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فرهنگ لغت انتقادي-تاريخي ماركسيسم
تلويزيون
نوشتهي ريچارد دينست
ترجمه بنيامين فرنام
تلويزيــون محبــوبتــرين و شــايد مهــمتــرين مصــنوع بشــر در دورة تــاريخســازي اســت كــه در آن ابتكــاري
تكنولوژيــك ،ضــروريات ســرمايهداري را بــا ســازماندهي مجــدد فرهنگــي و كنتــرل گفتمــانهــاي عمــومي
بــهشــدت پ ـيش بــردهاســت .تلويزي ـون ماش ـيني اســت كــه نــهفقط درون ســاختارهاي ســرمايهداري بهتــرين
عملكرد را دارد بلكه اين ساختارها را بازتوليد و تقويت ميكند.
نظريهپردازان انتقادي ،تلويزيـون را بـهعنـوان آسـيبنمايي از دوران پـس از جنـگ تلقـي كردنـد ،امـا اهميـت
و مفهوم اين آسـيبنما بـه روشهـاي مختلفـي ارائـه شـدهاسـت .بـهطـور كلـي ،آنهـا موضـعهاي ايـدئولوژيك
خــاص و ارزشهــاي فرهنگ ـي ترويجشــده در فرآينــد برنامهســازي تلويزي ـوني را بررسـي كــردهانــد و البتــه در
كنــار آن امكانــات اي ـن رويكــرد بــراي شــكلهاي كــامﻼً جدي ـد و راديكــالي از تجرب ـة فرهنگ ـي را كاويدهانــد؛
آنها همچنين نحوة تبديل تلويزيـون بـه يـك فنـاوري اجتمـاعي را در يـك مفهـوم كلـيتـر سـنجيده و راههـا
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و روشهــاي تبــديل تلويزيــون بــه يــك فنــاوري اجتمــاعي را بررســي كردهانــد و در معنــايي عــامتر ،آن را
بهعنوان يـك ميـانجيِ بـهظاهر جهـاني كاويدهانـد؛ در ايـن رويكـرد ،تلويزيـون بـهظاهر ،يـك ميـانجي جهـاني
است كـه ميتوانـد ميـان رونـدهاي ارزشگـذاري اقتصـادي بـا بازتوليـد روابـط اجتمـاعي و شـكوفايي فرديـت
انسانها ارتباط برقرار كند.
بنــابراين ،انتقــاد از تلويزي ـون بــهناچار چنــد نــوع از تجزيــه و تحلي ـل را دربــر ميگيرنــد؛ از خــوانش دقيــق
برنامــههــاي خــاص تــا توصـيف نظــري سيســتم تلويزيـوني در كليـت آن .در عـين حــال ،بهضــرورت انتقــاد از
تلويزيون به شكل نقدهاي صوري توسعه مييابد؛ به شكل سوالهاي فلسفي بنيادين و سياسي.
آدورنــو در ابتــداي مقال ـة خــود »مقدمــهاي بــر تلويزي ـون« ) ،(١٩٥٣خطــوط اصــلي تفكــر انتقــادياش را بــه
ايــن شــكل صــورتبندي مــيكنــد» :نميتــوان دربــارة هــر كــدام از ســويههاي اجتمــاعي ،فنــي و هنــري
تلويزيون بـهطور جداگانـه بحـث كـرد .ايـن ويژگيهـا در مقياسـي بـزرگ بـه يكـديگر وابسـتهاند :بـراي مثـال
تشــخيص تركي ـب هنــري ي ـك برنام ـة تلويزي ـوني بــه نظرســنجي از تــودة مــردم بســتگي دارد و فقــط ي ـك
سادهلوح جرئت ميكند نظـر مـردم را ناديـده بگيـرد .تـأثير اجتمـاعي تلويزيـون نيـز بـه زيرسـاختهاي فنـي
و همچنين بـه تـازگي ايـن اختـراع بسـتگي دارد؛ امـري كـه بـهحتم در ابتـداي ظهـور ايـن پديـده در امريكـا
سرنوشــتســاز بــود .اي ـن تــأثير اجتمــاعي هــمچنــين بــه پيــامهــاي ضــمني و آشــكاري بســتگي دارد كــه
برنامههاي تلويزيوني به بينندگان خـود منتقـل مـيكننـد .ايـن رسـانه بـهخـوديخـود و بـهعنـوان تركيبـي از
فيلم و راديو ،ذيل مبحـث كلـي صـنعت فرهنـگ قـرار مـيگيـرد ،امـا افـزون بـر آن تلويزيـون تمايـل دارد تـا
آگـاهي عمـومي را در هــر زمينـهاي از آن خـود كنــد و تغييـر دهـد (٤٩ ،١٩٩٨) «.دســتكـمگـرفتن ميـزان
توسعة اثر تلويزيـون بـهعنوان يـك نيـروي اجتمـاعي طبيعـي از رويكـرد مبالغـهآميز دربـارة موفقيـت تـاريخي
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و جهاني آن بدتر است .به همـين دليـل ﻻزم اسـت كـه بـهمنظـور نزديكشـدن بـه پيچيـدگيهاي تلويزيـون،
اين مسئله را با روششناسي متمايز آدورنو بررسي كرد.
-١آپاراتوس سياسي-اقتصادي-فناورانه:
 (١-١تلويزيون فقـط بـا چنـد تفـاوت جزئـي ،مشخصـههاي سـازماني فنـي اوليـة خـود را حفـظ كـردهاسـت:
پخش متمركز براي همـه و دريافـت نامتقابـل .دولـت و منـافع شـركتها ايـن رسـانه را كنتـرل ميكننـد ،نـه
مشابه با رسانههاي ديگر بلكـه بـا حفـظ شـكاف بـين پخشكننـدگان و بيننـدگان و بـه شـكل توأمـان ايجـاد
پلي خيالي بـين آنهـا .ايـن امـر در يـك سـطح مـالي كـامﻼً درسـت اسـت :هزينـههـاي برنامهسـازي و توزيـع
بــهطــور چشــمگيري بــه دليـل توســعة مــداوم ،نوآوريهــا و رقابــت قــوي در ايـن حــوزه افــزايش يافتهاســت و
ايــن در حــالي اســت كــه قيمــت دريافــت از نظــر تجهيــزات و هزينــههــاي خــانگي ارزانتــر شــدهاســت و
هزينــههاي تبليغــاتي هــم هــر روز ،ســهم بيشــتري از توليــد ناخــالص ســرمايهداري را بــه خــود اختصــاص
ميدهد؛ چنانكه به شرط زيست اقتصادي اين نظام تبديل شدهاند.
در ي ـك ســطح كليتــر ،هزينــههاي تلويزي ـون در سراســر سيســتم اقتصــادي بــهعنــوان نــوعي هزين ـة ســربار
پخــش ميشــود؛ گــويي قيمــت اجتنابناپــذير زنــدگي روزمــرة كــاﻻيي و سياســتهاي نمايشــي را بايــد
همگان پرداخت كنند.
در طــول روزهــاي پخــش زمينــي در اروپــا ،انحصــار تلويزيــون در دســت دولــت بــود .در اروپــاي غربــي،
تلويزي ـون بهصــورت قــانوني بــا هيئتهــاي نظــارت از طــرف جامعــه كنتــرل ميشــد .در كشــورهاي »واقع ـاً
سوسياليســتي« موجــود اروپــاي شــرقي ،نظــارت و اعمــال مقــررات را كميتــههاي حزبهــاي حــاكم اعمــال
ميكردند .ايـن قاعـده بـا معرفـي تكنولوژيهـاي رسـانهاي جديـدتر ،بـهخصـوص دريافـت فـردي برنامـهها بـا
روش انتقــال مــاهوارهاي ،تغيي ـر كردهاســت .گســترش تلويزي ـون از مرزهــاي مل ـي فراتــر رفــت و از آن پــس
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برنامــههــا بــراي مخاطبــان بــينالمللــي توليــد و پخــش ميشــدند .مهمتــر اينكــه بــه واســطة تلويزيــون،
»زيباييشناســي كــاﻻيي« بــهعنــوان »موتــور جهــانيشــدن« عمــل مــيكــرد (Houg:١٩٩٩) .در امريكــا،
تلويزيــون از همــان ابتــدا ،روشــي را بــراي تبــديل بــه يــك سيســتم توليــد و پخــش تجــاري-خصوصــي
تمامعيار به نمايش گذاشت.
در اوضــاع مقــرراتزدايــي نئــوليبرال در دهـههاي هشــتاد و نــود ،سيســتمهــاي تلويزيـوني در سرتاســر جهــان
گسترش يافتند و بـه شـكل كامـلتري بـا شـركتهـاي بـزرگ و معمـوﻻً بـا عنـوان هزينـههاي جـاري دولتـي
ادغــام شــدند .بــهرغم آنكــه برنامهســازي از نظــر محتــوا ،بــهنســبت محل ـي و مل ـي بــاقي مانــد ول ـي اغلــب
شــركتهــاي رســانهاي و تولي ـدهاي آنهــا در مقي ـاس جهــاني عمــل ميكننــد و بــه پخــشكننــدههــاي مل ـي
ســابق بــراي كســب ســهم بــازار جهــاني فشــار ميآورنــد .چــون شــركتهاي تلويزي ـوني جــذب فعاليتهــاي
بزرگتــري ميشــوند كــه دربرگيرنــدة ديگــر واحــدهاي رســانهاي و ســاخت ارتباطــات دوربــرد اســت ،از اي ـن
رو ،فرصتهاي ديگري بـه وجـود ميآيـد بـراي انـواع كﻼسـيك ادغـام عمـودي )توليـد و توزيـع محصـولهاي
طتوليــد -از
مختلــف در همــان شــركت( و هــمچنــين انــواع جديــدي از كاﻻييســازي كــه در آن ،چنــد خ ِ
اســباببازي و پوشــاك تــا رســتورانها و پاركهــاي موضــوعي -١ميتواننــد بــه محصــولهاي داراي حــق
تكثير)كپيراي ـت( متك ـي باشــند .تعــداد انگشــتشــماري از شــركتها بــا كنتــرل قســمتهــاي مهــم طي ـف
برنامــههاي تلويزي ـوني ،اي ـن توانــايي را دارنــد كــه كاﻻهــاي خــود را در مجموعــههاي جدي ـدي از زمينــههاي
ديگر صنعت فرهنـگ -بـهويـژه تبليغـات ،روزنامـهنگـاري و ورزش -ارائـه دهنـد .در اسـتراتژيهـاي تجـاري و
تكنيكهـاي بازاريـابي آنهـا ،شـركتهاي رسـانهاي نمونـه و سرمشـقاند .بـراي مطالعـة بيشـتر رجـوع كنيـد
به(Herman and McChesney :١٩٩٧) :

 ، theme-parks.١پارك موضوعي به مجموعهاي از مسيرهاي گردشگري و ديگر سرگرميها گفته ميشود كه حول محور يك يا چند موضوع خاص ساخته
ميشوند.
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 (٢-١رويكردهــاي ماركسيســتي بــه پدي ـدة تلويزي ـون در محــدودهاي قــرار دارد ب ـين نقــد اي ـدئولوژيك و اي ـن
ســؤال كــه آيــا و چــهطور ايــن رســانه مــيتوانــد كــاركردي انتقــادي داشــتهباشــد .اســاس ديــدگاه
راديكــالدموكراتي ـك نســبت بــه تلويزي ـون از نظري ـة رادي ـوي برشــت ،نظريــة ف ـيلم ژيگــا ورتــوف ٢و مكتــب
پراكسيس نشئت ميگيـرد .ايـن رويكـرد بـه ضـرورت ايجـاد مواجهـة بصـري و يـك چرخـة بيانتهـا از انتقـال
]اطﻼعات[ اشاره ميكند كه در آن هـر كسـي هـم بـهعنـوان فرسـتنده و هـم گيرنـده عمـل ميكنـد .ورتـوف
همانطور كـه سـينما را بـهعنـوان ابـزاري بـراي سـاخت تصـويرها بـهعنـوان واقعيـتهـاي اجتمـاعي در نظـر
گرفت ،پيش بيني كرد تلويزيـون نيـز وسـيلهاي باشـد بـراي پخـش تصـويرها بـهعنـوان ابـزاري بـراي رهـايي
اجتمــاعي .بنــابراين تلويزيــون ميتوانــد تركيــب كيفــي جديــدي از هنــر و تكنيــك را ممكــن كنــد  .ايــن
چشــمانــداز خــوشبينانــه از فرهنــگ چــپ محــو نشدهاســت و ميخواهــد ازنــو گــردش تصــويرها را بــه شــكل
راديكــال ســازماندهي كنــد .ايــن چشــمانــداز در گــروههــاي فيلمســازي و تصويرســازي آوانگــارد دهــههاي
شصــت و هفتــاد دوبــاره ظــاهر شــد؛گروههايي كــه بــه ســلطة تلويزيــون بــا ايجــاد ســبكهاي آلترنــاتيو و
مكانهــاي تولي ـد تصــوير واكــنش نشــان دادنــد .مهــمتــرين بي ـان تئوري ـك آن در كــار »عمومي ـت و تجربــه«
اســكار نگــت 3و الكســاندر كلــوژ (١٩٧٢) 4ظــاهر شــد كــه نيــاز بــه محصــولهايي را تشــريح ميكنــد كــه
توانــايي آزادســازي »اســتعداد خــﻼق« و فعــالكــردن »تخيــل جامعهشــناختي« را دارنــد و هــماكنــون در
ســازمان صــنعتي تلويزي ـون كــار ميكننــد , ١٩٧٢ ) .فصــل ( ٣درخواســت آنهــا بــراي اخــذ ي ـك دي ـدگاه
جديد و مثبت از تلويزيون تا حد زيادي بدون پاسـخ بـاقي مانـدهاسـت؛ بـه اسـتثناء خـود كلـوژ كـه بـه توليـد
محصــولهاي نوآورانــه -در »پنجرههــاي« تضــمين قــانوني -بــراي چنــدين شــبكة تجــاري در آلمــان ادامــه

2.Dziga
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Oskar Negt
4
Alexander Kluge
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ميدهــد  .در كتــاب مؤلفــههــاي ي ـك نظريــة رســانه ) ،(١٩٧٠هــانس مــاگنوس انتســنبرگر 5اســتدﻻل
ميكنــد كــه »تجي ـزات پخــش« ميتوانــد بــا معكــوسكــردن روابــط ب ـين فرســتنده و گيرنــده ،بــه »وســايل
ارتبــاطي« تبــديل شــود .بيســت ســال بعــد ،او بــا دلســردي از تلويزي ـون بــهعنــوان ي ـك »رســانه ب ـي ارزش«
ســخن گفــت كــه »بيهــوده« و »پريشــان« بــه نظــر ميرســد و »تنهــا شــكل جهــاني و اغلــب در دســترس
رواندرماني« اسـت كـه بـا توجـه بـه »هزينـههاي اجتمـاعيِ« داروهـاي شـيميايي ،هـيچ جـايگزيني بـراي آن
وجود ندارد(١٠١ ,١٩٨٨).
اين دفاعيـه بدبينانـه از ايـن مشـاهده سرچشـمه ميگيـرد كـه تلويزيـون ،بـا وجـود وعـدههاي آرمـانگرايانـة
اولية خود ،هيچ ساختار با پايان بازي را بـر پايـة گفـتوگو توسـعه نـدادهاسـت؛ بـر عكـس ،بـا زمانبنـديهاي
دقيق ،طوري سازماندهي شدهاسـت كـه ماننـد راديـو ،انـواع برنامـههـا را در يـك تـوالي پشـتسـر هـم ،كنـار
يكديگر قرار دهد .محاسـبههاي برنامـهريزي قبـل از لحظـة ارائـة برنامـه انجـام ميشـود :قبـل از اينكـه بتـوان
دربـارة قطعـة خاصـي از تصــويرهاي تلويزيـوني صــحبت كــرد ،بايـد دســتگاههــاي تلويزيـوني را بررسـي كــرد؛
دســتگاههايي كــه ايـن تصــويرها را انتقــال مـي دهــد و هــمچنـين كــل برنامــه تلويزيـوني را كــه ايـن قطعــه،
بخش ـي از آن اســت .ريمونــد ويلي ـامز بــه شــكل برجســتهاي بــراي پــرداختن بــه اي ـن وضــعيت ،ويژگيهــاي
تلويزيــون را هماننــد يــك »رونــد« توصــيف كــرد :تلويزيــون خــود را بــه صــورت جريــاني از تصــويرها و
صــداهايي نشــان ميدهــد كــه در آن وقفــه بــه انــدازة اســتمرار مهــم اســت .(٨٦ ,١٩٧٤) .ايــن دســتوركار
گوناگوني ،پايان بـاز و انسـجام كامـل را تضـمين نمـيكنـد .ويليـامز تشـخيص داد كـه ايـن ويژگـي بـهظـاهر
فن ـي ي ـا قــراردادي پيامــدهاي مهــم اي ـدئولوژيك دارد و در ابتــدا اي ـن امكــان را بــه تلويزي ـون م ـيدهــد تــا
شــكلهاي فرهنگــي ديگــري را بازيافــت كنــد و در نتيجــه ،قــدرت حاكميــت بــر آنهــا را بــه دســت آورد.
سپس ،بـا اسـتفاده از تعـدد شـكلها و ژانرهـا  -در يـك كانـال يـا بيشـتر -برنامـة تلويزيـوني يـك جريـان را

Hans Magnus Enzensberger
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بهجاي تعامل متقابل ارائه مـيدهـد .در عمـل ،ايـن مـدل فوقالعـاده موفقيـتآميـز بـودهاسـت و هـر سيسـتم
تلويزيوني را بهنوعي بازار فرهنگـي تبـديل مـيكنـد؛ جـايي كـه انتخـاب برنامـههـا جـايگزين توانـايي سـاخت
تصويرهاي خودمان ميشود.
 (١-٣در طول تقريباً هفتـاد سـال ،تلويزيـون دسـتخوش توسـعة مـداوم و يكسـاني -هـم بـهعنـوان فنـاوري و
هم بهمثابة يك رسانه -شدهاسـت :از يـك كانـال واحـد گرفتـه تـا كانـالهـاي متضـاد و رقيـب ،از يـك رسـانة
انحصاري دولتي گرفتـه تـا »سيسـتمهـاي دوگانـه« كـه در آن كانـالهـا و برنامـههـاي دولتـي بـهطور قـانوني
تأسـيس ميشــوند و بــا برنامــههــاي تجــاري خصوص ـي همزيســتي دارنــد (Hickethier:١٩٩٨) .روشهــاي
پخش تغيير كـردهاسـت .بـهخاطر دسترسـي افـراد بـه پخـش كـابلي و انتقـال مـاهوارهاي ،پخـش زمينـي بـه
ســمت نــابودي رفــت .بنــابراين ،ارتبــاط ب ـين بيننــدگان ي ـك كانــال واحــد از ب ـين رفــت ،همــانطــور كــه
» ،«٦zappingامكــان ارتبــاط بــين بيننــدگان و برنامــههــاي خــاص و پخــشكننــده خــاص را از بــين
ميبرد .از ايـن پـس بيننـدگان ،برنامـه هـاي خـود را »مرتـب« و بـهطـور دائـم انتخـابهـاي خـود را تنظـيم
ميكننـد .بـا امكـان ضـبط شخصـي و ذخيـرهسـازي برنامـههـاي تلويزيـوني ،بيننـدگان مـيتواننـد وابسـتگي
زماني به كنترل شبكة مركزي را نيـز از بـين ببرنـد .تلويزيـون نگـاهكـردن ديگـر يـك فعاليـت اصـلي روزمـره
نيست؛ بلكه اين كار روزبهروز بيشتر به صـورت تصـادفي و گـاه و بـيگـاه انجـام مـيشـود .ارتبـاط تعـاملي بـا
برنامههاي رسـانهاي از صـفحههاي كـاري ،گـرايش اصـلي بيننـدگان تلويزيـون را قابـل تعـويض و گـرايش بـه
تغييـر داده ميكنـد .آنهـا آمـادهانـد تـا هـر برنامـهاي را بـدون محـدوديت تغييـر دهنـد .كانـالهـاي شخصـي
ديجيتــال از قبــل بــه مشــتريان اي ـن امكــان را م ـيدهنــد تــا در هنگــام پخــش مداخلــه كننــد :بــراي مثــال

 .۶امکان جستوجو و انتخاب و نصب کانالها و شبکههای دلخواه و حذف ديگر شبکهها از روی دستگاه.
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انتخــاب زاويـههاي دوربـين در مســابقههاي ورزشـي .بــا ادغــام كــارتهــاي ويـدئويي در رايانــههــاي شخصـي،
تلويزيون از فقط يك برنامه به بسياري برنامهها تغيير ميكند.
 .٢زيباييشناسي:
بنـابراين ،آنچــه تلويزيـون را از رســانة بصـري پيشـين خـود متمــايز مـيكنــد ،ايـن اســت كـه پـيش از آنكــه
دســتگاهي بــراي نمــايش ي ـا ضــبط باشــد ،ي ـك شــبكة انتقــال اســت .اينكــه آي ـا مــا باي ـد تاريخچــه رســانه و
فرهنگ خـود را بـا توجـه بـه حـق تقـدم انتشـار -همـانطـور كـه رژي دبـره پيشـنهاد كـردهاسـت )-(١٩٩٧
روايت كنيم ،يك سؤال بسـيار بـزرگتـر اسـت .كـافي اسـت در اينجـا تأكيـد شـود كـه اهميـت تلـهماتيـك -
مشــكل ارســال تصــوير از راه دور -تلويزيـون را بسـيار فراتــر از صــرف مﻼحظـههاي بصــري يـا نظــري تعريـف
ميكند .اين تاريخ اثر خود را در اولويـتهـاي صـنعت تلويزيـون بـهجاي گذاشـته اسـت .اگـر ،در يـك سـطح
فن ـي ،تلويزي ـون در »زمــان واقع ـي« انتقــال يابــد ،آن حــس زودگــذر ه ـيچگــاه فــوري ي ـا ب ـيواســطه نيســت:
»حيات« تلويزيون بايـد بـا دقـت مرتـب و تنظـيم شـدهباشـد ،زيـرا ايـن عنصـر ،شـيرازة مجموعـة تلويزيـوني
است .بينندگان بايد بياموزنـد كـه بـين انـواع مختلـف زمـان خيـالي -يعنـي بـراي مثـال زمـان پخـش اخبـار،
زمــان تبليغــات و زمــان ســرگرمي -در رونــد هماهنگشــدة برنامــهها ،جابـهجا شــوند .اگــر تلويزيـون »زيبــايي
شناسي« خاص خـود را داشـتهباشـد ،ايـن يـك زيبـاييشناسـي نامتعـادل اسـت كـه در آن مـا يـاد گرفتـهايم
بين تصويرها جابهجا شويم؛ بدون آنكه طاقتمان را از دست بدهيم.
اگــر تلويزي ـون از لحــاظ ســاختاري از تولي ـد آثــار هنــري عــاجز اســت ،چــه برســد بــه اثــر هنــري مســتقل،
صــحبت از زيباييشناســي تلويزيــوني غيــرممكن بــه نظــر ميرســد .بيشــتر از اينكــه بپرســيم آيــا برنامــة
تلويزيوني ميتواند يـك هنـر باشـد ،بـه نظـر مـي رسـد ايـن پرسـش مطـرح شـود كـه آيـا در تلويزيـون هنـر
وجود دارد يا خيـر .بـراي پـري اندرسـون ،در يـك زمـان در همـهجـا حضورداشـتن سـيگنالهاي تلويزيـوني،
يــك اصــل ســازماندهنــدة صــنعت فرهنــگ اســت (١٩٩٨ ،١٠٥).توليــد تصــويرهاي تلويزيــون ،بــيش از
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ظرفيتهــاي حــوزة هنــري اســت و اي ـن امــر هــر مقاومــت و برخــوردي را در اي ـن زمينــه درهــم ميشــكند.
نظريهپردازان و هنرمندان با دستكم دو روش به اين بنبست واكنش نشان دادهاند.
ابتدا -همانطور كـه پيشتـر ذكـر شـد -آنهـا نشـان دادهانـد كـه پاسـخ بـه سيسـتم تلويزيـوني بـا برخـي از
شيوههاي جايگزين توليد فرهنگـي ممكـن اسـت .ويـدئو آرت)هنـر ويـدئويي( و نيـز خـود سـينما ،اغلـب ايـن
نقش را ايفـا ميكننـد :شـيوههاي بصـري تصويرسـازي تلويزيـوني ميتوانـد در برابـر تحليـل در هـر دوي ايـن
حوزهها ،از هم فروبپاشـد يـا بـهطـور كامـل رد شـود .از ميـان نمونـههاي بسـيارِ ايـن دسـت از هنرمنـدان ،دو
نــام كــافي خواهــدبود  :ژانلــوك گــدار و آنمــاري ميوي ـل كــه نــهفقــط فيلمهــاي وي ـدئويي تولي ـد كردنــد و
بــهطــور مســتقيم از تولي ـدهاي تلويزي ـون انتقــاد ميكند)شــش دو تــا  ،دربــارة زي ـر و بــم رســانههــا(  ،بلكــه
مشــكلهاي عملــي توســعة يــك سيســتم رســانهاي دموكراتيــك و راديكــال را -چــه در فرانســه و چــه در
موزامبي ـك -بررس ـي كردهانــد .ﻻزم اســت بــه خــاطر داشــتهباش ـيد كــه برشــت عﻼق ـة زي ـادي بــه آزمــايش
تلويزيون داشت :او براي ضـبط كـار تئـاتر خـود  ٥٠دوربـين درخواسـت كـرد امـا فقـط چهـار دوربـين بـه او
ارائه شد و نتيجة بيشتري از اين آزمايش به دست نيامد ( Adameck :١٩٩٨ ،١٢٨).
راه دوم پاســخ بــه بحــران در هنــر و زيباييشناســي بــه صــورت تئــوري و آموزشــي بودهاســت :منتقــدان
بــهجــاي افســوس از برتــري نمــايش تلويزي ـوني ،مفهــوم ادراك دوب ـارة تماشــاگر را پيشــنهاد كردهانــد .بخــش
اعظــم ايــن دســته از كارهــا از ســوي پژوهشــگران فمينيســت الهــام گرفتــه شدهاســت كــه اصــرار دارنــد
تلويزيون نميتواند بهسادگي بـهعنـوان دشـمن هنـر مطـرح شـود؛ آن هـم وقتـي بـهعنـوان يـك عنصـر مهـم
در زندگي خياليِ فعالِ بسياري از مـردم بـاقي ميمانـد .بـا وجـود اينكـه تلويزيـون بـا زيبـاييشناسـي خاصـي
در مفهوم كﻼسـيك آن -اداره نمـيشـود ولـي مصـالحي را فـراهم مـيكنـد كـه بيننـدگان بتواننـد حتـي درمأيوسكنندهترين شرايط بهطور مـؤثري بـا آن سـرگرم شـوند .خـط سـير ايـن پـژوهش در دهـههـاي هشـتاد
و نود ،نقد فـيلم و برنامـههاي تلويزيـوني را بـه يكـي از محبـوب تـرين ژانرهـاي نقـد اجتمـاعي تبـديل كـرد؛
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براي مثال كارهاي اوليه تانيـا مودلسـكي ٧رابطـة پيچيـده بـين كـار خـانگي زنـان و ژانـر سـريالهاي آبكـي

٨

و كمارزش را برجسته كرد .او ايـن طـور اسـتدﻻل مـيكنـد كـه ترفنـدهاي داسـتانپـردازي تلويزيـوني نـوعي
ســازش را ميــان منطــق برنامهســازي و نيازهــاي زنــان بــراي تمــرين ظرفيتهــاي تخيــل خودشــان ايجــاد
كـردهاســت .منتقـدان فمينيســتي ديگـر ،اغلــب متــأثر از روانكـاوي ،تلويزيـون را در طـول تاريخچـة كليتــري
از رســانههــاي تصــويري و قاعــدة نادرســت اخــتﻼف جنســي بررســي كردهانــد) .نگــاه كنيــد بــه ١٩٩٠
(Mencencamp
همــانطــور كــه مفهــوم تماشــاگر تكامــل پي ـدا ميكــرد ،محققــان جدي ـد مردمنگــاري بررس ـي دقي ـق اي ـن
موضــوع را شــروع كردنــد كــه چ ـهطور مخاطبــان مختلــف ،آنچــه را در تلويزي ـون مشــاهده م ـي كننــد ،در
فضــاي خــانوادگي خــود بازســازي ميكننــد .بنــابراين ،چــارچوب انتقــاد از ش ـبكههــاي تلويزي ـوني مركــزي و
برنامــهســازي بــه ســمت بيننــدگان پراكنــده و تجرب ـههاي متنــوع آنهــا تغيي ـر جهــت داد(Morley ١٩٨٦) .
اگر يك نقد ،بهواقـع ،ديـدگاهي زيبـاييشـناختي را ارائـه دهـد ،بـهرغم تمـام مخالفتهـا بسـط پيـدا ميكنـد؛
حتـي اگــر از خــود تعريفـي در مخالفــت بــا اصــول زيبــاييشناسـي داشــتهباشــد .از منظــر اينكـه ايـن امــر بــا
رشتة دانشـگاهي مطالعـات فرهنگـي مـرتبط اسـت ،بيننـدگان »قضـاوت« دربـارة موضـوعهاي بصـري خـاص
را ياد نميگيرند ،بلكه »شيوه هاي زندگي روزمره« را ميآموزند.
حتي اگر حضور تلويزيون غيرقابـل اجتنـاب باشـد ،واكـنش مـردم در برابـر آن چنـدان واضـح نيسـت .بـهرغـم
همــة محــدوديتها هنــوز يــك عنصــر خﻼقيــت در تماشــاگر وجــود دارد .از نظــر بســياري از منتقــدان،
تماشاي تلويزيون ميتوانـد نـوعي مقاومـت يـا عمـل خرابكارانـه باشـد؛ حتـي اگـر در بيننـده چيـزي بـيش از
معــاني احمقانــه يــا لحظــههــاي زودگــذر لــذتبخــش توليــد نكنــد .واضــح اســت كــه ايــن اســتدﻻلهــا

Tania Modleski
soap-opera

7
8

11

نكــوهشهــاي ســختگيرانه از تلويزي ـون را بــهعنــوان يـك امــر كلـي ناديـده مـيگي ـرد و در عــوض بــه تعامــل
انتقادي مداوم با واقعيت تلويزيون تمايل دارند.
موضـــعگيريهاي زيبـــاييشـــناختي پيرامـــون تلويزيـ ـون اغلـــب ذيـ ـل مباحـــث بـــزرگتـــري در حـــوزة
پستمدرنيسم قرار ميگيـرد؛ آنجـا تقريبـاً هميشـه ايـن فـرض در نظـر گرفتـه ميشـود كـه تلويزيـون ،مثـال
بــارزي از يـك شـيء پســتمدرن اســت .جيمســون (١٩٩٠)٩در كتــاب مشــهور خــود دربــارة پســتمدرنيســم،
تلويزيون و ويدئوآرت را بـهعنـوان دو مؤلفـه از يـك رسـانه درنظـر مـيگيـرد؛ بـه طـوري كـه بررسـي هـر دو،
نــهفقــط گزارشـي از »هژمــوني فرهنگـي« پ ـيش از اي ـن ،بلكــه »امكانــات و تواناييهــاي بــالقوه«ي از اي ـن بــه
بعــد را هــم ارائــه ميدهــد (٩٦ - ٦٧) .ايــن قضــيه از اســتراتژي خــود هنرمنــدان ويــدئوآرت يــا منتقــدان
متمــايز اســت؛ منتقــداني كــه ســعي دارنــد يــك روش هرمنــوتيكي مقــاوم بــراي رفتــار در برابــر متنهــاي
تلويزيوني مجزا ايجـاد كننـد .روش ديـالكتيكي جيمسـون ،فـارغ از اينكـه چـهطور مبتكرانـه دوبـاره و بـهكـل
ابــداع شــدهاســت ،از زيبــاييشناسـي فاصــله ميگيـرد و بــه ســمت ســويههاي اجتمــاعي و اقتصــادي سيســتم
تلويزيوني متمايل ميشود.
 .٣صورتبندي ايدئولوژيك:
اهميــت تــاريخي تلويزيــون فقــط برخــي از نــوآوريهــاي فنــي يــا دســتاوردهاي هنــري خــاص را دربــر
نميگيرد؛ بلكه بيشتر در كاركردهـاي متمـايز نظـم اجتمـاعي و تجربـههاي جديـدي اسـت كـه بـا آن تكامـل
پيدا كردهاست .نـوآوريهـاي چشـمگيري در كيفيـت و كميـت تصـويرها بـه وجـود آمـدهاسـت ،امـا موضـوع،
اي ـن واقعي ـت را تغيي ـر نم ـيدهــد كــه تلويزي ـون هميشــه ابــزاري بــراي نظــم اجتمــاعي بــودهاســت و انــواع
مختلفي از كنترل و خشونت را اعمال ميكند.

Fredric Jameson
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 (٣-١از نظــر كارمنــدان و دســتاندكاران ،تلويزيـون معاصــر يـك »بــازار« اســت .بــا ايـن حــال  ،تقريبـاً تمــام
سيســتمهــاي قبل ـي تلويزي ـوني ،تاحــدودي تصــوير متفــاوتي از خــود را پذيرفتــه بودنــد؛ پروژههــايي عمــومي
كـه بــا نفــوذ دولــت در آنهــا سـرمايهگذاري شــدهبــود .بســته بــه اعتبـار رژيـم سياسـي  ،چنـين انحصــارهاي
عمـومي ممكــن اســت در قالــب يـك فرهنــگ رســمي ملـي مطـرح شــود يـا بــهعنــوان يـك وسـيله فرهنگـي
خــاص بــه نخبگــان طبقــه متوســط واگــذار شــود .در ســال  ، ١٩٤٨آدولــف گــريم  ،پيشــگام پخــش در
جمهــوري فــدرال آلمــان  ،رادي ـو )و بنــابراين تلويزي ـون( را بــهعنــوان »ابــزاري بــراي ســازماندهي مــردم و در
نتيجــه شــكلدادن بــه زنــدگي عمــومي« تعريــف كــرد )بــه نقــل از  (١٥٩ ، ١٩٩٠ Rundfunkكــه مــي
تــوان آن را پايــهاي بــراي »وظيفــة سياســي« راديــو و تلويزيــون در ســاختمان جامعــة دموكراتيــك آلمــان
پس از جنـگ جهـاني دوم دانسـت .در اولـين سـالهـاي حاكميـت جمهـوري دموكراتيـك آلمـان  ،تلويزيـون
بهعنوان رسـانة جديـد ارتباطـات اجتمـاعي تلقـي مـيشـد .در سـالهاي آخـر دهـة  ، ١٩٧٠ايـن ديـدگاه بـا
نمونه و عملكـرد تلويزيـون حـاكم بـر اتحـاد جمـاهير شـوروي سـركوب شـد .در شـوروي بـا تلويزيـون هـم -
مانند همة رسـانههـاي جمعـي -بـهعنوان »وسـيلهاي بـراي اطﻼعرسـاني تـودهاي و تبليـغ ايـدئولوژي حـاكم«
رفتــار م ـيشــد) .جوروســكي  (٧ ، ١٩٧٥پــس از آن تلويزي ـون در جمهــوري دموكراتي ـك آلمــان ١٠بــهعنــوان
يك نهاد متمركـز بـراي جهـتگيـري راهبـردي مـداوم در برابـر فرآينـدهاي اجتمـاعي سـازمانيافتـه توسـعه
يافت و مطابق ايـن عملكـرد تعريـف شـد .برخـي از نظريـهپردازان مسـتقل بـه ايـن تلقـي از تلويزيـون پاسـخ
گفتهانــد بــا بيـان ايـن موضــوع كــه نقــش تلويزيـون بــهعنــوان يـك عرصـة فرهنگـي را نمـيتــوان از كــاركرد
ارتباطي رسانه جدا كرد) .نگاه كنيد به (١٩٨٥ Hoff
 (٣-٢تلويزيـون ،بــدون توجــه بــه مقي ـاس آن ]ملـي يـا بينالمللـي[ و حت ـي بــا وجــود اســتفاده از روشهــاي
متف ـاوت خطــابكردن ،بهضــرورت بيننــدة خــود را بــهعنــوان ي ـك تــوده خطــاب ميكنــد؛ بــه بي ـان ديگــر،
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تلويزيون مخاطبـان خـود را بـه چنـد روش متمـايز فراميخوانـد .اگرچـه اغلـب بـهعنـوان نمـادي بـراي يـك
نوع خاص از كنترل حكومتي تماميتخواهانـه عمـل كـردهاسـت ،اثبـات ايـن واقعيـت كـار مشـكلي اسـت كـه
تلويزي ـون هميشــه در نقــش ي ـك ماش ـين پروپاگانــداي معتمــد بس ـيار موفــق بــودهاســت .صــحبت از تــأثير
ايدئولوژيك تلويزيون سـادهتـر خواهـدبود؛ تـأثيري كـه بـا آن سيسـتمهـاي پيشـرفته نمايشهـاي پيشـنهادي
خود را توسعه مـيدهنـد تـا جـايي كـه » بـراي هـر كسـي ،چيـزي هسـت« و در آن مخاطبـان حاشـيهاي بـا
چرخش در هر كانال ،تفـاوت انتخـاب و تـرجيح را تمـرين مـيكننـد .مـاركوزه اسـتدﻻل كـردهاسـت كـه ايـن
ازدياد انتخابها ،از قضا راهي براي تسلط بر ابـراز ميـل بـوده و در نتيجـه ،بـهطـور كلـي ايـن نيـروي محـرك
تماميتخواهانـه »جامعـه صـنعتي پيشـرفته« را شـكل دادهاسـت .درواقـع ،او فكـر ميكـرد كـه سـادهترين راه
بــراي »تــكبعــدي«بودن در مح ـيط كــار اي ـن بــود كــه چنــد ســاعت از تلويزي ـون ي ـا رادي ـو اســتفاده كنــد و
ايســتگاهها را بــهطــور تصــادفي تغيي ـر دهــد ) .(٢٠ ،١٩٦٤بــه ايـن ترتي ـب ،تلويزي ـون يـك چرخ ـة معي ـوب از
توهم را ارائه ميدهد و همة كساني را هم دربر ميگيرد كه حتي نگاهي سريع به آن مياندازند.
اين ديـدگاه نشـاندهنـدة نـوعي نفـي انتزاعـي اسـت كـه بـهطـور غيرمسـتقيم در كـﻼم ديگـران ماننـد دبـور
)جامعـة نمــايش  (١٩٦٧ :و بودريـار )عصــر وانمــايي  (١٩٧٦ :تكـرار و بعــدها بــه نــوعي تأكيـد بدبينانــه
تبــديل شــد .آدورنــو ) (١٩٥٣موضــوع را كــامﻼً متفــاوت مـي بينــد؛ تــا جــايي كــه بــهزعم او»بيتفــاوتي ،فلــج
روانشــناختي و تمايــل ايــدئولوژيك مــردم« مــيتوانــد بــا اســتفاده از تلويزيــون شكســته شــود؛ چراكــه
ايدئولوژي آن »نتيجه نيتهـاي شـيطاني نيسـت ،شـايد حتـي از بـيكفـايتي افـراد فعـال در آن هـم نباشـد و
بيشتر از يك روح شـيطاني واقعـي تحميـل شـود (٦٩ ، ١٩٩٨)«.بـه همـين دليـل ،آدورنـو معتقـد اسـت كـه
» در تــﻼش بــراي افــزايش آگــاهي ،انــدكي امي ـد وجــود دارد«؛ حت ـي اگــر فقــط در ي ـك اقــدام هماهنــگ از
ســوي توليدكننــدگان و بيننــدگان باشــد كــه در آن »عمــوم مــردم بتواننــد احساســات پرشــوري را فقــط در
محدودة نوك بيني خودشان هدايت كنند«).همان(
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گــونتر آنــدرس ) ( ١٢٩ , ١٩٥٦اظهــار داشــت » :چنــين تﻼشــي در هــر صــورت بــا برداشــتهاي انســاني
روبهرو ميشود كه قبل از اين متأثر از راديـو و تلويزيـون بـهشـدت تغييـر كـردهاسـت« هرچـه روابـط دنيـاي
انساني يكجانبه ميشـود ،جهـان حاضـر و غايـب  ,بيشـتر تبـديل بـه يـك شـبح ميشـود( ١٢٩ , ١٩٥٦ ) .
 .ژان پــل ســارتر ،دربــاره »تشــديد انضــباط در مخاطــب« ح ـين پخــش برنامــه نوشــت» :مخاطبــان پراكنــده
فقط به واسطة ماشـينهـايي يكـديگر را مـي شناسـند كـه آنهـا را بـههـم وصـل مـي كننـد(٤٣٧ ، ١٩٩١) «.
نميتوان تلويزيون تماشا كـرد بـدون ايـن آگـاهي كـه ديگـران هـم در جـاي ديگـري همـان برنامـه را تماشـا
ميكنند .همه دقيقـاً بـهرغم جـدايي از هـم ،بـا يـك دسـتگاه بـا يكـديگر يكپارچـه مـيشـوند .سـارتر پـس از
ســفر بــه كوبــا در ســال  ،١٩٦٠ايـن ســؤال را مطــرح كــرد كــه اگــر تلويزيـون يـك برنامــه واحــد را تحميـل
نكند و اگر عمل تماشا بتوانـد بـه شـكل جمعـي انجـام شـود ،آيـا مـيتوانـد مـردم را بـا شـيوههـايي سـازنده،
ازنــو ســازماندهي كنــد .در همــين رابطــه ,ســارتر يــك ابتكــار خــاص رســانهاي را از چشــماندازي كهــن
پيشنهاد كرد» :بنابراين شما بـراي سـنجش وضـعيت بـه يـك كارنـاوال يـا يـك پديـدة آخرالزمـاني يـا ايجـاد
آشفتگي در نظم نياز داريد(٤٣٨ ، ١٩٩١)«.
اين ژسـت اميـدواري بـه تلويزيـون ،حتـي در راديكـالتـرين نقـدها نيـز تكـرار مـيشـود .در نمونـهاي متـأخر
ميتـوان بـه حملـه پيـر بورديـو بـه رويـههاي فعلـي تلويزيـوني ) (١٩٩٦نگـاهي بينـدازيم .در توصـيف دقيـق
جامعهشناســانة وي ،تلويزي ـون را ي ـك بخــش بس ـيار محــدود از ي ـك طبق ـه اداره م ـيكنــد .اي ـن بخــش بــه
صورت يك جبهـه عمـل مـيكنـد و بـه خبرنگـاران و ديگـر »همكـاران« خـود اجـازه مـيدهـد تـا بـهعنـوان
صداي كل فضـاي سياسـي نمـايش داده شـوند .بـه ايـن صـورت ،آنچـه زمـاني زمينـههـاي متمـايز سياسـي ،
علمي و هنري تلقي ميشـدند ،اكنـون از اقتـدار خـاص خـود در بحثهـاي آن حـوزه محـروم مـيشـوند و در
ساية رحمت بازار رتبهبنديشدة مخاطبـان قـرار مـيگيرنـد .بورديـو اصـرار دارد كـه بايـد ايـن تحكـيم قـدرت
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فرهنگي و فكري بـرعكس شـود .هـمچنـين او ميخواهـد ابزارهـاي جديـد ارتبـاطي مسـتقل ايجـاد شـود كـه
به گروههاي مختلف اجتماعي خدمت كنند؛ هرچند كه ممكن است از نظر فني پيشرفته نباشند.
 (٣-٣بنابراين  ،تلويزيـون بـهعنـوان نماينـده هـر دو سياسـت تـودهاي و طبقـاتي شـناخته شـدهاسـت .در هـر
دو موقعيت ،تلويزيون بـراي نظـم حـاكم ،مزيـت كـاركردي ايـدئولوژيكي ثبـاتدهنـده دارد .ايـن سـؤال بـاقي
ماندهاست كه آيا عملكـرد اقتصـادي مسـتقيمتـر در كـار اسـت .البتـه منتقـدان بـه ايـن نكتـه اشـاره كردهانـد
كه تلويزيون بخش مهمـي از سـاخت فرهنـگ مصـرفگـرا را بـه عهـده داشـتهاسـت؛ چـه بـهطور مسـتقيم بـا
تبليغات و چه بهطور غيرمستقيم با نمايش مجموعة متنوعي از كاﻻها.
ات ـين باليبــار ي ـك تمــايز نظــري مهــم را در اينجــا ترس ـيم كــردهاســت :از طرف ـي  ،هوي ـتيــابي تــودهاي و
بحثهاي مبتني بر طبقـه ،سـوژههـا را بـهعنـوان گـروههـايي اجتمـاعي سـازمان مـيدهنـد و ايـن مـي توانـد
بهعنوان يك كـاركرد دولـتمحـور تلقـي شـود .از طـرف ديگـر  ،تبليـغ كاﻻهـاي مصـرفي مطـابق بـا كـاركرد
بتوارگـي كـاﻻ و در خـدمت سـرمايه و بـازار اسـت و بـا آن منطبـق مـيشـود ، ١٩٩٣).فصـل  (٣درحقيقـت،
اگــر تلويزيـون در اي ـن دوره بــه ي ـك بــازار مكــارة بــتفروشـي بيشــتر شــبيه اســت تــا عرصـة موقعيتهــاي
ايدئولوژيك ،هـمزمـان بـا كـمشـدن نقـش سياسـي آن ،قـدرت اقتصـادي آن نيـز اصـﻼح ميشـود  .در اينجـا
»عوامانـهترين«تـرين جنبـة تلويزيـون نهفتـه اسـت :تلويزيـون تصـويرهاي را ثبـت مـيكنـد كـه مـردم ،خــود
پيشتــر آنهــا را شــناخته و دربارهشــان جهــتگيـري كردهانــد .تلويزيـون زنــدگي روانـي مســتعد مــا را حــول
عادتهاي مصرفي دوباره بازسـازي مـيكنـد و در نتيجـه ،بخشـي از وقـت آزاد مـا را بـهعنـوان قيمـت تعلـق
اجتماعي مطالبه ميكند.
منطق استدﻻل اقتصـادي دقيـق اسـت :چنانكـه كـار مـزدي و توليـد صـنعتي ،زمـان كـاري را بـا بـازآفريني
جامعــه» ،اجتمــاعي« مــيكنــد ،تلويزيــون نيــز زمــان صــرفشــده بــراي خيــالپــردازي و فرهنــگ را
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»اجتماعي« ميكند .تماشـاي تلويزيـون ،درحقيقـت نـوعي كـار اسـت؛ هـم بـه معنـاي محـدود كـه ايـن كـار
بــراي بــراي شــبكههــاي تلويزي ـوني ارزش تولي ـد م ـيكنــد و هــم در معنــاي گســتردة آن كــه اي ـن كــار ني ـز،
فعاليتهاي ما را بـه صـورت يـك نيـروي انتزاعـي مصـرفي تفسـير مـيكنـد و بايـد هميشـه بـه جلـو هـدايت
شود .بنابراين تلويزيـون ،مكانيسـم سـفت و سـختي را ارائـه مـيدهـد كـه بـا اسـتفاده از آن مـي تـوان »ابـزار
مصــرف« را گســترش داد و حــوزههــاي جديــدي از زنــدگي را از منظــر ســرمايهداري ارزيــابي كــرد) .بــه
اســميت  ٧-١٩٥ ، ١٩٩٧مراجعــه كنيــد (.از ايــن لحــاظ ،تلويزيــون هنــوز در آغــاز راه اســت .درحقيقــت،
»توسعة ابزار مصرف« اولين توضيح مناسـب بـراي روشـي اسـت كـه امـروزه اينترنـت بـا آن هـدايت ميشـود؛
هرچند به نظر ميرسد كـه بـهنسـبت گسـترش بيشـتر تلويزيـون ،كمتـر بتـوان اينترنـت را بـه سـمتي سـوق
داد  .تلويزيـ ـون تـــاكنون انرژيهـــاي اجتمـــاعي غيرقابلتصـــوري را در هـــر دو مقيـ ـاس جمعيـ ـت عظـ ـيم
)كنشهــاي بينالملل ـي بــراي جشــن و ســوگواري( و موقعي ـتهــاي مــبهم )فعاليتهــاي خصوصيســازيشــده
مصــرفي( بــه گــردش درآوردهاســت  .اينــك ،تلويزي ـون اطﻼعــات بيشــتري بهنســبت تــوان جــذب مــا تولي ـد
ميكند و زمان بيشتري نسـبت بـه توانـايي مـا بـراي تماشـا را دربـر ميگيـرد .ريشـهكنكـردن و دورانـداختن
اين ماشين آسان نخواهدبود و ما چيـزي بـهعنـوان جـايگزين آن در اختيـار نـداريم .بـا وجـود ايـن و در كنـار
همــة مطلبهــاي وحشــتناك دربــارة آن ،تلويزيــون يــك احتمــال و امكــان نهــايي را حفــظ مــيكنــد :آن
چيـزي را بــه مــا آمــوزش ميدهــد كــه مــا بــه دانســتن آن نيـاز داري ـم و بــهســختي مـيتــوانيم آن را تجربــه
كنيم؛ يادگيري دربارة جهان ،به اشتراكگذاري شادي و رنج ديگران ،حس تعلقخاطر.
تلويزيون همة چيزهايي را وعده ميدهد كه ما نميتوانيم آن را آرزو نكنيم.

