهـانـهياسـت: هزدرسـت    كـامالً  يسـطح مـال  كيـدر    امـر  نيـا.  هـانآ  نيبـ  ياليخ  يپل

و  اســتافتهي شيافــزا حــوزه نيــدر ا يو رقابــت قــو هــايمــداوم، نوآور ةتوســع ليــبــه دل يريچشــمگ طــور بــه

ــا ــال در ني ــه ق اســت يح ــتيك ــتيدر م ــراز  اف ــتجه نظ ــهيو هز زاتي ــان ــانگ  يه ــدهارزان يخ ــر ش اســت و ت

ــهيهز ــاتيتبل يهان ــم يغ ــر ه ــهم بروز،  ه ــاز تول يشــتريس ــالص د ي ــه را يدارهيســرما ناخ  اختصــاص خــود ب

 .ند اشده ليتبد نظام  نيا ياقتصاد ستيز شرط بهكه چنان ؛دهد يم

ســربار  ةنــيهز ينــوع عنــوانبــه ياقتصــاد ســتميدر سراســر س  ونيــزيتلو يهانــهيهز ،تــريكل ســطح كيــدر 

ــش م ــوديپخ ــو ؛ش ــتيق ييگ ــذ اجتناب م ــدگ ريناپ ــر يزن ــاال ةروزم ــتيو س  ييك ــينما يهااس ــبارا  يش  د ي

 .كنند پرداخت  گانهم

ــا ــول روزه ــش  يدر ط ــيزمپخ ــار تلو ين ــا، انحص ــزيدر اروپ ــا وني ــود. در اروپ ــت ب ــت دول ــ يدر دس  ،يغرب

ــزيتلو ــانون صــورتبه وني ــا  يق  واقعــاً« ي. در كشــورهاشــد يم كنتــرلجامعــه  طــرف ازنظــارت  يهــاتئيه ب

ــا موجــود »يســتياليسوس  ــررات  اعمــالنظــارت و  ،يشــرق ياروپ ــهيكم رامق ــاحزب يهات حــاكم اعمــال  يه

 بـا  هابرنامـه  يفـرد  افـتيدرخصـوص  بـه  دتر،يـجد   يارسـانه  يهـايتكنولوژ  يبـا معرفـ  قاعـده  نيـ. اكردند يم

ــاهواره روش  ــتغ ،ياانتقــال م ــزيســت. گســترش تلواكرده ريي ــا از وني ــ يمرزه ــر يمل ــت فرات ــس و  رف از آن پ
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ــه ــرابرنام ــا ب ــ يه ــان ب ــنيمخاطب ــتول يالملل ــشو  د ي ــدند يم پخ ــرمهم. ش ــهيا ت ــه نك ــط ب ــزيتلو ةواس  ون،ي

ــييبايز« ــاال يشناس ــه »ييك ــوان ب ــان«عن ــور جه ــدنيموت ــ »ش ــل م ــرد.يعم ــا،يمرادر ) Houg:١٩٩٩( ك  ك

ــزيتلو ــداي ــان ابت ــ ،ون  از هم ــرا يروش ــد  يرا ب ــه  ليتب ــب ــتميس  كي ــتول س ــش و د ي ــار پخ ــ-يتج  يخصوص

 .گذاشت شينما به اريعتمام

در سرتاســر جهــان  يونيــزيتلو يهــاســتميس  نــود، و هشــتاد يهاهدر دهــ برالينئــول يــيزدامقــررات اوضــاعدر 

 يدولتـ يجـار يهانـهيو معمـوالً بـا عنـوان هز بـزرگ يهـابـا شـركت يتركامـل شـكل هو بـ  افتند يگسترش  

ــام شــد  ــه. ند ادغ ــوا،  نظــر از يســازبرنامه آنكــه رغمب ــهمحت ــ نســبتب ــ يمحل ــاق يو مل ــ يب ــد ول ــب يمان  اغل

 يملــ يهــاكننــدهپخــش بــهو  كننــد يم عمــل يجهــان اس يــدر مقهــا آن يهاد يــتولو  يارســانه يهــاشــركت

ــرا ســابق ــازار كســب يب ــد يم فشــار يجهــان ســهم ب ــزيتلو يهاشــركت چــون. آورن  يهــاتيفعالجــذب  يوني

ــا از، اســتســاخت ارتباطــات دوربــرد  و يارســانه يواحــدها گــريد ةرنــد يدربرگ كــه شــوند يم يتــربزرگ  ني

 يهاولصـمح عيـو توز د يـ(تول يادغـام عمـود كيانـواع كالسـ يبـرا  د يـآيم  وجـود  بـه  يگريد  يهافرصترو،  

ــف ــم در مختل ــركت) و ه ــان ش ــهم ــواع جد  نيچن ــان ــازييكاالاز  يد ي ــه در آن يس ــد  ،ك ــتولخِط چن از - د ي

ــباب ــتوران يبازاس ــا رس ــاك ت ــاها و پاركو پوش ــوع يه ــد يم -١يموض ــه  توانن ــولب ــق  يدارا يهامحص ح

ــراي(كپريتكث ــداد انگشــت .باشــند  يمتكــ) تي ــرل قســمتها از شــركت يشــمارتع ــا كنت ــط مهــم يهــاب  في

ــا نيــا ،يونيــزيتلو يهابرنامــه  يهانــهيزم از يد يــجد  يهامجموعــه در راخــود  يكاالهــا كــه دارنــد  را ييتوان

و   يتجـار  يهـاي. در اسـتراتژدهنـد   ارائـه  -ورزش   و  ينگـارروزنامـه  غـات،يتبل  ژهيـوبـه-  صنعت فرهنـگ  گريد

 د يـكن  رجـوع  شـتريب  ةمطالعـ  يبـرا  .ند اسرمشـق  و  نمونـه  يارسـانه  يهاشـركت  ،هـاآن  يابيـبازار  يهـاكيتكن

 )Herman and McChesney :١٩٩٧( : به

 
١. theme-parks ،ساخته   چند موضوع خاص  ا ي  كي كه حول محور  شوديگفته م ها يسرگرم گري و د يگردشگر  يرهاياز مس يامجموعه  به   يپارك موضوع
 .شونديم
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 نيــا و كيولوژئد يــا نقــد  نيبــ دارد قــرار يامحــدوده در ونيــزيتلو ةد يــپد بــه  يســتيماركس يكردهــايرو )١-٢

 دگاهيــد اســاس باشــد. داشــته يانتقــاد يكــاركرد توانــد يرســانه مــ نيــا طورهو چــ ايــال كــه آؤســ

ــه كيــدموكراتكــاليراد ــزيتلو نســبت ب ــاز نظر وني ــراد ةي ــةنظر ،برشــت يوي ــ ي ــو گــايژ لميف  مكتــبو  ٢فورت

 انتقـال از انتهـايب ةچرخـ كيـو  يبصـر ةمواجهـ جـاديبـه ضـرورت ا كـرديرو نيـ. ارديـگيت مئنش  سيپراكس

 ورتـوف.  كنـد يم  عمـل  رنـدهيگ  هـم  و  فرسـتنده  عنـوانبـه  هـم  يكسـ  هـر  آن  در  كه  كند يم  اشاره  [اطالعات]

 نظـر  در  ياجتمـاع  يهـاتيـواقع  عنـوانبـه  هاريتصـو  سـاخت  يبـرا  يابـزار  عنـوانبـه  را  نمايسـكـه    طورهمان

 ييرهـا  يبـرا  يعنـوان ابـزاربـه  رهايوتصـ  پخـش  يبـرا  باشـد   يالهيوسـ  زيـن  ونيـزيتلو  كرد  ينيب  شيپ  گرفت،

ــاع ــابراياجتم ــزيتلو ني. بن ــد يم وني ــترك توان ــيك بي ــجد  يف ــر و تكن يد ي ــاز هن ــن  كي ــد را ممك ــ. ا كن  ني

 شــكل بــه را هاريتصــو گــردش  ازنــو خواهــد يماســت و فرهنــگ چــپ محــو نشده از نانــهيبانــداز خــوش چشــم

ــاليراد ــازمانده ك ــد  يس ــا. كن ــدازمچشــ ني ــر در ان ــاوهگ ــازلميف يه ــازيتصوو  يس ــ يرس ــارد ده  يهاهآوانگ

ــت ــاد و شص ــاره هفت ــد  دوب ــاهر ش ــلط ييها؛گروهظ ــه س ــه ب ــزيتلو ةك ــا ا وني ــاديب ــات يهاســبك ج و  ويآلترن

 »تجربــه و تيــعموم« كــارآن در  كيــتئور انيــب نيتــر. مهــمنــد واكــنش نشــان داد ريتصــو د يــتول يهــامكان

ــوژ 3اســكار نگــت ــه ن١٩٧٢( 4و الكســاندر كل ــاهر شــد ك ــ) ظ ــه محصــول ازي ــد يم حيرا تشــر ييهاب ــه  كن ك

ــا ــاز ييتوان ــالق« يآزادس ــتعداد خ ــال »اس ــردن و فع ــتخ«ك ــناختجامعه لي ــد  را  »يش ــم و دارن ــونه در  اكن

ــزيتلو يســازمان صــنعت ــار م وني ــد يك ــرادرخواســت آن ) ٣فصــل,  ١٩٧٢(  .كنن ــا ب ــ اخــذ  يه ــد كي  دگاهي

 د يـخـود كلـوژ كـه بـه تول  ءبـه اسـتثنا  ؛اسـتمانـده  يبدون پاسـخ بـاق  ياديتا حد ز  ونيزيو مثبت از تلو  د يجد 

ــه  يهامحصــول ــاپنجره«در -نوآوران ــانون نيتضــم »يه ــرا -يق ــد  يب ــه  يتجــار ةشــبك نيچن در آلمــان ادام
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ــ يهــامؤلفــه. در كتــاب  دهــد يم ــةنظر كي اســتدالل  5انتســنبرگر مــاگنوس ، هــانس )١٩٧٠( رســانه ي

ــا معكــوس  توانــد يم »پخــش زاتيــتج« كــه كنــد يم ــب ــده،يفرســتنده و گ نيكــردن روابــط ب  ليوســا«بــه  رن

 »ارزش  يرســانه بــ« كيــعنــوان بــه ونيــزياز تلو ياو بــا دلســرد ،ســال بعــد  ســتيشــود. ب ليتبــد  »يارتبــاط

ــت ــه  ســخن گف ــودهيب«ك ــه نظــر م »شــانيپر«و  »ه ــا « و رســد يب ــانتنه ــبو  يشــكل جه در دســترس  اغل

 آن يبـرا ينيگزيجـا چيهـ ،ييايميشـ يداروهـا »يِاجتمـاع يهانـهيهز«بـا توجـه بـه    كـه  اسـت  »يدرمانروان

 )١٠١, ١٩٨٨.(ندارد وجود

 ةانـيگراآرمـان  يهابـا وجـود وعـده  ،ونيـزيكـه تلو  رديـگيمشـاهده سرچشـمه م  نيـاز ا  انـهنيبدب  هيـدفاع  نيا

 يهايبنـد زمان  بـابـر عكـس،    ؛اسـتتوسـعه نـداده  وگوگفـت  يـةرا بـر پا  يباز  انيبا پا  ساختار  چيخود، ه  ةياول

سـر هـم، كنـار پشـت  يتـوال  كيـهـا را در  انـواع برنامـه  ،ويـكـه ماننـد راد  اسـتشده  يسازمانده  يطور  ،قيدق

بتـوان   نكـهيقبـل از ا:  شـوديم  انجـام  برنامـه  ةارائـ  ةلحظـ  از  قبـل  يزيربرنامـه  يهاهقرار دهد. محاسـب  گريكد ي

 ؛كــرد يبررســ را يونيــزيتلو يهــادســتگاه د يــصــحبت كــرد، با يونيــزيتلو يهارياز تصــو يخاصــ ةقطعــ ةدربـار

 ،قطعــه نيــاكــه  را يونيــزيكــل برنامــه تلو نيچنــدهــد و هــم يرا انتقــال مــ رهايتصــو نيــا كــه ييهادســتگاه

ــد ياز آن اســت. ر يبخشــ ــه امزيــليو مون ــرا يابرجســتهشــكل  ب ــه ا پــرداختن يب ــب  يهــايژگيو ،تيوضــع ني

ــزيتلو ــد را  وني ــ همانن ــد « كي ــ »رون ــرد: تلو فيتوص ــزيك ــورت جر وني ــه ص ــود را ب ــخ ــو ياني و  هارياز تص

ــد ينشــان م ييصــداها ــداز ده ــه ان ــه ب ــه در آن وقف ــم اســت. ( راســتمرا ةك ــ). ا٨٦, ١٩٧٤مه  دســتوركار ني

 ظـاهربـه  يژگـيو  نيـداد كـه ا  صيتشـخ  امزيـليكنـد. ويمـن  نيرا تضـم  كامـلبـاز و انسـجام    انيپا  ،يگوناگون

ــ يفنــ ــرارداد اي ــدهايپ يق ــمهــم ا يام ــدا در و دارد كيدئولوژي ــا ابت ــه تلو ني ــزيامكــان را ب ــا يمــ وني دهــد ت

ــ يهاشــكل ــريد يفرهنگ ــتيرا باز يگ ــد و در نت اف ــهيكن ــدرت حاكم ،ج ــق ــر آن تي ــا ب ــ راه دســت آورد.  هب

 را  انيـجر  كيـ  يونيـزيتلو  ةبرنامـ  -شـتريب  ايـكانـال    كيـدر    -  ژانرهـا  و  هاشـكل  تعـدد  از  اسـتفاده  بـا  ،سپس

 
5 Hans Magnus Enzensberger 
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 سـتميس   هـر  و  اسـتبـوده  زيـآمتيـموفق  العـادهفوق  مـدل  نيـا  عمـل،  در.  دهـد يمـ  ارائه  متقابل  تعامل  يجابه

 سـاخت  ييتوانـا  نيگزيهـا جـاه انتخـاب برنامـهكـ  ييجـا  ؛كنـد يمـ  ليتبـد   يفرهنگـ  بازار  ينوعبه  را  يونيزيتلو

 شود. يخودمان م يهاريتصو

 

 و  يفنـاور  عنـوانبـه  هـم-  يكسـاني  و  مـداوم  ةتوسـع  دسـتخوش   ونيـزيتلو  سـال،  هفتـاد  باًيدر طول تقر)  ١-٣

 ةرسـان كيـ از ب،يـرق و متضـاد يهـاكانـال تـا گرفتـه واحـد  كانـال كيـ از: اسـتهشد   -رسانه  كي  ةمثاببه  هم

 يطور قـانونهبـ يدولتـ يهـاهـا و برنامـهكـه در آن كانـال »دوگانـه يهـاسـتميس «  تـا  گرفتـه  يدولت  يانحصار

 يهــاروش ) Hickethier:١٩٩٨دارنــد. ( يســتيهمز يخصوصــ يتجــار يهــاو بــا برنامــه شــوند يم سيســأت

بـه   ينـي، پخـش زمياو انتقـال مـاهواره  يپخـش كـابل  بـه  افـراد  يدسترسـ  خاطربـهاسـت.  كـرده  رييپخش تغ

ــابود ــابرا يســمت ن ــت. بن ــ ن،يرف ــاط ب ــدگانيب نيارتب ــ نن ــ كي ــال واحــد از ب ــت، همــان نيكان ــه رف طــور ك

»zappingــان  ،»٦ ــامك ــاط ب ــدگانيب نيارتب ــه نن ــاو برنام ــش يه ــاص و پخ ــده خ ــاصكنن ــ خ  نيرا از ب

 ميتنظـ  را  خـود  يهـاانتخـاب  دائـم  طـوربـه  و  »مرتـب«  را  خـود  يهـا  برنامـه  ،ننـدگانيب  پـس  نيـا  از.  برديم

 يگ وابسـتتواننـد  يمـ  ننـدگانيب  ،يونيـزيتلو  يهـابرنامـه  يسـازرهيـو ذخ  يضـبط شخصـ  امكـان  بـا.  كننـد يم

 روزمـره  ياصـل  تيـفعال  كيـ  گـريد  كـردننگـاه  ونيـزيببرنـد. تلو  نياز بـ  زيـرا ن  يمركز  ةشبك  كنترلبه    يزمان

بـا   يتعـامل  ارتبـاطشـود.  يمـانجـام    گـاهيو گـاه و بـ  يتصـادف  صـورت  به  شتريب  روزبهروز  كار  نيا  بلكه  ست؛ين

 بـه  شيگـرا  و  ضيتعـو  را قابـل  ونيـزيتلو  ننـدگانيب  ياصـل  شيگـرا  ،يكـار  يهاصـفحه  از  يارسـانه  يهابرنامه

 يشخصـ يهـاكانـال. دهنـد  رييـتغ تيمحـدود بـدون را يابرنامـه هـر تـا انـد آمـاده آنهـا. كنـد يم داده رييـتغ

ــرا: خــش مداخلــه كننــد پ هنگــام در تــا دهنــد يمــ را امكــان نيــا انيمشــتر بــه قبــل از تــاليجيد  مثــال يب

 
  ها از روی دستگاه. های دلخواه و حذف ديگر شبکهها و شبکهوجو و انتخاب و نصب کانال. امکان جست۶
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 ،يشخصــ يهــاانــهيرا در ييدئويــو يهــاكــارت ادغــام بــا .يورزشــ يهاهمســابق در نيدوربــ ياههيــواانتخــاب ز

 .كند يم رييتغ هابرنامه ياريبس به برنامه كي فقط  از ونيزيتلو

   :يشناسييباي. ز٢

 آنكــه از شيپــ كـه اســت نيـكنــد، ايمـ زيخـود متمــا نيشــيپ يبصـر ةرا از رســان ونيـزيتلو چــهآن ن،يبنـابرا 

 و رســانه خچــهيتار د يــبا مــا ايــآ نكــهيا. اســت انتقــال ةشــبك كيــ باشــد، ضــبط  ايــ شينمــا يبــرا يدســتگاه

 -)١٩٩٧(  اسـتكـرده  شـنهاديپ  دبـره  يرژ  كـه  طـورهمـان-  انتشـار  تقـدم  حـق  بـه  توجـه  بـا  را  خـود  فرهنگ

 - كيـماتتلـه تيـاهم  كـه  شـود  د يـتأك  نجـاياسـت در ا  يفكـا.  اسـت  تـربـزرگ  اريبسـسؤال    كي  م،يكن  تيروا

 فيــتعر ينظــر ايــ يبصــر يهاهمالحظــ صــرف از فراتــر اريبســ را ونيــزيتلو -دور راه از ريتصــو ارســال مشــكل

 سـطح  كيـ  در  اگـر،.   اسـت  گذاشـته  يجابـه  ونيـزيتلو  صـنعت  يهـاتيـاولو  در  را  خود  اثر  خيتار  نيا.  كند يم

: ســتين واســطهيبــ ايــ يفــور گــاهچيهــ زودگــذر حــس آن ابــد،ينتقــال ا »يواقعــزمــان « در ونيــزيتلو ،يفنــ

 يونيـزيتلو  ةمجموعـ  ةرازيشـ  ،عنصـر  نيـا  رايـز  باشـد،شـده  ميتنظـ  و  مرتـب  دقـت  بـا  د يـبا  ونيزيتلو  »اتيح«

 اخبـار، پخـش زمـانمثـال  يبـرا يعنـي- ياليـخ زمـان مختلـف انـواع نيبـ كـه  اموزنـد يب  د يبا  نندگانيب.  است

 ييبــايز« ونيــزيجا شــوند. اگــر تلوهجابــ ها،برنامــه ةشــد اهنگهم رونــد  در -يســرگرم زمــانو  غــاتيتبل زمــان

 مياهگرفتـ اديـتعـادل اسـت كـه در آن مـا منا  يشناسـييبـايز  كيـ  نيـاباشـد،  خاص خـود را داشـته  »يشناس 

 . ميمان را از دست بدهبدون آنكه طاقت ؛ميشو جاجابه هاريتصو نيب

ــزياگــر تلو ــه  ،ســتا عــاجز يهنــر آثــار د يــتول از يســاختار لحــاظ از وني  مســتقل، يهنــر اثــرچــه برســد ب

ــحبت از ز ــييبايص ــزيتلو يشناس ــغ يوني ــه رممكني ــر ب ــد يم نظ ــتريب. رس ــهيا از ش ــ نك ــآ ميبپرس ــ اي  ةبرنام

 هنـر ونيـزيتلو در ايـآ كـه شـود مطـرح پرسـش نيـا رسـد  يمـ نظـر بـه باشـد، هنـر  كيـ  تواند يم  يونيزيتلو

 ،يونيـزيتلو  يهاگناليسـ  حضورداشـتن  جـاهمـه  درزمـان    كيـدر     ،اندرسـون  يپـر  ي. بـراريـخ  اي  دارد  وجود

ــ ــل كي ــازمان اص ــد س ــنعت ةدهن ــگ ص ــت فرهن ــتول )١٩٩٨، ١٠٥(.اس ــو د ي ــزيتلو يهاريتص ــ ،وني  از شيب
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ــاســت و ا يهنــر ةحــوز يهــاتيظرف ــا در را يبرخــوردهــر مقاومــت و  امــر ني . شــكند يدرهــم م نــهيزم ني

  اند. بست واكنش نشان دادهبن نيبه اروش  دو كمدست باپردازان و هنرمندان هينظر

از  يبرخـ بـا يونيـزيتلو سـتميبـه س  كـه پاسـخ  انـد دادههـا نشـان  آن  -ذكـر شـد   تـرشيپطور كـه  همان-  ابتدا

 نيـاغلـب ا  ،نمايخـود سـ  زيـو ن)  ييدئويـوآرت(هنـر    دئويـوممكـن اسـت.    يفرهنگـ  د يتول  نيگزيجا  يهاوهيش 

 نيـا يدر هـر دو  ليـتحل  برابـر  در  توانـد يم  يونيـزيتلو  يرسـازيتصو  يبصـر  يهاوهيشـ:  د نـكنيم  فـاينقش را ا

 دو  هنرمنـدان،از    دسـت  نيـا  ارِيبسـ  يهانمونـه  انيـم  از.  شـود  رد  كامـل  طـوربـه  ايـ  فروبپاشـد   هم  از،  هاحوزه

 و كردنــد  د يــتول ييدئويــو يهــالميف فقــط نــه كــه ليــويم يمــارآن و گــدار لــوكژان:  خواهــدبود يكــاف نــام

ــاردر ،تــا  شــش دو(كند يمانتقــاد  ونيــزيتلو يهاد يــتول از ميمســتق طــوربــه ) ، بلكــه هــاو بــم رســانه ريــز ةب

ــكل ــ يهامش ــع يعمل ــ ةتوس ــتميس  كي ــانه س ــدموكرات يارس ــاليراد و كي ــه در - را ك ــه در چ ــه و چ فرانس

ــموزامب ــد كرده يبررســ -كي ــه خــاطر داشــته اســت الزم .ان ــ كــه د يباشــب ــز ةبرشــت عالق ــه آزمــا يادي  شيب

او   بـه  نيچهـار دوربـ  فقـط امـا     كـرد  درخواسـت  نيدوربـ  ٥٠  خـود  تئـاتر  كـار  ضـبط   يبراداشت: او    ونيزيتلو

 )Adameck  :١٩٩٨، ١٢٨(. امد ين دست به شيآزما نيا از يشتريب ةجينت شد و  ارائه

ــر و ز ــران در هن ــه بح ــخ ب ــييبايراه دوم پاس ــور يشناس ــورت تئ ــه ص ــو  يب ــدان بوده يآموزش ــت: منتق اس

 بخــش. انــد كرده شــنهاديرا پتماشــاگر  ةاردوبــ ادراك مفهــوم، يونيــزيتلو شينمــا ياز برتــر افســوس  يجــابــه

ــم ــا اعظ ــته ني ــواز  دس ــا از س ــگران يكاره ــتينيفم پژوهش ــه شده س ــام گرفت ــد اله ــرار دارن ــه اص ــت ك اس

عنصـر مهـم   كيـعنـوان  هبـ  يوقتـ  هـم  آن  ؛شـود  مطـرحعنـوان دشـمن هنـر  بـه  يسادگبه  تواند ينم  ونيزيتلو

 يخاصـ  يشناسـييبـايز  بـا  ونيـزيتلو  نكـهيا  وجـود  بـا.  مانـد يم  يبـاق  مـردم  از  ياريبس  فعالِ  يِاليخ  يدر زندگ

 در  يحتـ  بتواننـد   ننـدگانيب  كـه  كنـد يمـ  فـراهم  را  يمصـالح  يولـ  شـودينمـ  اداره  -آن  كيكالسـ  مفهوم  در-

 هشـتاد يهـادهـه  در  پـژوهش  نيـا  ريسـ  خـط .  شـوند   سـرگرم  آن  بـا  يثرؤطور مـبه  ط يشرا  نيتركنندهوس يأم

 ؛كـرد  ليتبـد   ينقـد اجتمـاع  يژانرهـا  نياز محبـوب تـر  يكـيبـه    را  يونيـزيتلو  يهابرنامـهو    لميفـ  نقد   ،نود  و
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 ٨يآبكـ  يهااليسـرزنـان و ژانـر    يخـانگ   كـار  نيبـ  دهيـچيپ  ةرابطـ  ٧يمودلسـك  ايـتان  هياول  يمثال  كارها  يبرا

 ينـوع  يونيـزيتلو  يپـردازداسـتان  يهاترفنـد   كـه  كنـد ياسـتدالل مـ  طـور  نيـا  او  .را برجسته كرد  ارزش و كم

ــم راســازش  ــايو ن يســازمنطــق برنامه اني ــرا يازه ــان ب ــر يزن ــاتيظرف نيتم ــتخ يه  جــادياخودشــان  لي

 يتــريكل ةخچــيرا در طـول تار ونيــزي، تلويروانكـاو از ثرمتــأ اغلــب، گـريد يســتينيفم اناســت. منتقـد كـرده

ــانه ــااز رس ــو يه ــد و  يريتص ــت ةقاع ــ نادرس ــتالف جنس ــ ياخ ــد كرده يبررس ــاه كن .ان ــ(نگ ــه د ي  ١٩٩٠ ب

Mencencamp (  

ــه طــورهمــان ــوم تماشــاگر  ك ــپ تكامــلمفه ــرديم داي ــانحم، ك ــجد  قق ــدق يبررســ ينگــارمردم د ي ــا قي  ني

ــه چــ را شــروع موضــوع ــد ك ــف طورهكردن ــان مختل ــزيدر تلو راآنچــه  ،مخاطب ــ  وني ــد، يمشــاهده م در  كنن

 و يمركــز يونيــزيتلو يهــاكهب، چــارچوب انتقــاد از شــني. بنــابراكننــد يم يبازســاز خــود يخــانوادگ يفضــا

) Morley ١٩٨٦(. داد جهــت رييــتغ آنهــا متنــوع يهاهتجربــ و پراكنــده ننــدگانيب ســمت بــه يســازبرنامــه

 ؛كنـد يم دايـپ بسـط  هـامخالفت تمـام رغمبـه دهـد، ارائـه را يختشـناييبـايز يدگاهيـد ،واقـعبه ،نقد   كياگر  

بــا امــر  نيــاه كــنيا منظــر از. باشــد داشــته يشناســييبــايز اصــول بــا مخالفــت در يفــيتعر خــوداز  اگــر يحتــ

 خـاص يبصـر يهاموضـوع ةدربـار »قضـاوت« ننـدگانيب   ،اسـت  مـرتبط   يمطالعـات فرهنگـ  يدانشـگاه  ةرشت

 آموزند. يرا م »روزمره يزندگ يها وهيش «، بلكه رند يگينم اديرا 

رغـم بـه. سـتيآن چنـدان واضـح ن برابـر درمـردم    واكـنشاجتنـاب باشـد،    رقابـليغ  ونيزياگر حضور تلو  يحت

ــ ــدود ةهم ــوز هاتيمح ــ هن ــر كي ــخالق عنص ــاگر در تي ــود تماش ــر از. دارد وج ــ نظ ــد  از ياريبس  ،نامنتق

 از  شيبـ  يزيـچ  ننـدهيب  در  اگـر  يحتـ  ؛باشـد   خرابكارانـه  عمـل  ايـ  تمقاومـ  ينـوع  توانـد يم  ونيزيتلو  يتماشا

ــان ــه يمع ــ احمقان ــه اي ــالحظ ــذر يه ــذت زودگ ــشل ــتول بخ ــد  د ي ــح. نكن ــت واض ــه اس ــا ك ــتدالل ني ــااس  ه

 
7 Tania Modleski 
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 تعامــل بــه عــوض در و رديــگيمــ دهيــناد يكلــ امــر كيــ عنــوانبــه را ونيــزيتلو از رانهيســختگ  يهــانكــوهش

  . دارند  ليتما ونيزيتلو تيواقع با مداوم يانتقاد

 ةحـــوز در يتـــربـــزرگ مباحـــث ليـــذ اغلـــب ونيـــزيتلو رامـــونيپ ياختشـــنييبـــايز يهايريگضـــعمو

 مثـال  ،ونيـزيتلو  كـه  شـوديم  گرفتـه  نظـر  در  فـرض  نيـا  شـهيهم  بـاًيتقر  آنجـا  ؛رديـگيم  قرار  سميمدرنپست

، ســميمدرنپســت ةدربــاردر كتــاب مشــهور خــود  )١٩٩٠(٩مســونياســت. جمدرن پســت ءيشــ كيــاز  يبــارز

هـر دو،  يكـه بررسـ يبـه طـور ؛رديـگيرسـانه درنظـر مـ كيـعنـوان دو مؤلفـه از را بـه  دئوآرتيوو    ونيزيتلو

بــه  نيــا از  ي»بــالقوه يهــاييامكانــات و توانا«بلكــه  ،نيــا از شيپــ »يفرهنگــ يهژمــون«از  يگزارشــ فقــط نــه

ــه م ــم ارائ ــد را ه ــد يبع ــا) ٩٦ - ٦٧. (ده ــ ني ــتراتژ از هيقض ــود ياس ــدان خ ــو هنرمن ــ دئوآرتي ــدان اي  منتق

ــدان زيمتمــا ــه ياســت؛ منتق ــد  يســع ك ــ دارن ــوتروش  كي ــاوم يكيهرمن ــرا مق ــار  يب ــر دررفت ــانمت براب  يه

 كـلو بـه  بـارهدو  مبتكرانـه  طورهچـ  نكـهيا  از  فـارغ  مسـون،يج  يكيالكتيـد  روش .  كننـد   جـاديا  مجزا  يونيزيتلو

 ســتميس  يو اقتصــاد ياجتمــاع يهاهيســوبــه ســمت  و رديــگيم فاصــله يشناســييبــاياز ز ،اســتابــداع شــده

 .شوديم ليمتما يونيزيتلو

 

  :كيدئولوژيا يبندصورت. ٣

ــاهم  ــار تي ــزيتلو يخيت ــط  وني ــ فق ــوآور از يبرخ ــاين ــ يه ــ يفن ــتاوردها اي ــر يدس ــاص يهن ــر را خ  درب

آن تكامـل   بـااسـت كـه    يد يـجد   يهاهجربـت  و  ياجتمـاع  نظـم  زيمتمـا  يكاركردهـا  در  شتريب  بلكه  رد؛يگينم

 موضـوع،  امـا  ،اسـتآمـده  وجـود  بـه  رهايتصـو  تيـو كم  تيـفيدر ك  يريچشـمگ   يهـاياست. نـوآوركرده  دايپ

ــا ــواقع ني ــرا تغ تي ــزيدهــد كــه تلوينمــ ريي ــزار شــهيهم وني ــرا ياب ــوده ينظــم اجتمــاع يب ــواع  اســتب و ان

 كند. ياز كنترل و خشونت را اعمال م يمختلف
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 تمــام بــاًيتقر ، حــال نيــا بــا. اســت »بــازار« كيــ معاصــر ونيــزي، تلواندكارانو دســت از نظــر كارمنــدان )٣-١

 يعمــوم ييهــاپروژهبودنــد؛  رفتــهيپذ  را از خــود يمتفــاوت ريتصــو يتاحــدود ،يونيــزيتلو يقبلــ يهــاســتميس 

 يانحصــارها ني، چنــ ياســيس  ميــرژ اعتبـار بــه بســته. بــودشــده يگذارهيسـرماهــا در آن دولــت نفــوذ بــا كـه

 يفرهنگــ لهيوســ كيــعنــوان بــه ايــمطـرح شــود  يملــ يفرهنــگ رســم كيــ قالــب درممكــن اســت  يعمـوم

ــال  ــود. در س ــذار ش ــط واگ ــه متوس ــان طبق ــه نخبگ ــاص ب ــر ١٩٤٨خ ــف گ ــگامي، پ مي، آدول ــش در  ش پخ

مــردم و در  يســازمانده يبــرا يابــزار«عنــوان ) را بــهونيــزيتلو نيبنــابرا(و  ويــفــدرال آلمــان ، راد يجمهــور

ــدگ دادنشــكل جــهينت ــه زن ــوم يب ــتعر »يعم ــل از  في ــه نق ــرد (ب ــ١٥٩،  ١٩٩٠ Rundfunkك ــه م  ي) ك

ــوان آن را پا ــت ــرا ياهي ــيوظ« يب ــراد »ياســيس  ةف ــزيو تلو وي ــ وني ــدموكرات ةدر ســاختمان جامع ــان  كي آلم

 ونيـزيآلمـان ، تلو  كيـدموكرات  يجمهـور  تيـحاكم  يهـاسـال  نياولـدانسـت. در    دوم  يجهـان  پس از جنـگ

 بـا  دگاهيـد  نيـا  ،  ١٩٧٠  ةدهـ  آخـر  يهاسـال    در.  شـد يمـ  يتلقـ  ياجتمـاع  ارتباطـات  د يـجد   ةعنوان رسـانبه

-هـم    ونيـزيبـا تلو  ي. در شـوروشـد   سـركوب  يشـورو  ريجمـاه  اتحـاد  بـر  حـاكم  ونيـزيتلو  عملكـرد  و  نمونه

 »حـاكم يدئولوژيـا غيـتبل و  ياتـوده  يرسـاناطالع  يبـرا  يالهيوسـ«  عنوانهبـ  -يجمعـ  يهـارسـانه  ةهم  مانند 

ــه ١٠آلمــان كيــدموكرات يجمهــوردر  ونيــزي) پــس از آن تلو٧،  ١٩٧٥ ي(جوروســك .شــد يمــ رفتــار عنــوان ب

توسـعه   افتـهيسـازمان  ياجتمـاع  ينـدهايفرآ  برابـر  در  مـداوم  يراهبـرد  يريـگجهـت  ينهاد متمركـز بـرا  كي

 پاسـخ  ونيـزيتلو  از  يتلقـ  نيـا  هبـ  مسـتقل  پردازانهيـاز نظر  يشـد. برخـ  فيـعملكـرد تعر  نيـاو مطابق    افتي

تــوان از كــاركرد يرا نمــ يفرهنگــ ةعرصــ كيــعنــوان بــه ونيــزينقــش تلو كــهموضــوع  نيــا انيــبــا ب انــد گفته

 ) ١٩٨٥  Hoffبه  د ي(نگاه كن .رسانه جدا كرد يارتباط

 يهــاروش  از اســتفاده وجــود بــا يحتــ و] يلمللــانيب ايــ ي[ملــ آن اس يــمق بــه توجــه بــدون ون،يــزيتلو )٣-٢

 ،گــريد انيــب بــه كنــد؛يم خطــاب تــوده كيــ عنــوانبــه را خــود ةننــد يب  ضــرورتبه كردن،خطــاب وتامتفــ
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 كيـ يبـرا يعنـوان نمـاد. اگرچـه اغلـب بـهخوانـد يفرام    زيمتمـا  روش   چنـد خـود را بـه    مخاطبـان  ونيزيتلو

كـه اسـت    يكـار مشـكل  تيـواقع  نيـاسـت، اثبـات اخواهانـه عمـل كـردهتيتمام  يحكومت  كنترلنوع خاص از  

ــزيتلو ــدر نقــش  شــهيهم وني ــدا نيماشــ كي ــوده اريبســ معتمــد  يپروپاگان ــأثموفــق ب  رياســت. صــحبت از ت

 يشـنهاديپ  يهـاشينما  شـرفتهيپ  يهـاسـتميس   كـه بـا آن  يريتـأث  ؛تـر خواهـدبودون سـادهيزيتلو  كيدئولوژيا

 بـا  ياهيحاشـ  مخاطبـان  آن  در  و  »هسـت  يزيـچ  ،يكسـ  هـر  يبـرا  «  كـه  ييتـا جـا  دهنـد يمـ  توسعه  را  خود

 نيـا  كـه  اسـتهكـرد  اسـتدالل  هزمـاركو.  كننـد يمـ  نيتمـر  را  حيتـرج  و  انتخـاب  تفـاوت  ،كانال  هر  در  چرخش

 محـرك  يرويـن  نيـا  يكلـ  طـوربـه  ،جـهينت  در  و  بـوده  ليـمراز  ابـ  بر  تسلط   يبرا  يراهقضا    از  ،هاانتخاب  اديازد

 راه نيترسـاده كـه كـرديم  فكـر  او  درواقـع،.  اسـتداده  شـكل  را  »شـرفتهيپ  يصـنعتجامعـه  «  خواهانـهتيتمام

 و كنــد  اســتفاده ويــراد ايــ ونيــزيتلو از ســاعت چنــد  كــه بــود نيــا كــار ط يمحــ در بودن»يبعــد تــك« يبــرا

 از وبيــمع ةچرخــ كيــ ونيــزيتلو ب،يــترت نيــبــه ا ).٢٠، ١٩٦٤( دهــد  رييــتغ يتصــادف طــوربــه را هاســتگاهيا

   .اندازند يم آن به عيسر ينگاه يحت كه رديگيرا هم دربر م يكسان ةهم و دهد يم ارائه را توهم

 دبـور ماننـد  گـرانيد كـالم در ميرمسـتقيغ طـوربـه  كـه  اسـت  يانتزاعـ  ينفـ  ينـوع  ةدهنـد نشـان  دگاهيـد  نيا

 نانــهيبدب د يــكتأ يبعــدها بــه نــوع ورار تكــ) ١٩٧٦ : ييوانمــاعصــر ( اريــبودر و) ١٩٦٧:  شينمــا  ةجامعــ(

، فلــج يتفــاوتي«باو زعمبــه كــه ييجــا تــا ؛نــد يب يرا كــامالً متفــاوت مــ موضــوع) ١٩٥٣. آدورنــو (شــد  ليتبــد 

ــناختروان ــتماو  يش ــا لي ــردم كيدئولوژي ــ »م ــيم ــا د توان ــتفاده ب ــزيتلو از اس ــته وني ــود شكس ــه ؛ش  چراك

 و نباشـد   هـم  آن  در  فعـال  افـراد  يتيكفـاياز بـ  يتـح  د يشـا  سـت،ين  يطانيشـ  يهـاتين  جهيت«ن  آن  يدئولوژيا

 كـه  اسـت  معتقـد   آدورنـو  ،ليـدل  نيهمـ  بـه)  ٦٩  ،  ١٩٩٨(».شـود  ليـتحم  يواقعـ  يطانيشـ  روح  كي  از  شتريب

 از هماهنــگ اقــدام كيــ در فقــط  اگــر يحتــ ؛»دارد وجــود د يــام يانــدك ،يآگــاه شيافــزا يبــرا تــالش  در «

 در فقــط را  يپرشــور احساســاتتواننــد بعمــوم مــردم « آن در كــه باشــد  ننــدگانيب و دكننــدگانيتول يســو

 ) همان(.»كنند  تيهدا خودشان ينيب نوك ةمحدود
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ــون ــدرس  ترگ ــت:  ١٢٩,  ١٩٥٦( آن ــار داش ــ «) اظه ــ نيچن ــر در يتالش ــورت ه ــا ص ــت ب ــان يهابرداش  يانس

 يايـدن  روابـط   هرچـه  اسـت»كـرده  رييـتغ  شـدتبـه  ونيـزيتلو  و  ويـراداز    متأثر   نيكه قبل از ا  شوديرو مروبه

)   ١٢٩,    ١٩٥٦. (  شـوديشـبح م  كيـبـه    ليتبـد    شـتريب,    بيـغا  و  حاضـر  جهـان  ،شـوديم  جانبهكي  يانسان

ــاره  ،. ژان پــل ســارتر  پراكنــده مخاطبــان«: نوشــت برنامــه پخــش نيحــ »مخاطــب در انضــباط د يتشــد «درب

 )٤٣٧ ، ١٩٩١(  ».كننـد   يمـ  وصـل  هـمبـه  را  آنهـا  كـهشناسـند    يرا مـ  گريكـد ي  ييهـانيماشـ  ةبه واسط  فقط 

 تماشـا  را  برنامـه  همـان  يگـريد  يجـا  در  هـم  گـرانيكـه د  يآگـاه  نيـا  بـدون  دركـ  تماشا  ونيزيتلو  توانينم

. سـارتر پـس از شـوند يمـ كپارچـهي گريكـد ي بـا  دسـتگاه  كيـ  بـا  ،از هـم  ييجـدا  رغمهبـ  قـاًيدق  همه  .كنند يم

 ليــتحم را واحــد  برنامــه كيــ ونيــزيتلو اگــر كــه كــرد را مطــرح  ســؤال نيــا، ١٩٦٠ســفر بــه كوبــا در ســال 

 ،سـازنده ييهـاوهيتوانـد مـردم را بـا شـيمـ ايـآ ،شـود انجـام يجمعـ شـكل بـه بتوانـد  تماشا  عمل  اگر  و  نكند 

ــو ــازمانده ازن ــد  يس ــ. در كن ــارتر  نيهم ــه, س ــرابط ــار كي ــانه ابتك ــاص رس ــم ياخ ــن  ياندازرا از چش كه

 جـاديا  ايـ  يآخرالزمـان  ةد يـپد   كيـ  ايـكارنـاوال    كيـبـه    تيوضـع  سـنجش  يشما بـرا  نيبنابرا«كرد:    شنهاديپ

  )  ٤٣٨،  ١٩٩١(.»د يدار ازيدر نظم ن يآشفتگ 

متـأخر   يانمونـه  در.  شـوديمـ  تكـرار  زيـن  نقـدها  نيتـركـاليراد  در  يحتـ  ،ونيـزيتلوبـه    يوارد يـام  ژسـت  نيا

 قيـدق  فيتوصـ  در.  مينـدازيب  ينگـاه)  ١٩٩٦(  يونيـزيتلو  يفعلـ  يهاهيـرو  بـه  ويـبورد  ريـپ  حملـه  بـه  تـوانيم

ــزيتلو ،يو ةشناســانجامعه ــ را وني ــ از محــدود اريبســ بخــش كي ــا هطبقــ كي ــد يداره م ــا. كن ــه  بخــش ني ب

 عنـوانبـه تـا دهـد يمـ اجـازه خـود »همكـاران« گـريبـه خبرنگـاران و د  وكنـد  يجبهـه عمـل مـ   كي  صورت

 ،  ياسـيس   زيمتمـا  يهـانـهيزم  يزمـان  آنچـهصـورت،    نيـبـه ا  .شـوند   داده  شينمـا  ياسـيس   يفضـا  كل  يصدا

در   و  د نشـويمـ  محـرومحـوزه    آن  يهـابحثدر    خـاص خـود  اقتـدار  از  اكنـون  ،ند شـد يم  يتلق  يهنر  و  يعلم

قـدرت   ميتحكـ  نيـا  د يـاصـرار دارد كـه با  ويـ. بوردرنـد يگيمخاطبـان قـرار مـ  ةشد يبند رتبه  بازار  رحمت  يةسا
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كـه  شـود جـاديامسـتقل  يارتبـاط د يـجد  يابزارهـا  خواهـد يم  او  نيچنـهـم  .بـرعكس شـود  يو فكر  يفرهنگ 

 . د ننباش  شرفتهيپ يفن نظر ازكه ممكن است هرچند  ؛د نخدمت كن يمختلف اجتماع يهابه گروه

 

 هـر در. اسـتشـده شـناخته يطبقـات و ياتـوده اسـتيس  دو هـر نـدهينما عنـوانبـه ونيـزيتلو  ،  نيبنابرا)  ٣-٣

 يبـاق سـؤال نيـا. دارد هدهنـد ثبـات يكيدئولوژيـا يكـاركرد تيـمز ،حـاكم نظـم يبـرا ونيزيتلو  ،تيموقع  دو

 انـد كرده اشـاره نكتـه نيـا بـه نامنتقـد  البتـه. اسـت كـار در تـرميمسـتق ياقتصـاد  عملكـرد  ايآ  كه  استمانده

 بـا ميمسـتق طوربـهچـه    ؛اسـتهداشـت  عهـده  بـه  را  گـرااز سـاخت فرهنـگ مصـرف  يبخش مهمـ  ونيزيكه تلو

  از كاالها.  يمتنوع ةمجموع شينما با ميرمستقيطور غو چه به غاتيتبل

ــ ــاريبال نيات ــ ب ــم را در ا ينظــر زيتمــا كي ــرده ميترســ نجــايمه ــك ــ، هو ياســت: از طرف ــتي ــوده يابي و  يات

توانـد   يمـ  نيـا  ودهنـد  يسـازمان مـ  ياجتمـاع  ييهـاعنـوان گـروههـا را بـهبر طبقـه، سـوژه  يمبتن  يهابحث

 كـاركردبـا    مطـابق  يمصـرف  يكاالهـا  غيـتبل،    گـريشـود. از طـرف د  يمحـور تلقـكـاركرد دولـت  كيعنوان  به

 ،قـتيدرحق) ٣، فصـل  ١٩٩٣.(شـوديمنطبـق مـ و بـا آن و بـازار اسـت  هيدر خـدمت سـرما  و  كـاال  يوارگـبت

 يهــاتيموقع ةعرصــ تــا اســت هيشــب شــتريب يفروشــبــت ةمكــار بــازار  كيــ بــه  دوره نيــا در ونيــزياگــر تلو

 نجـايا  در.    شـوديم  اصـالح  زيـن  آن  يقـدرت اقتصـاد  ،آن  ياسـيس   نقـش  شـدنكـم  بـا  زمـانهـم  ك،يدئولوژيا

 دخــو ،مـردم كـه كنـد يمـ ثبـت را يهاريتصـو ونيــزيتلو: اسـت نهفتـه ونيـزيتلو ةجنبـ نيتـر»نيترعوامانـه«

 حــولمــا را  مســتعد  يروانــ يزنــدگ ونيــزيتلو .انــد كرده يريــگجهــت شــاندرباره و شــناختههــا را آن تــرشيپ

تعلـق   مـتيعنـوان قاز وقـت آزاد مـا را بـه   يبخشـ  ،جـهيكنـد و در نتيمـ  يبازسـاز  دوباره  يمصرف  يهاعادت

 .كند يمطالبه م ياجتماع

 ينيبـازآفر  بـا  را  ي، زمـان كـاريصـنعت  د يـو تول  يمـزد  كـار  كـهچنان:  اسـت  قيـدق  ياقتصـاد  استدالل  منطق

ــه ــاع« ،جامع ــ »ياجتم ــد يم ــزي، تلوكن ــن وني ــان  زي ــرفزم ــدهص ــرا ش ــخ يب ــردازالي ــگ را  يپ  و فرهن
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كـار   نيـا  كـهمحـدود    يهـم بـه معنـا  ؛كـار اسـت  ينـوع  قـتيدرحق  ،ونيـزيتلو  يكند. تماشـايم  »ياجتماع«

 ،زيــن كــار نيــا كــه آن ةگســترد يمعنــا درو هــم  كنــد يمــ د يــتول ارزش  يونيــزيتلو يهــاشــبكه يبــرا يبــرا

 تيهـدا جلـو بـه شـهيهم د يـبا و كنـد يمـ ريتفسـ يمصـرف يانتزاعـ يرويـن  كيـ  صـورت  بـه  را  ما  يهاتيفعال

 «ابـزار تـوان يمـ آن از اسـتفاده بـا كـه دهـد يمـ  ارائـه  را  يسـختو    سـفت  سـميمكان  ،ونيـزيتلو  نيبنابرا.  شود

ــرف» ــترش  را مص ــوزه و داد گس ــاح ــجد  يه ــدگ از يد ي ــر از را يزن ــرما منظ ــارز يدارهيس ــرد يابي ــه  .ك (ب

ــم ــه كن ٧-١٩٥ ، ١٩٩٧ تياس ــمراجع ــا از) .د ي ــاظ، ني ــزيتلو لح ــوز وني ــاز در هن ــت راه آغ ــتيدرحق. اس  ،ق

 ؛شـوديم  تيهـدا  آن  بـا  تنـنتريا  هامـروز  كـه  اسـت  يروشـ  يبـرا  مناسـب  حيتوض  نياول  »مصرف  ابزار  ةتوسع«

سـوق   يرا بـه سـمت  نترنـتيبتـوان ا  كمتـر  ون،يـزيتلو  شـتريگسـترش ب  نسـبتبـه  كـه  رسد يم  نظر  به  هرچند 

 ميعظـــ تيـــجمع اس يـــمقدو  هـــر در را يتصـــوررقابليغ ياجتمـــاع يهـــايانرژ تـــاكنون ونيـــزي. تلو داد

 شــدهيســازيخصوص يهــاتيعالف( مــبهم يهــاتيــموقع و) يســوگوار و جشــن يبــرا يالمللــنيب يهــاكنش(

ــه) يمصــرف ــوان جــذب مــا به يشــتريب اطالعــات ونيــزيتلو نــك،يا.  اســتدرآورده گــردش  ب  د يــتولنســبت ت

كـردن و دورانـداختن كنشـهي. ررديـگيم بـردر  را  تماشـا  يبـرامـا    يينسـبت بـه توانـا  يشتريو زمان ب  كند يم

در كنـار   و  نيـا  . بـا وجـودمينـدار  اريـاخت  در  آن  نيگزيجـا  عنـوانبـه  يزيـآسان نخواهدبود و ما چ  نيماش   نيا

ــ ــامطلب ةهم ــتناك  يه ــاروحش ــزيآن، تلو ةدرب ــ وني ــال كي ــان احتم ــا و امك ــ يينه ــظ م ــد: يرا حف  آنكن

 تجربــهرا  آن ميتــوانيمــ يســختبــه و ميــدار ازيــندانســتن آن  بــهمــا  كــه دهــد يم آمــوزش  مــا بــه را يزيــچ

  .خاطرتعلق حس گران،يد رنج و يشاد يگذاراشتراك به جهان، ةباردر يريادگي ؛ميكن

 .ميكنن آرزو را آن ميتوانينم ما كه دهد يم وعده را ييهازيچ ةهم ونيزيتلو 


