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  محمدرضا نیکفر

  

  ای جنبش تجهیز رسانهمشارکتی در بحث − چه باید کرد؟ 

  
 ی دربارهرسانه است، بحثی گشوده است  ی پهنه کارداناناز  مهدی جامی، که

تأکیدها دارد بر اینکه بایستی کمر به تأسیس چنین  در آنو " ملی ی رسانه"

حرفم این  ی خالصه. نویسم این وجیزه را من به دعوت او می. ای بست رسانه

یا   به فکر رسانهای را سخت جدی گرفت و  است که بایستی کار رسانه

هم با عنوان آن مخالفم، . مخالفم" ملی ی رسانه"هایی توانمند بود، ولی با  رسانه

  .هم با فکری که در پس آن است

  

  رسانه و جنبش

  

و اگر . گرفت شد و گرد آن جنبشی پا می ای تأسیس می رسانه. زمانی رسانه و جنبش مترادف هم بودند

چه باید " .ای وجود نداشت تا هدایتش کند گفتند که رسانه ن میآ ی درباره ،نهاد رو به سستی می جنبش

به  ۱۹۰۲کاری که لنین در سال . رابطه جنبش و رسانه است ی لنین اثری کالسیک درباره" کرِد

کننده و سازمانگر است، حزب گرد آن  آگاه ی کند، تأسیس یک نشریه های روسیه توصیه می دموکرات  سوسبال

  .ای ش تودهبجن ،بشود و گرد حز متشکل می

رسانه به آن چیزی که . و انفرماسیون یعنی به فرم درآوردن ،پرورش و پخش انفرماسیون است ، کار رسانه

 دهنده به حزب و حزِب فرم ی طبق طرح رسانه. دهد یعنی به انفرماسیون، فرم می ،خود فرم دهنده است

دهد، رسانه به  فرم می های خام به ادراک اسیونانفرم. دار است روندی ادامهدهی  دهنده به جنبش، فرم فرم

دهد و آن کانون به کل  یافته به کانون یک جنبش فرم می فرم نفرماسیوِندهد، این ا انفرماسیون فرم می

ای است که سرانجام بتواند به ملت فرم  ملی، رسانه ی بر این قرار رسانه. جنبش و آن جنبش سر انجام به ملت

  .بدهد

شاخص . بیند نظمی را می بی وسر، فیلسوف رسانه، در انفرماسیون کاهِشلویلم ف. فرم دادن، منظم کردن است

کاهد،  رسانه از انتروپی می. شود نظمی در ترمودینامیک، که فیزیک گرمایش است،  انتروپی خوانده می بی

ملی  ی رسانه. برای کاستن از انتروپی بایستی انرژی مصرف کرد .دهد دهد و با فرم دادن نظم می چون فرم می

 ی توده توده، یعنی با به فرم درآوردِن کاهد و اصواًل با کاستن از انتروپِیبای است که از انتروپی ملت  رسانه

  .کند آن را به ملت تبدیل،فرم  بی

وسیعی از آدمیان فرم دهد، یعنی آنان  ی نظمی بکاهد و به توده تواند این گونه از بی آن انرژی چیست که می

  آید؟ هد؟ آن انرژی از کجا میجهت د و را به خط کند
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  تمّل یم عمومیتعل

  

ای دارند، فرم بگیرد، خاص  یافته فرمکه باید توسط کسانی که فکر  فرمی بی ی ، به عنوان تودهمردمتلقی از 

های فکر این دوران  یکی از جلوهتوان به عنوان  لنین را هم می" چه باید کرِد" .است ناسیونالیسم ی دوره

گیرند  روشنفکران را به بازی نمی تزار و اشرافند، ا ها اندک خوانده مانده و ناآگاه است، درس عقبروسیه . خواند

 شرط این کار . ای دهد بینند که به کشور فرم تازه جنبشی میدادن به چاره را در فرم  و روشنفکران ناراضی

  .یابد اینجاست که رسانه ضرورت می. دندانست میفرم دادن به ذهن مردم را 

های عصر مشروطیت و پس از آن  بینیم، به شکل بارزی در رسانه های ایرانی می منطق را در رسانه نشبیه ای

این  ی نما برای همه سنخ. گفتند رسالتشان بیدار کردن و بسیج کردن است که می ییها نهرسا دیگر در

» تمّل یم عمومیتعل« : کند آن را چنین تبیین می "هوکا"ساز  مکتب ی ی است که نشریههدف، ها رسانه

  .)۱۹۲۱، ژانویه "کاوه"سرمقاله (

  

  رسانه و ایدئولوژی

  

 ،ایدئولوژی .یابد آگاهی با یک ایدئولوژی نمود می ی اراده به قدرتی است که در حوزه ، دهنده مانرژی فر

. چه کنددیشد و یننهد که فرد چگونه ب برمی زیرادهد،  کند، به نهاد انسانی شکل می خود را خلق می ی سوژه

برابر دهد و جهانی را در  را کاهش می اونظمی فکری  انتروپی درونی سوژه، یعنی بی. اب استایدئولوژی جذ

این جهان وجود  روپیانتاطمینانی درونی به امکان کاهش ن حال یدر ا. پذیر است د که فرمانگستر می وی

  .کند پذیر می سامان را تحمل بی دارد و همین امر جهان

 ،در نزد لوئی آلتوسرتئوری رسانه و تئوری ایدئولوژی . رسانه و ایدئولوژی پیوند تاریخی ژرفی با هم دارند

، دانستند میکالن  ی رسانهرا  از رسانهمنظور ای مطرح شد که هنوز  این تئوری در زمانه. همپوشی کامل دارند

ین جهت است که ایدئولوژی مورد نظر آلتوسر هم یک اشاید به . ملی/رادیو و تلویزیون دولتی همچونچیزی 

دید و از این رو  می) لهجه و گویش( دیالکتزبان را فراگیر و یکدست و بدون  او. ایدئولوژی کالن فراگیر است

به . های اجتماعی غافل بود های گروه ها، یعنی گویش ، و سوسیولکتهای فردی گویشها، یعنی  ایدئولکتاز 

در مورد رسانه . زند کند، سامانی را نیز به هم می نظم ایجاد نمی ایدئولوژی فقطاین نکته نیز توجه نداشت که 

 دهد، و از طرف دیگر با طالعاتی را کاهش میرسانه به یک اعتبار انتروپی ا. توان همین را گفت نیز می

 .افزاید اطالعاتی می نظمی بیبر های دیگر  در کار رسانه ناگزیر رابکاریخای و  نشستن در یک محیط رسانه

هایی از جهان بار ایدئولوژیک  باعث شود گوشهشاید ها  درگیری ایدئولوژی. بخش باشد رهایی تواند اختالل می

  .نسبتا خنثایی داشته باشند

ی مبتنی بر این باور بوده ا نقد امپریالیسم رسانه. کالن بوده است ی تا کنون عمدتا تئوری رسانه تئوری رسانه

ها،  رسانه روزی خردهکرد که  کسی فکر نمی. امپریال است ی ، رسانهکالن است ی که رسانه اساسا رسانه

هایی چون  رسانه ها را چونان امروز به چالش بکشند و یا کالن رسانه کالن ،های کوچک و فردی رسانه

  .ها هستند رسانه که فراهم آمده از خرده شکل گیرندو یوتیوب یتر بوک و توئ فیس
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توان تئوری دیگری را در مورد رسانه، به جای  می ینکبه سادگی نگوییم که زمانه عوض شده است و ا

در گذشته . قاد کنیمانت از آننگریم،  میکه  گذشتهبه  زم است ال. بین گذشته نهاد های کالن تئوری

ایدئولوژی را یکپارچه و فراگیر . کردند دیدند و زبان را یکدست تصور می های فردی و گروهی را نمی گویش

گفتند که  می. سازد دیدند هر کس هم که اسیر آن است، از آن چیزی خاص خودش را می پنداشتند و نمی می

  .سازد که سوژه هم ایدئولوژی را میدیدند  سازد و از آن طرف نمی ایدئولوژی سوژه را می

  

  نقد ایدئولوژی

  

ال انتظارمان از حایم، در همان  ای گذشته فاصله گرفته نگاه رسانه ی شیوه از شایسته نیست که مدعی شویم

هیم با کمک اگر بخوا. دهی اجتناب کنیم بایستی از اندیشیدن در چارچوب منطق فرم .باشد دهی رسانه فرم

شویم که به رسانه فرم  ای می ما سوژه. ژیک بریزیموانرژی ایدئولرسانه به جنبشی فرم دهیم، بایستی در آن 

گرفته، زندگی مستقل  این ایدئولوژی فرم. دهد فرم می ایدئولوژییک سانه خود به مثابه سوژه، به دهیم و ر می

هر چه ادعا . دهد آن بودیم، فرم می ی دهنده فرم ی گردد و به رسانه و به ما، که سوژه یابد، برمی می خود را

پس ما به انرژی . ها بایستی بر آن غلبه کرد، بزرگتر است ای که در این کنش و واکنش بزرگتر باشد، انتروپی

 ی رسانهواند، خ ملی می ی خود را رسانه که ای رسانه کهبسیار محتمل است  . ز داریمایدئولوژیک بیشتری نیا

توان به صورتی قانونی کنترل کرد و اساسا  آن هم در وضعیتی که این مفهوم را نمی ،شود ای زده ژیوایدئول

یک ایدئولوژی کالن  یا ایدئولوژی آن. گذاری را بگشاید ای از قانون مطرح شده است تا باب تازه این عنوان

شود، از  می دگردیسیدهبه برنهاد  از نهاددر این صورت  ؛شود ه چنین چیزی تبدیلرود که ب است یا می

یابد، در این حال فقط یک ایدئولکت  نمی یا اینکه این توان را ندارد یا. آن ی ایدئولوژی به ابژه ی سوژه

  .کل زبان جلوه دهد ی را نماینده  شود که یک گویش ویژه پرمدعاست که انرژی آن صرف آن می

یک نظام در طبعا  –کنترل قانونی برقرار کرد " ملی ی رسانه"در " ملی"صفت توان بر بدر وضعیتی که  حّتا

عمومی رادیو  ی شبکه ها آلمانی ی چنین صفتی چشم بپوشیم و به شیوه از دهم من ترجیح می –دموکراتیک 

شده از عموم مردم،  گرفته ی مالیات ویژه ی بنامیم، متعلق به عموم، برپایه" حقوقی- عمومی"و تلویزیون را 

  .حقوقی و زیر کنترل دموکراتیک مردم ای پایهدارای 

- عمومی"صفت . پذیری محتوای آن است شفافیت و کنترل ،"ملی"از " حقوقی-عمومی" بنیادیوجه تمایز 

صورت طرح  توان آن را بندبند کرد، هر بندش را بازبینی و بازرسی و در ادعایی با خود دارد که می" حقوقی

  .این شفافیت را ندارد" ملی. "قرار داددادرسی  عورا موض آن مدارانه حقآن به صورتی  ی بارهشکایتی در 

  

  شفافیت و حقانیت

  

درآمیختگی اخالق با آن را امکان سیاست را تعیین کند،  ی چونی پهنهآن کیفیتی است که اگر شفافیت 

  .دهد سازی قرار  خود را شفاف ی فهحق است، اگر وظی کار رسانه به. حق در شفافیت است. کند می فراهم
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. این به این معنا نیست که تکلیف آینده و وظایف ما نیز روشن است. تکلیف رژیم مستقر تا حدی روشن است

ی شکل گیرند که یها نیکوست که رسانه. گذاریم دیگری از ابهام گام می ی ابهام به دوره ی ما از یک دوره

  .ها ها، شعارها و هدف ها، برنامه زدایی از رابطه رار دهند، ابهامزدایی ق ی خود را ابهام وظیفه

سردرگمی  همهنگام ؛اند اند و فضا را تا حدی روشن کرده های دولتی رفته رسانه ها به جنگ کالن رسانه خرده

های  ما به رسانه. عمومی را بگیرد ی تواند جای رسانه بر طبیعت خود نمی فردی بنا ی رسانه. اند ایجاد کرده

ای خود متعهد  به کار باکیفیت رسانه ای به این معنا که ای، حرفه های توانا و حرفه عمومی نیاز داریم، به رسانه

   .ندباش برای برآوردن آنها برخوردار توان حداقلیاز  که دنکن یی هاادعا و ودهب

 تنها .علنی باشدمنابع مالیشان الزم است هر چیز  پیش از .ها بایستی ساختاری شفاف داشته باشند این رسانه

هیچ یک هر قدر هم توانا و پرنفوذ باشند، . شوند نمی" ملی" ،مردم مالی  کمک بر هایشان هزینه اتکایبا 

  .د بودتمام ملت نخواه ی رسانه

  

ملت . ملت معرفی کند ی ای خود را نماینده رسانه یا اکنون اجازه ندهیم کسی، حزبی بگذارید از هم

ما را خوشبخت  آن همانندهاییا  "ملی"با صفت یا نتواند خوشبختی خواهیم شد، اگر دیگر کسی نخواهد 

  .کند

  

  ۱۳۸۸مرداد  ۱۱

  

  


