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فلسفة نظرية رسانة شوروي متأثر از . هاي شوروي استهدف پژوهش حاضر بررسي مبناي فلسفة نظرية رسانه
اين دو متفكر با تأثيرگذاري بر آراي لنين و حزب بلشويك باعث شدند كه حزب    . راي ماركس و هگل است    آ

در اين پژوهش . ها را ملزم به رعايت اصول خاصي كند ها اعمال كند و آن   بلشويك قواعد خاصي را بر رسانه     
ي شوروي با اسـتفاده از روش       هااست با استفاده از آراي ماركس و هگل مبناي فلسفة نظرية رسانه            سعي شده 
اي اسـتفاده  منظور گردآوري اطالعات از روش كتابخانـه  در اين پژوهش به  . ـ تحليلي، استخراج شود    توصيفي

در اين  . گذار بوده است  طور غيرمستقيم بر اين نظريه تأثير       نتايج پژوهش نشان داد كه آراي هگل بيشتر به        . شد
تري گذاشته و باعث شده كه لنـين و حـزب           ي شوروي تأثيرات مستقيم   ها رسانه ةزمينه آراي ماركس بر نظري    

بخش استفاده كنند تا با استفاده از آن آگاهي واقعي را بـه پرولتاريـا                 عنوان ابزاري آگاهي    ها به پيشرو از رسانه  
  . ها را هموار كنند انتقال دهند و به اين وسيله راه آزادي نهايي آن

  . رسانه، خودآگاهي، ديالكتيكةوروي، فلسفهاي ش رسانهةنظري :كليدواژه
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تواند هيچ   ـ نمي ـجز اصحاب كليسا     به ــ كس ميالدي يك شوراي روحاني تولوز امر كرد كه هيچ        
شد و مقرر كرد كه كتاب مقدس فقـط بايـد بـه    نوع كتاب مذهبي و مقدس را در تملك داشته با     

بـه ايـن ترتيـب      ). 227: 1376 به نقل از آشنا و رضي،        1367: دورانت(زبان التيني خوانده شود     
هـا وجـود    توان دريافت كه بايد و نبايدهاي خاصي در هر عـصري دربـارة عملكـرد رسـانه                مي

ير شوروي  هكمونيستي در اتحاد جما   گيري انقالب    دنبال شكل   به ،در آغاز قرن بيستم   . است داشته
. نـد ها اعمـال كرد   بيني ماركسيستي بر رسانه    رهبران اين انقالب اصول خاصي را بر اساس جهان        

تدريج شكل گرفت كه فرضيات و اصول خـود          اي به  نظريه 1917پس از انقالب روسيه در سال       
عبيـر و تفـسير توسـط    ايـن ت . كـرد  هاي ماركس و انگلس تعبير و تفـسير مـي        را براساس انديشه  

هـا در اتحـاد   شد و به مرور چارچوب نظري فراهم شـد كـه رسـانه   ابزارهاي نهادي حمايت مي  
  )172: 1385كوايل،  مك (.كردندجماهير شوروي تحت لواي آن فعاليت مي

  ةكننـد  است كه در آن بر نقـش رهبـري         نظرية رسانة شوروي عمدتاً از آراي لنين گرفته شده        
شـوند  كساني نگريسته مـي   عنوان    بهها  در اين نظريه توده   . شود  ميها تأكيد    توده  رسانه در افكار  

 رسـانه را    ةكننـد  توانند نقش رهبـري   وجه نمي  هيچ  ها در اين نظريه به    توده. كه بايد رهبري شوند   
تواننـد بـه    ها نمـي   رسانه شوند كه بدون واسطه   كساني شناخته مي  عنوان    بهها  نقد كنند؛ زيرا توده   

بازوان عنوان       به ها تحت مالكيت دولتي قرار دارند و      در اين نظريه رسانه   . شناخت درستي برسند  
هاي حزبي   در اين نظريه روش    .گيرندحكومتي براي پيشبرد اهداف حزبي مورد استفاده قرار مي        

نـوان  ع بـه هـا غالبـاً    رسانه. ممكن بود مورد نقد قرار گيرد اما امكان نقد كلي اهداف وجود ندارد         
  .توانند پرولتاريا را به خودآگاهي برسانندشوند كه ميابزاري نگريسته مي
كند، متأثر از آراي داري تأكيد مي سرمايهةبيني كه بر آزادي پرولتاريا از سلط اين نوع از جهان

ليسم ذهني هگل به ماترياليسم عيني از بيگانگي پرولترها ئاكردن ايد ماركس با بدل  . ماركس است 
ماركس بر اين باور است كه پرولترها با فروش محـصول كـار             . زندداري دم مي   جهان سرمايه  در

در عين بيگانگي از اين محصول، بر حجم سرمايه         ) است كه شامل كار پرداخته و نپرداخته     (خود  
كنـد تنهـا عبـارت اسـت از           شكل دستمزد تجلـي مـي      افزايند؛ زيرا محصول كار انساني كه به      مي

حـدي كـه زنـده بمانـد و دوبـاره ازديـاد سـرمايه را                 يل امرار معاش يك پرولتر به     پرداخت وسا 
 ماركس، اين خصلت استثمارگرانة روابـط توليـد ميـان           ةگيري از ايد  لنين نيز با وام   . بازتوليد كند 

 جهـان   ةدار را به جهان ليبرال تعميم داد و معتقد بود كه امپرياليـسم غربـي بقيـ                كارگر و سرمايه  
  . دهدرا تحت استثمار قرار مي]  كشورهاي جهان سومخصباأل[

 روسيه و با روي كـار آمـدن حـزب بلـشويك ديكتـاتوري پرولتاريـا در                  1917طي انقالب   
 ة اول تحت تأثير آراي مـاركس و در درجـ          ةلنين و حزب بلشويك در درج     . دششوروي برقرار   

 نهـايي   ةشرو بـه مرحلـ    اي شدند كه توسـط حـزب پيـ        وجود آوردن جامعه   دوم هگل خواهان به   
هاي خـود را در راسـتاي   ها و برنامهنزديك شود و از اين رو تمامي سياست ) استقرار كمونيسم (

منظور تسريع اسـتقرار كمونيـسم،       ها به   ترين اهداف آن    يكي از مهم  . ريزي كردند اين هدف برنامه  
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ها بودنـد   ها، رسانه به توده بخشي     آگاهي ةترين وسيل   در اين زمان مهم   . ها بود دادن به توده   آگاهي
هـا را در طـي سـريع مـسير     توانستند تـوده كه با استفاده از پوشش سراسري و همگاني خود مي         

ها را در اختيار خود گرفت، قـوانين  از اين رو حزب بلشويك رسانه    . نهايي تاريخ راهنمايي كنند   
. م به رعايت اصـول خاصـي كـرد        ها را ملز  ها اعمال كرد و رسانه    اي را در رابطه با رسانه     پيچيده

بينـي خـاص ماركسيـستي و        ها اعمال شد بر اساس جهان     رسد اصولي كه بر اين رسانه     نظر مي  به
  . ستثر از آراي ماركس و هگل اأمت

هاي شوروي و قواعد آن نگاشـته شـده و محققـان             رسانه ة اصول نظري  ةمطالب زيادي دربار  
اسـت   هاي هنجاري نشده   اين نظريه  ةه چنداني به فلسف   اند، اما توج  ردهكزيادي دربارة آن تحقيق     

هاي  شده براي رسانه از آنجا كه هنجارهاي تعيين. است صورت پراكنده به آن اشاراتي شده     و يا به  
هر كشوري از آراي متفكران، عقايد موجود در جامعه، ايدئولوژي و اموري از اين قبيل برگرفته                

ها دست يافـت؛   آنةتوان به ديد جامعي دربار    ن هنجارها مي  ابي اي ي  هاست؛ با بررسي و فلسف     شده
داوري فراهم   ها را خارج از هر پيش     شده براي رسانه   چيزي كه امكان نقد دقيق هنجارهاي تعيين      

  .آوردمي
. برد توان به تأثيرات ماركس بر اين نظريه رسانه پيهاي شوروي مي  رسانه ةيابي نظري با ريشه 

تأثيرات عميقـي بـر جنـبش ماركسيـستي شـوروي           ) ير هگل و فويرباخ   تحت تأث (آراي ماركس   
هـاي آن عـصر تحـت تـأثير         رسد باعث شد كه روزنامه و مجلـه       نظر مي  تأثيراتي كه به  . گذاشت

از اين رو هدف اساسي اين پژوهش بررسي مبناي فلـسفة            . هاي خاصي چاپ شوند   دستورالعمل
به همين جهت در اين پژوهش سـعي        . ستاركس ا هاي شوروي با تأكيد بر آراي م       رسانه ةنظري
اي، خطـوط   كتابخانـه ةگيـري از مطالعـ   توصـيفي و بهـره  ـ شود تا با استفاده از روش تحليلي      مي

هـاي شـوروي از آراي مـاركس و هگـل اسـتخراج      فكري و فلسفي زيربناي اصول نظريه رسانه 
شـود،   در اين پژوهش انجـام مـي       هاي مطرح شده  ها و ديدگاه  البته تفسيرهايي كه از نظريه    . شود
  . ماركسيستي خواهد داشتةجنب

  اهداف پژوهش
 هدف كلي 

 . شوروي با تأكيد بر آراي ماركس استهاي رسانهةهدف كلي اين پژوهش بررسي مبناي فلسفة نظري
  هاي جزئي هدف

  شورويهاي رسانهةتأثير آراي ماركس بر نظري. 1
   شوروييها رسانهةتأثير آراي هگل بر نظري. 2
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  سؤاالت پژوهش
  ال كليؤس
   شوروي چيست؟هاي رسانهةمبناي فلسفة  نظري. 1

  سؤاالت جزئي
  شوروي تأثيرگذار بوده است؟هاي رسانهةآيا آراي ماركس بر نظري. 1
  شوروي تأثيرگذار بوده است؟هاي رسانهةيا آراي هگل بر نظريآ. 2

  روش پژوهش
شـوند كـه    يقـات علمـي بـه پـنج گـروه تقـسيم مـي             اساس ماهيت و روش، تحق     طور كلي بر   به

ـ       : اند از  عبارت  پـژوهش حاضـر از نـوع        .يتحقيقات تاريخي، توصيفي، همبستگي، تجربي و علّ
 هـاي  رسـانه  ةمنظور بررسـي مبنـاي فلـسفي نظريـ         تحليلي به  ـ    كه از روش توصيفي    ستكيفي ا 

 ةاصلي فلسفي ايـن نظريـ     است تا خطوط      هگل استفاده كرده    و شوروي با توجه به آري ماركس     
  .ماركس استخراج شود و رسانه از آراي هگل

   آماري و گروه نمونهةجامع
 آمـاري آن شـامل كليـه        ةاي است، جامع  از آنجايي كه پژوهش حاضر از نوع تحليلي و كتابخانه         

 منـابع و  ة كه با توجه به محدويت دسترسي بـه همـ    است ماركس و هگل     ةهاي منتشر شد  كتاب
  .مند استفاده خواهد شد گيري در دسترس و از نوع هدفوضوع از روش نمونهارتباط با م

  تكنيك و ابزار گردآوري اطالعات
هـا از طريـق     اسنادي و تحليلي اسـت كـه اطالعـات و داده           ـ  اي پژوهش حاضر از نوع كتابخانه    

هـا از روش    در ايـن پـژوهش جهـت گـردآوري دانـسته          . برداري گـردآوري خواهـد شـد      فيش
اي استفاده شده و در پرتو آثار ايراني و خارجي موجـود در مقـاالت و كتـب، موضـوع                نهكتابخا

  . است بررسي و ارزيابي شده
  ها   تجزيه و تحليل دادهةشيو
. تحليلي استفاده خواهد شد    ـ  توصيفيها در اين پژوهش از روش       منظور تجزيه و تحليل داده     به

گذار بوده است، ثيرأ شوروي تهاي رسانهةبر نظري هگل كه  وبه اين صورت كه آرايي از ماركس    
  .توصيف و تحليل خواهد شد

  هاي شوروي رسانهةاصول نظري
تدريج شكل گرفت كه فرضيات و اصول خـود          اي به    نظريه 1917پس از انقالب روسيه در سال       

ايـن تعبيـر و تفـسير توسـط     . كـرد  هاي ماركس و انگلس تعبير و تفـسير مـي        را براساس انديشه  
هـا در اتحـاد       مرور چارچوب نظري فراهم شـد كـه رسـانه          شد و به   ابزارهاي نهادي حمايت مي   
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هـايي كـه زيـر بنـاي ايـن            تـرين انديـشه     مهم. كردند  جماهير شوروي تحت لواي آن فعاليت مي      
  :دهند از اين قرارند چارچوب را شكل مي

 قـدرت كـارگران     كارگر صاحب قدرت است و براي حفـظ ايـن          در نظام سوسياليستي طبقة   . 1
  .بايستي وسايل توليدات فكري و ذهني را كنترل كنند

هاي طبقـاتي در آن      درگيري و نزاع   ، در نتيجه  ؛اي بدون طبقه است    سوسياليستي جامعه  ةجامع. 2
هاي طبقاتي وارد شوند و مسائلي را مطرح        ها مجاز نيستند كه در كشمكش      لذا رسانه  ؛نيست

 ةچـون در نظريـ    . زننداليستي نداشته و احياناً بدان صدمه مي       سوسي ةكنند كه تناسبي با جامع    
شـوند، دولـت اكثريـت شـكل          كارگر محسوب مـي    ة طبق ءماركسيستي اكثر مردم جامعه جز    

 ء اعـضاي جامعـه جـز   ةكند تا همتدريج اقليت را در خود ادغام مي     گيرد و اين دولت، به     مي
هـا نبايـد    رسانه. دهداي را نمي   طبقه  مناقشات ةلذا اين تئوري اجاز   . كارگران محسوب شوند  
  . دارايي خصوصي باشند

كـردن ايـن     دادن به فرهنگ كمونيـستي جامعـه و نهادينـه           شكل ةها وظيف در اين تئوري رسانه   . 3
هـا بايـد    رسـانه .  اقتصادي و اجتماعي جامعه را دارند      ةفرهنگ و نيز فعاليت در جهت توسع      

هـاي  بسيج مردم را بـر عهـده گيرنـد و از نهـضت            رساني و    خدماتي از قبيل آموزش، اطالع    
  .خواه چه در داخل كشور و چه در خارج دفاع كنند ترقي

خواهـد كـه    هـا مـي   ماركسيسم معتقد به قوانين عينـي تـاريخي اسـت و در نتيجـه از رسـانه                . 4
 تعبيـرات شخـصي را      ةاعتقاد بـه ايـن موضـوع دايـر        .  اين واقعيت عيني باشند    ةدهند  بازتاب

كند كه  هاي هماهنگ و منسجم خبري آماده مي      گذاري كند و زمينه را براي ارزش     يمحدود م 
  .هاي موجود در نظام مطبوعاتي ليبرال فاصله زيادي دارد با ارزش

هـاي دولـت    هاي همگاني ملزم هستند كه خود را كامالً در اختيار ارگان          در اين تئوري رسانه   . 5
  .زارهاي سياسي همگون و يكپارچه شوندقرار داده و به درجات مختلف با ديگر اب

رود  هاي همگاني انتظار مي   با توجه به مجموعة اين بايدها و نبايدها در مدل كمونيستي از رسانه            
هـا را بپذيرنـد، هنجارهـاي       كه رفتار خود را تنظيم كنند، خـودگردان باشـند، بعـضي مـسئوليت             

در . خاطبان خود احساس مسئوليت كنند    اي را توسعه دهند و در برابر نيازها و آرزوهاي م           حرفه
. شوند كامالً قابل توجيه است     نگاراني كه مرتكب خطا مي      اين مدل سانسور و تنبيه عليه روزنامه      

هيچ عنوان امكان انتقـاد از   هاي حزبي ممكن است مورد انتقاد قرار گيرد اما به           در اين مدل روش   
طـور مـنظم      گـراي حـزب بـه     دار و اصـول   اهداف و مقاصد حزبي وجود ندارد و تنها افراد وفـا          

رسـد  نظـر مـي    با توجه به مطالب فـوق، بـه       ). 172ـ74: همان(كار گيرند     ها را به  توانند رسانه  مي
 كـارگر، كـشمكش بـا نظـام     ة لزوم آگاهي طبقــ  هاي شوروي رسانهةشده در نظري   اصول مطرح 

شدن پايـان تـاريخ و امـوري از          ، نزديك ]گيري كمونيسم نظام ماقبل شكل  عنوان    به[داري    سرمايه
.  باشـند  تأثير آراي هگل     دوم تحت  ةتأثير آراي ماركس و در درج        اول تحت  ة در درج  ــ   اين قبيل 
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 اصول مطـرح شـده در       ةشود تا در ابتدا آراي هگل و ماركس در زمين          اين پژوهش سعي مي    ةدر ادام 
  .هاي پژوهش تحليل شونداب فرضيه شوروي مطرح شوند تا در ادامه آراي آنان در جوة رسانةنظري

  هگل 
 زاده شد، 1770نشين ورتمبرگ، به سال   گئورك ويلهلم فريدريش هگل در اشتوتگارت، در دوك       

صورت ” معروفش،   ةيعني در همان سالي كه كانت شغل استادي خود را در كونيگزبرگ با رسال             
. انتقـادي را رقـم زد      ةاي كه آغـاز فلـسف      شروع كرد، رساله   “و اصول جهان محسوس و ملموس     

 ميسحيت بايد ذاتاً با آن قانون اخالقي كـه كانـت            “پيام” هگل با پذيرش اين فرض آغاز كرد كه       
، هگل نخستين طرح كلـي نظـام خـود را           2 فرانكفورت ةپايان دور  در. طرح كرده بود يكي باشد    

  . است “ح روةفلسف” و “ طبيعتةفلسف”، “منطق” بعدي،ةايجاد كرد كه شامل سه بخش دانشنام
-پديـدار ”اش،   انتـشاريافته  ةهاي جديد هگل در فلسفه در نخستين اثر عمد        نظرات و نگرش  

كند و از شـهر فرنـگ       هاي حسي فريبنده آغاز مي    كتاب از يقين  . بيان شد ) 1807 (“شناسي روح 
 1831هگل به سـال  . رسدكند تا سرانجام به دانش مطلق ميمراحل شناختي و فرهنگي عبور مي  

از نظر هگـل توضـيح       ).29ـ36: 1387فيندلي و بربيج،    (  شيوع وبا در برلين درگذشت     ةيجدر نت 
راستين كائنات عبارت است از اثبات اينكه كائنات منطقي است، يعني عبـارت اسـت از كـشف                  

اي كه بخواهد جهان را توضيح دهـد  رو فلسفه از اين. يا جهت معقول كائنات و نه علت آن        دليل
 را، نه در علت، بلكه در دليل خواهد جست و جهـان را نـه معلـول ايـن                    اصل نخستين خويش  

طور عام يا كلي مبدأ       در منطق هگل، دليل به    . خواهد دانست  منطقي آن    ةاصل نخستين بلكه نتيج   
   ).67ـ  83: 1388استيس، (داند عقل را سرچشمه و بنياد جهان مي

  :دستگاه فلسفي هگل داراي سه بخش است
  منطق. 1
 فة طبيعتفلس. 2
 فلسفة روح. 3

، روح ذهنـي  : كه شامل شود    ميبه سه بخش تقسيم     ) تكامل روح ( هگل در آخرين مرحله      ةفلسف
هـا، بنيـاد     پايه عنوان غايت مطلق سراسر دستگاه سه        روح مطلق به   .ستروح مطلق ا  و  روح عيني   

روح  .ة آن استوارند  پايكل است، يعني نه همان روح ذهني و عيني بلكه طبيعت و مثال منطقي نيز بر                 
در ). 160 :همان(پس مطلق، روح است . جهان است و به همين دليل مطلق نام دارد مطلق، بنياد غايي

  ).34: همان(حقيقت مطلق در آثار هگل به معني خودآگاهي، به معني انديشة انديشه است 
گيـرد،   بر مـي   از نظر هگل برترين تصور مجرد ممكن، كه همة چيزهاي متصور در كائنات را در              

). 118 :همـان (همه چيزها هستند    . همة چيزها، مادي نيستند ولي همه هستي دارند       . تصور هستي است  
هستي يعنـي هـستي از بـراي        . از اين رو در نظر هگل، هستي مقدم بر همة مقوالت ديگر است            

وجود  آگاهي و هستي هيچ نوعي ندارد مگر آنچه از براي آگاهي است و هيچ موضوع يا عيني به
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). 99: همـان (كائنات چيزي نيست مگر محتواي آگاهي       . آيد مگر آنكه با ذهني مربوط باشد      نمي
يعنـي دارنـدة    (هگل در اين مورد به وحدت شناسايي و هستي معتقد بود؛ به اين معني كه ذهن                 

معنـي وحـدت    ). 97  :همـان (يكـي هـستند     ) يعنـي دارنـدة هـستي     (و عين   ) آگاهي يا شناسايي  
 هستي اين است كه عين چيزي نيست كه نسبت به من خارجي باشد، به ايـن معنـي                   شناسايي و 
  )100: ناهم. ( بيرون از انديشه من و شناخت ناپذير باشدكه كامالً

تاريخ از نظر هگل عبارت است از تاريخ .  سياسي هگل در فلسفة تاريخ اوست ةريشة انديش 
و ) يا ذهن (ز طريق خودشناسي، عقل، روح      خودآگاهي؛ اين آگاهي از آگاهي ناب تطوريافته و ا        

كند، و سرانجام در اين معرفت، غايت جهان را كه با معرفت            سوي معرفت مطلق سير مي     دين به 
 تاريخ  ةهگل در توضيح فلسف    .)75 ـ7: 1386 كوالكوفسكي،(سازد  جهان يكي است، متحقق مي    

در زمان، و يـا شـرح زنـدگي و          ارتباط  خود گفت كه تاريخ بشر، زنجير رخدادهاي اتفاقي و بي         
سـوي   هاي بزرگ نيست، بلكه روندي قانونمنـد اسـت در حركـت جهـان بـه          كارهاي شخصيت 

يك فرايند ممكـن اسـت در       . است اين سرنوشت را خداوند از پيش تعيين كرده       . سرنوشت خود 
كـه   گـامي يـابيم هن  نظر آيد، اما در نگاه به گذشته الگويي معنادار مـي           مقطعي از زمان تصادفي به    

اسـت نگـاهي    نگـرد و بـه آنچـه خلـق كـرده     هاي خود به پساپشت مي   روح تاريخ از روي شانه    
هگل برقراري   ).102: 1388ايگلتون،  (كنند  ها معنايي كامل پيدا مي     افكند، همة آن  آميز مي ستايش
دانـد    ميان ارباب و بنده را نخستين مرحلة سير تاريخي انديشه و زندگي اجتماعي بشر مي               ةرابط

 ذهن هو معتقد است كه با تحول همين مرحل       ) ناپذير است   تاريخي اجتناب  ةاز نظر او اين مرحل    (
تاريخ در نظر هگل بـا همـين        . رسدرود و سرانجام به عقل مي     سوي خودآگاهي پيش مي    بشر به 

ـ     ي اعتال ةدر مرحل (  تاريخ بدون فهم اين مرحله       ةشود و فهم فلسف   مرحله آغاز مي    ة بنده بـه پاي
 ميان ارباب و بنـده      ة عناصر تحوالت بعدي تاريخي در رابط      ةممكن نيست زيرا هم   ) خودآگاهي

هگل معتقد است كه در نهايت اين بنده است ). 12ـ  13: 1387هگل،  (طور ضمني نهفته است      هب
 خـويش بـه خودآگـاهي       ةكننـد را اين تنها بنده است كه با كار نفي        زيرسد،  كه به خودآگاهي مي   

طور واقعي    تنها پس از ايجاد يك عين ساختگي است كه انسان خود را به            ] در حقيقت . [رسدمي
سبب كار است كـه انـسان موجـودي          پس به . بيندو عيني چيزي باالتر از يك موجود طبيعي مي        

او با كاركردن، روح مجسم و جهان تـاريخي         . طبيعي واقعي و آگاه از واقعيت خويش است        فوق
  )69: مانه (.ستا و تاريخ عينيت يافته

وجـوي ذهـن بـراي آزادي اسـت كـه از خـالل رخـدادهاي                  فلسفة تاريخ هگل شرح جـست     
كارگر و تالش او براي رسيدن بـه  ة تاريخ عبارت است تاريخ بند. است گوناگون گذشته دنبال شده  

در آگـاهي از    ” دائمـي    “پيـشرفت ”اصل عقالني جهـان نيـز، عبـارت اسـت از            ). 60: مانه(آزادي  
ويـژه در تحـول     از نظر هگل پيشرفت واقعي ذهن در تاريخ بشر، به    ).308: 1389لوويت،  ( “آزادي
هاي هر چه واالتري از خودشناسـي آزادي دسـت          دهد؛ آنجا كه روح بشر به پايه      ها روي مي  تمدن
 بـدانيم،   شـود كـه آن را تكامـل آگـاهي آزادي          مفهوم مـي  تاريخ در كليت خود تنها زماني       . يابدمي
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نظـام  ). 90ـ1: 1386كوالكوفسكي،(است   كننده  اش تابع چيزي تعيين   ه در خطوط كلي   تكاملي ك 
از خـود   ) قومي(مفهومي است كه روح     ) يعني(اخالقي هر قوم، آگاهي آن قوم از خويش است؛          

  ).63: 1387هگل، (يابد تصور روح است پس آنچه در تاريخ تحقق مي. دارد
جـاي روي گردانـدن از        تواند به در اختيار دارد؛ مي   ذهنيت آدمي ابزاري براي آشتي با جهان        

ويـژه دولـت اسـت    جهان؛ آن را بشناسد و خود را در آن متحقق سازد؛ اين ابزار همان تمدن، به    
اي حقيقي و پديدار و روشن      كل اخالقي است در مقام اراده     «دولت  ). 93: 1386كوالكوفسكي،  (

ه است و تا آنجا كه آگاه است آگاهي خـويش           انديشد و به خويشتن آگا    خود مي  برخويش كه به  
گاه كه بـه سـاحت خودآگـاهي          عقالني است آن   ةيافتن اراد  دولت فعليت » .آوردعمل در مي   را به 

  ).212: 1388كاپلستون،  (.كلي بركشيده شده باشد
بخـشي  عنوان    بهتواند آزادي خود را در آن        است كه فرد مي    “كل اخالقي ”نظر هگل در اين     از  

 فردي است؛ بهايش ايـن اسـت        ةهاي اراد تماع تحقق بخشد؛ بهاي اين آزادي ترك بوالهوسي       از اج 
دولـت  . هاي خود از جهان خواست رهايي خودسـرانه طلـب نكنـد           كه ديگر به اقتضاي خودسري    

فقط نهادي نيست كه براي حل و فصل اختالفات يا براي سازماندهي كارهـاي جمعـي، براسـاس                  
 فـردي و عقـل كلـي، دولـت تحقـق            ةكانون آشتي اراد  عنوان    به.  آمده باشد   پديد  قرارداد اجتماعي، 

تنهـا  » .دولت همان وجود اين جهاني مثال الـوهي اسـت         «: خودي خود غايت است    آزادي است؛ به  
عنوان واالترين مرتبه به عينيـت رسـيدن          دولت به . دهدواقعيتي است كه به زندگي فردي ارزش مي       

كند كه بر اطاعت از قـانون        است؛ آزادي فردي نيز زماني تحقق پيدا مي        عمومي   ة اراد ةذهن، نمايند 
تقابـل    بـرداري،     در ايـن فرمـان     .است  زيرا در آن صورت اراده از خودش اطاعت كرده         ؛مبتني باشد 

خيزد، زيرا ضرورتي كه حكم عقل تاريخ اسـت نـه از طريـق              ميان آزادي و ضرورت از ميان برمي      
  ). 93ـ4 :1386 كوالكوفسكي،(بندد اد صورت مي آزةاجبار كه از راه اراد

بلكه . هاي افراد نيست    ه صرف از براي برآوردن خواست     ةبنابر آنچه گذشت، دولت يك وسيل     
هاي فردي خـويش    است كه در آن هيچ عضو سليقه        گسترش يافته  ةوار، يك خانواد   اندام يك ابر 

تر نداشته باشد،    هاي واحد گسترده  ليقههايي متفاوت از س   كاهد، كه هرگز سليقه   را چنان فرو نمي   
لـين  (در واقـع ذات خداسـت       . تنها حقيقي است بلكه برترين صـورت حقيقـت اسـت           دولت نه 

  ).1146 ـ147: 1383ولنكستر، 
  ماركس

.  در ترير واقع در اياالت راينالند پـروس چـشم بـر جهـان گـشود                1818كارل ماركس در سال     
 تحصيل تـاريخ، حقـوق و فلـسفه پرداخـت و در سـال                به 3ماركس در شهرهاي بن، برلن و ينا      

 بر اثر فشار دولت پـروس       1849ماركس كه در سال     .  از دانشگاه ينا دكتراي فلسفه گرفت      1841
در ساليان تبعيد كه بيش از      . از فرانسه رانده شد، به لندن رفت و تا پايان عمر در آن شهر زيست              

هايي شد كـه بـه       وي صرف تهيه يادداشت    ةماينيمي از زندگي ماركس را دربر گرفت بيشتر كار        
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هـاي   در تـرويج و تبليـغ انديـشه        4مـاركس و انگلـس    .  انتشار يافـت   سرمايهكتاب   منا  بهفرجام  
راسـتي چنـان    كمونيستي در سراسر زندگي خود دوست و همكار بودنـد و همكـاري آن دو بـه                

 اصول عقايـد كمونيـسم      توان سهم هر يك را در پروراندن      نزديك و صميمانه بود كه سخت مي      
أثير نفوذ تجديـد     ت  ماركس هم تحت تأثير افكار هگل و هم تحت        ). 1315ـ 316: همان(باز نمود   

. اي تركيب كرد و بـسط داد      باخ بود، اما اين دو فلسفه را به شيوة نو و هوشمندانه            نظرهاي فوئر 
تـرين عناصـر فكريـشان       اين دو انديشمند را كه مهم     ) ديالكتيك و ماترياليسم  (ماركس دو عنصر    

گيـري خـاص خـود كـه همـان      د و اين دو عنـصر فكـري را در جهـت       كرشد، اقتباس   تلقي مي 
گيـري، بـر روابـط ديـالكتيكي در چـارچوب            اين جهت . ماترياليسم ديالكتيكي است؛ ادغام كرد    

  )24 ـ 8: 1384 ،ريتزر (.ورزدجهان مادي تأكيد مي
 نه با روي نيـك خيـاالت شـريف و        تاريخ عموماً  كند كه در فقر فلسفه، ماركس استدالل مي     

 گيلبرت،(تازد  ميپيشرفت امن و امان، بل با روي تيره و تار استثمار و مبارزه بر عليه آن به پيش     
شمول به فراواني   جهانست از فرايند تحول از فقر اتاريخ عبارتدر نظر ماركس ). 180ـ 81 :1981

ايـن تحـول از سـه       ). 832: 1373بلوم،  (ديالكتيكي دارد   شمول كه اين روند سير      و نعمت جهان  
ـ       5، بر نهـاد   )كمونيسم ابتدايي (  اشتراكي ةوضعيت اولي : گذردمرحله مي   بـزرگ   ة يكـي از سـه پاي

اي هـاي قبيلـه   ديالكتيك تاريخي است كه اين وضعيت را در يونان قديم و روم باستان و جامعه              
از ايـن تـز     . توان يافت  ن تيره قبل از پيدايش جامعه مي      اين اقوام، و نيز نظام قبيله ژرمني در قرو        

و بـا ايـن     . آيد كه نفـي تـز اسـت        فردگرايانه و طبقاتي پديد مي     ة، يعني جامع  )تز آنتي( برابر نهاد 
كـه ايـن دولـت    . گذارد كه همان دولت اسـت    تغيير، نظم سياسي جديدي پا به عرصه وجود مي        

هاي تحت استثمار  حاكم است، و به سركوب بخشة مسلط اقتصادي، يعني طبقةابزار دست طبق
اي از انقـالب اجتمـاعي       و با رشد نيروهاي توليدي از فردي به جمعـي، دوره          . پردازدجامعه مي 

اقتصادي، تمامي روبنـاي عظـيم جامعـه نيـز دسـتخوش            ة  همراه با تغيير در شالود    . دشوآغاز مي 
كه همان نفي نفـي     : شويم ت كمونيستي مي  د؛ بار ديگر وارد مناسبا    شووبيش سريع مي   تغييري كم 

   )838 ـ42 :همان( .ستنهاد ا يا هم
 كار ديگـران مبتنـي اسـت، جامعـه را بـه             ةروابط توليدي كه بر تصرف ثمر     از نظر ماركس،    

 روبنـا بـه شـكل تـضاد ميـان           ة طبقاتي در عرص   ةكند، و مبارز  طبقاتي با منافع متضاد، تقسيم مي     
در حقيقت از نظـر     ). 394 ـ97: 1386ي،  كفسكوكوال(نمايد  رخ مي ها  نيروهاي سياسي و انديشه   

 معيني از تكامل خود، با روابط توليـدي موجـود در            ةنيروهاي مادي توليدي جامعه، در مرحل     او  
تـوان گفـت بـا روابـط مالكانـه كـه تـاكنون در چـارچوب آن عمـل          گيرند، يا ميتضاد قرار مي 

وكم به سرعت    زير بناي اقتصادي، كل روبناي عظيم نيز بيش       با تغيير   . افتندكردند در تضاد مي    مي
رود، مگر زماني كه تمام نيروهاي توليـدي كـه   هيچ نظام اجتماعي از ميان نمي    . دشودگرگون مي 

در آن جايي براي تكامل دارند به حداكثر تكامل خود رسيده باشند و روابط توليدي تازه و برتر                  
ها در بطن جامعه كهن آماده شده باشـد           مادي براي وجود آن    كه شرايط آيد مگر زماني  پديد نمي 
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 طبقـاتي   ةتـاريخ مبـارز   را   وامـع  تاريخ تمـامي ج    ،ماركسبه همين سبب    ). 106: 1383ماركس،(
هاي جامعه فئودالي سر برآورده، تـضادهاي طبقـاتي    بورژوايي نوين، كه از ويرانه   ةجامع. داند مي

هـاي نـوين    بقات جديد، شرايط نوين سـتمگري و شـكل        در عوض اما، ط   . است را از ميان نبرده   
بـورژوازي، ايـن    ). 134 ــ 35: 1383كـالينيكوس،   ( است مبارزه را جايگزين انواع كهنه آن كرده      

جامعـه در كليـت خـويش       . است ويژگي مشخص را داراست كه تضادهاي طبقاتي را ساده كرده         
ستقيم روياروي يكديگر قرار دارند،    بزرگ كه م   ةبيش از پيش به دو اردوگاه متخاصم، به دو طبق         

 ةماركس نشان داد كه اختالف اصلي اجتمـاعي در جامعـ          . بورژوازي و پرولتاريا   ؛شود تقسيم مي 
  (Timofeev, 1968: 39) .است  كارگر و بورژوازي ريشه گرفتهةداري، در تضاد بين طبقسرمايه
فـرض،  اساس اين پـيش    بر.  كارگر با محصول كار خويش، رابطه با شيء بيگانه است          ةرابط

گـذارد، جهـان بيگانـه اشـيايي كـه      بديهي است كه هر چه كارگر از خود بيشتر در كار مايه مـي             
د و اشـياي    شـو تـر مـي   تر و زندگي درونـيش تهـي      آفريند بر خودش و ضد خودش قدرتمند       مي

كه داري جهاني است     سرمايه در حقيقت . )145 ـ47: 1386ماركس،  (شوند  كمتري نصيب او مي   
ي است كه در آن آدمي تابع توليـدات  ي قلمرو.شونددر آن ذهن و عين يا سوژه و ابژه وارونه مي    

آميـز بـاز    كند و به شـكل مـبهم و تحكـيم         خود است و همين توليدات سرنوشت او را معين مي         
ه آورد كـ  اي پديد مـي    انساني عين يا ابژه    ةذهن يا سوژ  . گرداند تا بر هستي آدمي تأثير بگذارد       مي

 خـود را بـه حـد        ةقـادر اسـت آفريننـد      آيد كه   اي در مي  ذهن يا سوژه   صورت شبه  از آن پس به   
  )45 ـ6: 1386ايگلتون،  (.دست فرو كاهد  آلت

 ةرابط. شودداري روابط كارگر و محصول كار خويش وارونه مي سرمايهةبه نظر ماركس در جامع
خشيدن به شخص است، زيرا آنچه كه اين شكل دادن به اشيا و شيئيت ب سازي يعني شخصيت وارونه

هاي شخصي بلكه تا اساس ويژگيدار نه بركند آن است كه سرمايهرا از تمام اشكال قبلي متمايز مي
يافته   كار ماديتة او فقط سلطةكند؛ سلطفرمايي مي شود بر كارگر حكموب ميسجايي كه سرمايه مح

پيامد مستقيم  ).32: 1387 ،ماركس(ر خود كارگر است  محصول كارگر بةاست، سلط بر كار زنده
اين واقعيت كه آدمي از محصول كار خويش، از فعاليت حياتي خويش و از وجود نوعي خود 

آنچه . رو شده است ههنگامي كه انسان با خود روب. شود، بيگانگي آدمي از آدمي استبيگانه مي
 ةش و نيز با خود مصداق دارد، در مورد رابط انسان با كار و محصول كارةدر ارتباط با رابط
در حقيقت اين قضيه كه . ها نيز صادق استها، كار و محصول كار ساير آدمآدمي با ساير آدم

ها از هم و هر كدام از است، به اين مفهوم است كه آدم سرشت نوعي آدمي از او بيگانه شده
شده،   بيگانهةو هر شخص در چارچوب رابطاز اين ر. اندها از سرشت ذاتي آدمي بيگانه شده آن

يابد، مد نظر كارگر در ميعنوان  بهديگري را بر اساس معيارها و روابطي كه در آن خويشتن را 
 كار بيگانه شده با مالكيت خصوصي چنين بر ة از رابط.)134ـ35: 1387 :همان(دهد قرار مي

خود   سياسي رهايي كارگران را بهآيد كه رهايي جامعه از مالكيت خصوصي و بندگي، شكل مي
گيرد نه به اين معنا كه فقط رهايي كارگران مد نظر است بلكه به اين معنا كه رهايي كارگران،  مي
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ست و هرگونه  كارگر با توليدة زيرا كل بندگي آدمي ناشي از رابط؛ها را در بر داردرهايي كل انسان
  ) 139 :همان (.ستنياين رابطه  بندگي، چيزي جز جرح و تعديل و پيامد ةرابط

 كـارگر و    ة حاكم مانع از آگاهي طبق     ةداري، ايدئولوژي طبق  در نظر ماركس در دوران سرمايه     
 حـاكم   ةهاي طبقـ   براين باور بود كه ايدئولوژي     ماركس .شودگيري خودآگاهي در آنان مي    شكل

اي كـه  يعني طبقه. دشو يها متداول م حاكم در ميان توده ةدر پرتو قدرت اقتصادي و سياسي طبق      
هـاي حـاكم    ايـده . نيروي مادي جامعه است، در عين حال نيروي معنوي حـاكم آن نيـز هـست               

هـا  صـورت ايـده    جز بيان انديشگي روابط مادي مسلط، روابط مـسلطي كـه بـه              چيزي نيست، به  
را هـاي تـسلط آن       حـاكم و بنـابراين ايـده       ةاي را طبقـ   شود؛ همان روابطي كه طبقـه     دريافت مي 

 حاكم از كنترل خود بر وسايل توليـد و          ةطبق). 133: 1386ماركس، انگلس، پلخانف،    (سازد   مي
هـا تـشكيل      دولت براي ايجاد و نگهداري نهادهاي متنوعي كـه اعتقـادات مـردم از رهگـذر آن                

بـه ايـن، انـواع ديگـري        . ترين نهادها كليسا بود    هاي مياني، مهم  در سده . كندشود استفاده مي   مي
  .ها هستندترين آن هاي عمومي از مهموپرورش و رسانهوده شده كه نظام آموزشافز

 راسـتين تمـامي جامعـه مبـدل شـد خـود را          ةبه عقيدة ماركس، هنگامي كه دولت به نمايند         
كه ديگر هيچ طبقة اجتماعي براي مهار شدن و انقيـاد وجـود             همين. غيرضروري خواهد ساخت  

گـر، يعنـي     مانـد، و نيـروي ويـژه سـركوب        اي سركوب باقي نمي   ديگر چيزي بر  ...  نداشته باشد 
مداخلة دولت در مناسبات اجتماعي، در قلمروهاي مختلـف يكـي   . دولت، ضروري نخواهد بود   

ميرد؛ حكومت اشخاص به مـديريت     شود و سپس در كالبد خود فرو مي       د مي ئپس از ديگري، زا   
لـين  (آيـد   شود، از پا در مـي      برانداخته نمي  دولت. سپرد فرايندهاي توليد جاي مي    ةچيزها و ادار  

 دولت واقعي اسـت كـه شـكلي از وجـود      ، تنها دولتي   در نظر ماركس،  ). 1361: 1383ولنكستر،  
ملت خود باشد، چيزي تحميل شده از خارج نباشد؛ تنها چنين دولتي است كه با سرشت دولت                 

بنابراين ). 150ـ 51 :1386فسكي،كوالكو(دولت غيردموكراتيك اصوالً دولت نيست    . انطباق دارد 
كنـد  بر طبق نظر ماركس، دولت پيامد ثانوي نيازهايي است كه در حكم پيوند اجتماعي عمل مي       

  )183: همان (.وردة دولت نيستااجتماعي، فر و اين پيوند

  ارزيابي
  » است؟  شوروي تأثيرگذار بودهة رسانةآيا آراي هگل بر نظري « :ال اول پژوهشؤس

رسـد تـأثيرات     نظـر مـي    هايي از آراي هگل كه به     پاسخ به پرسش فوق ابتدا قسمت     منظور    به
شود و سـپس آراي     صورت جداگانه آورده مي    هاي شوروي داشته؛ به    رسانه ةبيشتري را در نظري   

  .شودمطرح شده تحليل مي
صـورت غيرمـستقيم     هـاي شـوروي بيـشتر بـه        رسـانه  ةرسد تأثيرات هگل بر نظري    نظر مي  به
 ةگيري خودآگـاهي، فلـسف     سير شكل  ةنوعي با آرايي كه دربار     به اين صورت كه او به     . است بوده

بـه ايـن ترتيـب      . تاريخ و ديالكتيك ارائه كرد، باعث تأثيرات عميقي بر آراي ماركس و لنين شد             
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تأثيرات . هاي شوروي دانست رسانهةهاي نظريترين سرچشمه توان يكي از مهمآراي هگل را مي
  : توان به صورت زير ارزيابي كرد بر اين نظريه را ميآراي هگل

روح : شـود كـه شـامل      به سه بخـش تقـسيم مـي       ) تكامل روح ( هگل در آخرين مرحله      ةفلسف . 1
غايت مطلق سراسر دسـتگاه سـه       عنوان    به كه روح مطلق     استذهني، روح عيني و روح مطلق       

كه طبيعت و مثـال منطقـي نيـز بـر           ، بنياد كل است، يعني نه همان روح ذهني و عيني بل           6هاپايه
پـس  . روح مطلق، بنياد غايي جهان است و بـه همـين دليـل مطلـق نـام دارد        .  آن استوارند  ةپاي

در حقيقت مطلق در آثار هگل به معني خودآگـاهي،          ). 160 :1388استيس،  ( مطلق، روح است  
 هـستي هـيچ     هستي يعني هستي از بـراي آگـاهي و        ). 34 :ناهم( است   ة انديشه به معني انديش  

آيد مگر آنكه   وجود نمي  و هيچ موضوع يا عيني به      7نوعي ندارد مگر آنچه از براي آگاهي است       
  )99: ناهم (.كائنات چيزي نيست مگر محتواي آگاهي. با ذهني مربوط باشد

هگل با طرح اين ايده كه خودآگاهي بنياد غايي جهان : توان گفتدر توضيح مطالب فوق مي
نوعي مـاركس و     اولين مقوله، هستي براي آگاهي است؛ باعث شد كه به         عنوان    بهاست و هستي،    

اي نـشان دهنـد و از        آگاهي حقيقي و راستين توجه ويژه      ةحتي حزب بلشويك در ادامه به مقول      
ديـد كـه در پيمـودن       حزب بلشويك خود را موظف به اين امر مي        .  كارگر دم بزنند   ةآگاهي طبق 

 كارگر را راهنمايي كند ة طبقـاست ـ  از نظريات هگل سرچشمه گرفتهـ كه اين هم   ـمسير تاريخ   
-در آن دوره روزنامه   . و به سمت صحيح اين مسير كه همان استقرار كمونيسم است هدايت كند            

رو حـزب    شـدند و از ايـن     هـا شـناخته مـي     ترين ابزار هدايت تـوده    اصليعنوان    بهها و مجالت    
هـا را    ول مورد نظر خود كرد؛ اصولي كه در آن ايـن رسـانه            ها را ملزم به رعايت اص       بلشويك آن 

هـا در ايـن دوره يكدسـت        به اين ترتيـب رسـانه     . كردها مي ملزم به دادن آگاهي صحيح به توده      
را ايـن ماركسيـسم     زيـ ها چيزي جز ترويج اصول و افكار ماركسيستي نبود،            شدند و محتواي آن   

  .دبايست بشر را به خودآگاهي برسانبود كه مي
جوي ذهـن بـراي آزادي اسـت كـه از خـالل رخـدادهاي               و  فلسفة تاريخ هگل شرح جست     .2

تاريخ عبارت است تاريخ بنـده كـارگر و تـالش او بـراي              . است گوناگون گذشته دنبال شده   
 “پيـشرفت ”سـت از   ااصل عقالني جهان نيـز، عبـارت     ). 60: 1387هگل،  ( رسيدن به آزادي  

ذهنيت آدمي ابزاري براي آشتي با جهان ). 308: 1389 لوويت، (“در آگاهي از آزادي ”دائمي  
را بـشناسد و خـود را در آن          جـاي روي گردانـدن از جهـان؛ آن         تواند به در اختيار دارد؛ مي   

دولت فقط نهادي نيست كـه بـراي         .ت است لويژه دو متحقق سازد؛ اين ابزار همان تمدن، به      
يـد   پد ، براساس قرارداد اجتماعي،   حل و فصل اختالفات يا براي سازماندهي كارهاي جمعي        

 فردي و عقل كلي، دولت تحقق آزادي اسـت؛ دولـت            ةكانون آشتي اراد  عنوان    به. آمده باشد 
 كوالكوفـسكي، ( اراده عمومي اسـت      ةواالترين مرتبه به عينيت رسيدن ذهن، نمايند      عنوان    به

ار و روشـن    اي حقيقـي و پديـد     كـل اخالقـي اسـت در مقـام اراده         «دولت  ). 93 ـ 4 :1386
انديشد و به خويشتن آگاه است و تا آنجـا كـه آگـاه اسـت آگـاهي                  خود مي  برخويش كه به  
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گاه كه به سـاحت      دولت فعليت يافتن اراده عقالني است آن      » .آوردخويش را به عمل در مي     
   )212: 1388كاپلستون،  (.خودآگاهي كلي بركشيده شده باشد

عبارت است تاريخ بنده كـارگر و تـالش او          يخ  در حقيقت هگل با طرح اين موضوع كه تار        
 “پيـشرفت ”سـت از     ا عقالني جهان، عبارت  كه اصل   اصل   و همچنين اين     براي رسيدن به آزادي   

ذهنيت آدمي ابزاري براي آشتي با جهان در اختيـار   ، معتقد است كه     “در آگاهي از آزادي   ”دائمي  
ويـژه دولـت    د؛ اين ابزار همان تمدن، بـه       خود را در آن متحقق ساز      تواند آن مي  ةوسيل  كه به  دارد
وجـود   ماركس هر چنـد كـه بـه       . ويژه بر افكار ماركس تأثيرات زيادي گذاشت       اين ايده به  . است

رسد كه او تحت تـأثير ايـن افكـار بـود كـه ايـده               نظر مي  طور كلي اعتقاد نداشت اما به       دولت به 
او بر ايـن بـاور بـود كـه پـيش از             . كردديكتاتوري پرولتاريا را در مراحل آغازين انقالب عنوان         

ترين مراحل    استقرار نهايي كمونيسم چند مرحله وجود دارد كه ديكتاتوري پرولتاريا يكي از مهم            
منظـور رسـيدن بـه       در اين مرحله است كه پرولتاريا بايد تمامي ابزارهاي جامعه را بـه            . آن است 

گذار بود چرا كـه حـزب       ثيرأحزب بلشويك ت  ويژه بر    يده به ااين  . طبقه در اختيار گيرد     بي ةجامع
 ةها به نوعي تجسم اراد      دانست به اين امر معتقد بود كه آن       بلشويك كه خود را حزب پيشرو مي      

ها را بـه سـمت مقـصد نهـايي             كارگر، آن  ةگران طبق عنوان هدايت   توانند به عقالني هستند كه مي   
 كه براي تسريع در استقرار كمونيسم بايـد  رهبران حزب بر اين باور بودند     . تاريخ راهنمايي كنند  

هـا بـر اثـر آگـاهي كـاذبي كـه دنيـاي              را تـوده  زيـ ها را نسبت به وضعيت خود آگاه كننـد؛          توده
است و همچنين ازخودبيگانـه شـدن، از آگـاهي راسـتين دور              ها تحميل كرده    داري به آن   سرمايه
هـا  تسريع در روند انقالب بايد توده     از نظر رهبران حزب براي مقابله با اين وضعيت و           . اندشده

هـا در ايـن دوره      هاي آگاه كردن تـوده      ترين راه   يكي از مهم  . را نسبت به وضعيت خود آگاه كرد      
ها را براي پيمودن ايـن مـسير در اختيـار           به اين ترتيب حزب رسانه    . ها و مجالت بودند   روزنامه

ها بـه نـشر آگـاهي كـاذب در ميـان            رسانهاي را بر آنان اعمال كرد تا مبادا         گرفت و قواعد ويژه   
ها بـه سـمت مـسير       چشم ابزاري براي هدايت توده     ها به رهبران حزب به رسانه   . ها بپردازند  توده

ها به ايـن      آن. نگريستندـ مي ـطبقه يا كمونيسم است       ـ كه همان استقرار جامعه بي     ـنهايي تاريخ   
ها را براي      براي انقالب نهايي آماده كند و آن       ها را  نتيجه رسيده بودند كه حزب پيشرو بايد توده       

ها را در اختيار گرفت و به ترويج آگاهي راسـتين در            رسيدن به اين مرحله آگاه كند، پس رسانه       
  . ها پرداختميان توده

 سـير تـاريخي انديـشه و زنـدگي          ة ميان ارباب و بنده را نخستين مرحل       ةهگل برقراري رابط   .3
سوي خودآگاهي   قد است كه با تحول همين مرحله، ذهن بشر به         داند و معت   اجتماعي بشر مي  

شود و  تاريخ در نظر هگل با همين مرحله آغاز مي        . رسدرود و سرانجام به عقل مي     پيش مي 
 عناصـر تحـوالت بعـدي       ة تاريخ بدون فهم اين مرحله ممكن نيـست زيـرا همـ            ةفهم فلسف 

هگل ). 12ـ  13: 1387هگل،  (ته است   طور ضمني نهف    تاريخي در رابطة ميان ارباب و بنده به       
 كارگر  تاريخ خودآگاهي در اصل نه متعلق به ارباب بلكه متعلق به بنده           بر اين باور است كه      
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فلـسفة تـاريخ   هگـل در  ). 69: مـان ه(رسد است كه با كار كردن است كه به خودآگاهي مي    
بـراي رسـيدن بـه       كارگر و تـالش او       ةتاريخ عبارت است تاريخ بند    كند كه   عنوان مي هگل  
  )60: مانه( .آزادي

  ميان ارباب و بنده در مراحل نخـستين تـاريخ         كند كه در اصل پيكار      هگل در اينجا اشاره مي    
عبارت ديگر   به.  جدلي نابود كند   ةشيو نبايد به وقوع بپيوندد بلكه فرد برتر بايد حريف خود را به           

 خـود در    ة فرودسـت را تحـت سـلط       ة طبقـ  اي ايدئولوژيكي شيوه  فرادست بايد به   ةدر اينجا طبق  
. وجـود آورد    فرودسـت بـه     بـين خـود و طبقـه       اي ايدئولوژي فاصـله   ةوسيل بياورد و در اصل به    

اي كـه   آيد و در اصل طبقـه     سان با ايدئولوژي است كه طبقه فرادست و فرودست پديد مي           بدين
اي كـه در آينـده بـه        بر طبقـه  اي ايدئولوژيكي خود را     خواهد فرادست شود به شيوه    در آينده مي  

هـا،  گونه كه گرامـشي و آلتوسـر نيـز از رسـانه             همان .كندفرودست بدل خواهد شد، تحميل مي     
كننـد، در نظـر      حاكم ياد مـي    ةابزار ايدئولوژيك طبق  عنوان    بهآموزش و پرورش، خانواده و غيره       

اي و از شـيوه   داد  بايـست تغييـر جهـت مـي       هـا مـي    آموزش تـوده   ةرهبران حزب بلشويك شيو   
  . شد تبديل مي ـــ در راستاي استقرار كمونيسمـ سياسي غيرسياسي به شيوة آموزشي كامالً

توانستند بـه آمـوزش سياسـي        آن مي  ةوسيل ترين ابزاري كه در آن دوره رهبران حزب به          مهم
ر حقيقـت در    د.  بود ـهاي آن دوره ـ   رسانهعنوان    بهـ  ـمردم بپردازند، استفاده از روزنامه و مجله        

ترين ابزار ايدئولوژيكي جهان    اصلي) ها و مجالت  روزنامه(ها  نظر رهبران حزب بلشويك، رسانه    
در نتيجـه   . شـد  كارگر از منافع راستين خـود مـي        ةداري بودند كه باعث ناآگاه ماندن طبق      سرمايه

تي ـ لنينيـستي   ها و لزوم تعيين قواعدي منطبق با اصـول ماركسيـس  ها به فكر كنترل اين رسانه آن
د و در نهايـت بنـدگان را        شوتوانست باعث پيروزي نهايي بنده بر ارباب        قواعدي كه مي  . افتادند

  . به حقوقي مساوي با اربابانشان برساند
. اسـت   طبقاتي بوده  ةتاريخ مبارز  هاي تاكنون موجود،   تاريخ تمامي جامعه    هم از نظر ماركس  

حزب بلـشويك هـم بـه ايـن قاعـده           . يابدپايان مي ) بنده(ا  اي كه با پيرزي نهايي پرولتاري     مبارزه
 نهايي بـر    ةها بود تا به اين وسيله در مبارز       دنبال برانگيختن پرولتاريا و بيداري آن      معتقد بود و به   
  . ها را به پيروزي برسانندداري آنضد سرمايه

هـا را در    انهدادن به مردم رس    دانست براي آگاهي  حزب بلشويك كه خود را حزب پيشرو مي       
هـا بـه    ديدند كـه آگـاهي واقعـي را توسـط رسـانه           سران حزب خود را ملزم مي     . اختيار گرفتند 

هـا قـوانيني را بـر اسـاس اصـول       ايـن بـود كـه آن   . هـا را راهنمـايي كننـد   پرولتاريا بدهند و آن   
بايـد  البتـه در توضـيح      . ها وضع كردند تا آگاهي واقعي به مردم داده شـود          ماركسيستي بر رسانه  

 ة همان چيزي نبود كه ماركس يا هگل بر آن تأكيد كرده باشد، بلكه ايـن ايـد                 گفت كه اين دقيقاً   
نخبگـان  (ها توسط حـزب پيـشرو         ها و هدايت آن   لنين بود كه معتقد بود بايد با دادن آگاهي به توده          

ينكه كمونيسم  را تسريع كرد تا ا    ) داريسرمايه( تاريخي   ةبايد تضادهاي موجود در اين مرحل     ) فكري
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ها را بر عهده گرفت چرا كه توده وجود آمد و هدايت توده استقرار يابد و اين بود كه حزب پيشرو به  
  . تاريخي برخوردار نبودةدر اين ديدگاه از آگاهي كافي براي مواجهه با اين مرحل

  » است؟  شوروي تأثيرگذار بودهة رسانة بر نظريماركسآيا آراي  «: پژوهشدومال ؤس
مـاركس  . اسـت  صـورت مـستقيم بـوده       شوروي بيشتر بـه    ة رسان ةأثير آراي ماركس بر نظري    ت
گذار ماركسيسم با طرح ايده ماترياليسم تاريخي و اينكه مسير نهايي تاريخ، استقرار      بنيانعنوان    به

تـوان  به اين ترتيب مي   . كمونيسم و آزادي پرولتاريا است، تأثيرات عميقي بر آراي لنين گذاشت          
تأثيرات آراي ماركس بر اين . است بوده شوروي تأثيرگذار ة بر نظريه رسان كه آراي ماركسگفت

   .صورت زير ارزيابي كرد توان بهنظريه را مي
شمول به فراوانـي و نعمـت   ست از فرايند تحول از فقر جهان ا تاريخ عبارت در نظر ماركس    

ايـن تحـول از سـه مرحلـه         ). 832: 1373بلـوم،   (شمول كه اين روند سير ديالكتيكي دارد        جهان
ـ    ، بر نهاد  )كمونيسم ابتدايي (وضعيت اوليه اشتراكي  : گذرد مي  بـزرگ ديالكتيـك   ةيكي از سـه پاي

اي اين اقوام، و    هاي قبيله تاريخي است كه اين وضعيت را در يونان قديم و روم باستان و جامعه             
 برابـر   ؛از ايـن تـز    . تـوان يافـت   ينيز نظام قبيله ژرمني در قرون تيره قبل از پيـدايش جامعـه مـ              

و با رشد نيروهـاي  . آيد كه نفي تز است، يعني جامعه فردگرايانه و طبقاتي پديد مي       )تز آنتي(نهاد
 ةهمراه با تغيير در شـالود     . دشو  اي از انقالب اجتماعي آغاز مي     توليدي از فردي به جمعي، دوره     

د؛ بـار ديگـر     شووبيش سريع مي   ري كم اقتصادي، تمامي روبناي عظيم جامعه نيز دستخوش تغيي       
  ) 838 ـ42: همان(. ستنهاد ا كه همان نفي نفي يا هم: شويموارد مناسبات كمونيستي مي

وجود آوردن ماترياليـسم تـاريخي در انديـشه           ماركس با تركيب ديالكتيك با ماترياليسم و به       
داري، يدآمـدن عـصر سـرمايه     گيرد كه با از بين رفتن عصر فئودالي و پد         طور نتيجه مي   خود، اين 

 ةطبق( سرمايه بر بنده جديد      ةواسط  به) دارسرمايه(گيرد كه در آن ارباب جديد       روابطي شكل مي  
هـا از   در حقيقت خصلت فتيشيستي سرمايه باعـث دور شـدن انـسان           . كندحكمراني مي ) كارگر

 پـول قابـل     ةواسـط    به كااليي كه به راحتي و    . شودها به يك كاال مي    خودآگاهي و تقليل دادن آن    
 ،ماركس( شودنظر ماركس كاركردن در اين شرايط مانع از خودآگاهي كارگر مي           به. معامله است 

پردازد كه در   در اين فرايند كارگر به توليد كاالهايي مي       . كار او از روي ميل نيست     . )127: 1387
كاالها در اين شرايط از كارگر       .داند خود نمي  ها را ساخته  نهايت به او تعلق ندارند و او حتي آن        

در ايـن شـرايط     . شـوند  گيرنـد و داراي شخـصيتي مـستقل مـي         ها فاصله مي   اصلي آن  ةو سازند 
شود و روابـط انـساني او بـا           كاالهاي توليد شده توسط كارگر، كاري كه توسط كارگر انجام مي          

روز  داري روزبـه  هاين شـرايط بـا پيـشرفت سـرماي        . كارگران ديگر نسبت به كارگر بيگانه هستند      
شود، شـرايطي كـه او ناچـار بـه     كارگر با فروش كار خود باعث اين شرايط مي        . شودتقويت مي 

 پندارد و اين نيز ناشي از خـصلت       او حتي اين روابط را طبيعي و عادي مي        . هاستدادن به آن   تن
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شود كه كارگر   يداري باعث م  هر چند كه در نهايت تناقض دروني سرمايه       . داري است روابط سرمايه 
   .آيد، به اعتراض بر ضد اين شرايط قيام كند با خودآگاهي كه در نتيجه اين تناقض پديد مي

در حقيقت ماركس هم همانند هگل مقصد نهايي آدمي را در رسيدن به خودآگاهي خالصـه               
كس در در نظـر مـار  . اي ماترياليستيليستي و ماركس به شيوهئااي ايدكند، منتها هگل به شيوه    مي

كنـد،  كند و خود را از حيوانات جـدا مـي         كار است كه انسان ذهنيت خود را به عينيت مبدل مي          
كنـد، چـرا كـه    آيـد و حالـت بيرونـي پيـدا مـي     نظر او خودآگاهي در كار است كه پديـد مـي     به

آيد كه عينيت يافته باشد و اين تنها در كار آزادانه اسـت كـه ممكـن                 خودآگاهي زماني پديد مي   
است بنده   طور كه هگل گفته      همان ــ آيددست مي   خودآگاهي تنها در شرايط كار آزاد به      . شود مي

ـ در حالي كـه در      ـ دـرس  است كه به خودآگاهي مي     يءخود و نفي كردن ش    ] آزاد[كارگر با كار    
يابد و به همـين  شده از كارگر مي داري كار آزادي وجود ندارد و كار خصلتي بيگانه      سرمايه ةدور
 كارگر بايد ايـن     ةاز اين رو براي به خودآگاهي رسيدن طبق       . رسدليل كارگر به خودآگاهي نمي    د

به اين ترتيب لنين در ادامه اين مسير به اين نتيجـه رسـيد كـه بـراي بـه                    . مناسبات از ميان برود   
 كـارگر   ة كارگر بايـد قـدرت را در دسـت گرفـت و بـه هـدايت طبقـ                  ةخودآگاهي رسيدن طبق  

دار انجـام ايـن   دهـ عهــ  است هـ كه قدرت را در دست گرفت    ــين راه حزب پيشرو   در ا . پرداخت
دليل شرايط كار اجباري، قادر به كسب آگـاهي نيـست و بـراي          را طبقه كارگر به   زيوظيفه است؛   

اينكه به آگاهي برسد نيازمند كسب آگاهي از خارج و توسط كساني اسـت كـه آگـاهي واقعـي                    
هـا را  ، رسـانه )دادن بـه مـردم     آگاهي(عهده گرفتن اين وظيفه      شرو با به  از اين رو حزب پي    . دارند
هـا آگـاهي واقعـي       رسـانه  ةوسـيل  كار گرفت و به اين ترتيب بـه        بازوان قدرتمند خود به   عنوان    به
ها را   توانند با آگاهي دادن به كارگران، آن      ها مي رسانه. را به كارگران داد   ) آگاهي مورد نظر خود   (

داري بيـشتر    سـرمايه  ةشدن كارگران، اعتراضات به جامع     با آگاه . ط خود آگاه كنند   نسبت به شراي  
 نهـايي بـه وقـوع       ةدر نتيجه اين وضعيت مبارز    . گيردخود مي   نهايي را به   ةشود و شكل مبارز   مي
توانند به كار آزادانـه     آفرينند كه در آن مي    طبقه را مي   اي بي پيوندد و در نهايت كارگران جامعه     مي
  .طابق ميل خود دست يابند و بدين ترتيب به خودآگاهي كامل دست يابندو م

  گيري نتيجه
 ة مبنـاي فلـسفة نظريـ      گيري نهايي اين پژوهش بيشتر سعي بر اين داريم كه به بررسـي            در نتيجه 

بپردازيم و روشن كنيم كه آيا افكار مـاركس و هگـل بـر ايـن نظريـه تأثيرگـذار                    شوروي   ةرسان
  .است ها به چه صورتي بوده  تأثيرگذاري آن؛ اگر آرياند يا نه؟ و بوده

 شوروي كه در راستاي اهداف مـورد نظـر حـزب بلـشويك          ة رسان ةاصل مورد نظر در نظري    
مـاركس خـود    . گـردد هاي ماركس و انگلس باز مي     است از لحاظ نظري به انديشه      شوروي آمده 

  . است تحت تأثير فوئرباخ و هگل بوده
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نخستين مرحلة  كه با شكست بنده در      ) تاريخ خودآگاهي (سفة تاريخ    فل ةهگل با بحث دربار   
شود و با خودآگاهي همان بنده در مراحـل         سير تاريخي انديشه و زندگي اجتماعي بشر آغاز مي        

ماركس بـا طـرح ديـدگاهي مـشابه         . يابد، تأثير عميقي بر ماركس گذاشت     پاياني خود خاتمه مي   
هاي خود را وامدار هگل است امـا        گاهي رسيدن او، انديشه    كارگر و به خودآ    ة آزادي طبق  ةدربار

نگـرد،  فرقي كه او با هگل دارد اين است كه او به اين قوانين تاريخي از ديدگاه ماترياليستي مـي   
 هگل با طرح اين ايده كه خودآگاهي بنياد غـايي جهـان اسـت و                .ليستيئااما هگل از ديدگاه ايد    

نـوعي مـاركس و حتـي     ي براي آگاهي است؛ باعث شد كه بـه     اولين مقوله، هست  عنوان    بههستي،  
اي را نـشان دهنـد و از         آگاهي حقيقي و راسـتين توجـه ويـژه         ةحزب بلشويك در ادامه به مقول     

ديـد كـه در پيمـودن       حزب بلشويك خود را موظف به اين امر مي        . آگاهي طبقه كارگر دم بزنند    
 كارگر را راهنمايي كند ةـ طبقـاست  گرفتهكه اين هم از نظريات هگل سرچشمه   ــ  مسير تاريخ   

هـا  در آن دوره رسانه. و به سمت صحيح اين مسير كه همان استقرار كمونيسم است هدايت كند        
هـا را   شدند و از اين رو حـزب بلـشويك آن      ها شناخته مي  ترين ابزار هدايت توده   اصليعنوان    به

ملـزم بـه دادن آگـاهي       هـا را     آن رسانه  ملزم به رعايت اصول مورد نظر خود كرد؛ اصولي كه در          
در حقيقت رهبران حزب بلشويك تحت تأثير آراي هگـل و مـاركس             . كردها مي صحيح به توده  

 دادن آگاهي و شعور كـاذب ــ توانند نقش مخرب ها هم ميمعتقد بودند كه از آنجايي كه رسانه    
ان نسبت به استثماري كه توسط كردن كارگر دادن آگاهي راستين و آگاه   ــ    و هم نقش سازنده    ــ

اي را براي آنـان وضـع كـرد تـا مبـادا در               داشته باشند، بايد قواعد ويژه     ــشوندداران مي سرمايه
هـا بيـشتر نقـش      در ايـن ديـدگاه رسـانه      . پيمودن مسير تاريخ كـارگران را بـه انحـراف بكـشند           

قـش خودآگـاهي دادن بـه        را داشـتند و ن     ـــ  به كارگران نسبت به شرايط استثمار       ــ دهي آگاهي
ها زمينه را براي كـار        در حقيقت آن  . كارگران را در معناي هگلي و ماركسي آن بر عهده نداشتند          

 بـه    ـــ  كردند تا كارگران بدين وسيله بـه خودآگـاهي        و روابط آزاد و به دور از سلطه فراهم مي         
  .ـ دست يابندـمعناي واقعي كلمه 

داري بـود    توليـد سـرمايه    ةروابط استثمارگرايان  رگر از  كا ةماركس نيز كه خواهان رهايي طبق     
 در اصـل متخاصـم، خودآگـاهي        ةداري و تشكيل دو طبقـ     وجود آمدن سرمايه   معتقد بود كه با به    

داري اسـت، مـانع از       كه ناشي از ذات سرمايه     اي  انسان دچار وقفه شده به اين معني كه بيگانگي        
جاي آن در اين دوران اين تنها خودآگاهي كاذب          بهشود و    پرولتاريا مي  ةخودآگاهي حقيقي طبق  
  . است كه وجود دارد

ها بود  دنبال برانگيختن پرولتاريا و بيداري آن حزب بلشويك هم به اين قاعده معتقد بود و به
حزب بلشويك  .  را به پيروزي برسانند    ها  آنداري   نهايي بر ضدسرمايه   ةتا به اين وسيله در مبارز     

ها را  اند رسانه   دادن به مردمي كه هنوز آگاه نشده       دانست براي آگاهي  شرو مي كه خود را حزب پي    
داري آگـاهي كـاذب بـه مـردم     هاي جهان سـرمايه ها معتقد بودند كه رسانه    آن. در اختيار گرفتند  

ديدنـد كـه   به اين ترتيب خود را ملزم مـي      . كنندها را از مسير اصلي تاريخ دور مي         دهند و آن    مي
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اين بـود   . ها را راهنمايي كنند     هاي خويش به پرولتاريا بدهند و آن       را توسط رسانه   آگاهي واقعي 
ها وضع كردند تا آگاهي واقعي به مردم       ها قوانيني را بر اساس اصول ماركسيستي بر رسانه          كه آن 

  .داده شود
د و  اي بودند كه انقالب پرولتاريا پديد آمده بـو        ها در آن مرحله   به نظر روشنفكران روسي آن    

همخواني داشـته   ] تاريخي [8كردند كه با اين مرحله    ها قوانيني را وضع مي     زمينه لذا بايد در همه   
 ـترين ابزارهاي فكري بودــ       كه يكي از مهم    ـهاـ فعاليت رسانه  ها در زمينه  بدين منظور آن  . باشد

  .اقدام به وضع قوانيني كردند تا اين مهم حاصل آيد
هـا را بـراي   كـرد و آن  كارگر كمك مـي ه خودآگاهي راستين طبقه قوانين و اصولي كه بايد ب     
از . كرد آماده مي  ـ كه اين خودآگاهي را به وقفه انداخته بودـ        ــ  داريانقالب نهايي بر ضد سرمايه    

ها، مانع برابري  كارگر و استثمار دائم آنةداري با دادن خودآگاهي كاذب به طبقها سرمايهنظر آن
  .ها مطرح شد، به شكل زير بوداصول و قوانيني كه در رابطه با رسانه. شوند ميواقعي در جامعه

 كارگر صاحب قدرت است و براي حفـظ ايـن قـدرت كـارگران               ةدر نظام سوسياليستي طبق   . 1
ها بايستي لزوماً     بايستي وسايل توليدات فكري و ذهني را كنترل كنند و به همين دليل رسانه             

  .ويژه حزب كمونيست انجام وظيفه كنند  كارگر بهةته به طبقتحت نظارت نهادهاي وابس
 انقالب اكتبر در شوروي و      ةبينيم كه با پروژ   نگريم؛ مي از لحاظ نظري كه به اين موضوع مي       

بخشي   آگاهي ـ لزوم ـدانست  ـ كه خود را نمايندة حزب كارگر مي       ـروي كار آمدن حزب بلشويك      
سـران حـزب بـه آمـوزش مـردم          .  امري ضروري بـدل شـد      ها به به طبقة كارگر از طريق رسانه     

ها بـه تزريـق     حزب پيشرو از طريق رسانه    . ها را به خودآگاهي حقيقي برسانند     پرداختند تا آن   مي
را از نظر رهبران حزب بلشويك پرولتاريا به دليل شرايط كار و   زي. آگاهي در ميان مردم پرداخت    

؛ قـادر بـه درك آگـاهي        )دبيگانگي در محيط كـار    از خو (وجود آورده     خصلتي كه اين شرايط به    
همـين دليـل   بـه  . كنند، آگاهي كاذب است  كه آنان كسب مي    اي  راستين خود نيستند و هر آگاهي     

اي كامالً سياسـي بپردازنـد تـا    سران حزب بلشويك تصميم گرفتند كه به آموزش پرولتاريا به شيوه     
داري باعـث    ها ايدئولوژي موجود در جهان سرمايه     از نظر آن  . آنان به منافع راستين خود آگاه شوند      

شـكل وارونـه     شـكل واقعـي آن، بلكـه بـه         شده است كه كارگران در آنجا واقعيات موجود را نه به          
در آن  . اسـت  در حقيقت ايدئولوژي مانع فرارفتن انديشه كارگران از وضـع موجـود شـده             . دريابند

ها از اين رو آن   . ها و مجالت بودند   رگر روزنامه  كا ةبخشي به طبق  دوران بهترين وسيله براي آگاهي    
در . هـا اعمـال كردنـد     بر اساس جهانبيني ماركسيستي قوانين و اصول مورد نظرشـان را بـر رسـانه              

 ةشـوند طبقـ   ـ كـه باعـث مـي      ـ  از خودبيگانگي و آگاهي حقيقي     ةحقيقت تفكرات ماركس در زمين    
 باعث شد كه لنين و حـزب        ـ به مبارزه بپردازدـ   كارگر به منافع راستين خود توجه كند و براي آنان         

  . ها بيفتند ها و اعمال قانون بر آنپيشرو در فكر كنترل رسانه
هـاي طبقـاتي در آن      اي بدون طبقه است درنتيجه درگيري و نـزاع         سوسياليستي جامعه  ة جامع .2

ي را مطرح   لئهاي طبقاتي وارد شوند و مسا     ها مجاز نيستند كه در كشمكش      لذا رسانه  ؛نيست
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الزم به ذكر است    . زنند سوسياليستي نداشته و احياناً بدان صدمه مي       كنند كه تناسبي با جامعه    
رود نـه بـه معنـي وجـود طبقـات       كارگر از آن سـخن مـي      ةطبقعنوان    بهآنچه در اين نظريه     

 ماركسيستي اكثر مردم جامعه جزء طبقه كـارگر  ةمختلف در جامعه است بلكه چون در نظري   
تـدريج اقليـت را      گيرد و اين ديكتاتوري بـه     اتوري اكثريت شكل مي   تشوند ديك وب مي محس

لـذا ايـن    .  كـارگران محـسوب شـوند      ء اعضاي جامعه جـز    ةكند تا هم  هم در خود ادغام مي    
  .ها نبايد دارايي خصوصي باشندرسانه. دهداي را نميتئوري اجازه مناقشات طبقه

طور كه مـاركس گفتـه       را همان زيجود داشته باشد،     رسانه خصوصي نبايد و    ،طبق اين اصول  
كار بيگانه شده علت اصلي مالكيت خصوصي است و مالكيت خصوصي باعث دورشدن انـسان     

در . كنـد  شود و به اين ترتيب انـسان را از خودآگـاهي و انـسانيت خـود دور مـي                  از اجتماع مي  
باعـث شـده كـه حـواس        حقيقت مالكيت خصوصي با دوركردن انسان از حواس انساني خود،           

شود ي از مايملك مي   ئرا در اين شرايط حواس جز     زيانساني ما به حواسي غير انساني بدل شود،         
كنـد  كند و به اين ترتيـب خـصلتي حيـواني پيـدا مـي               و ما را از خصلت اجتماعي خود جدا مي        

  ). 176 ـ77: همان(
شوند، بـدين دليـل كـه        حزبي هم مي   ةها باعث تفرق  عالوه بر اين، مالكيت خصوصي رسانه     

آيند كه هـر كـدام بـراي        وجود مي  وقتي مالكيت خصوصي وجود داشته باشد احزاب مختلفي به        
از آنجـايي كـه حـزب       . سوي خود جلـب كننـد      كنند تا افكار عمومي را به     منافع خود تالش مي   

اهي دانست و تمامي اهداف خود را در راستاي خودآگـ          كارگر مي  ة طبق ةبلشويك خود را نمايند   
 ةتوانـست باعـث دورشـدن طبقـ        كه مي  گونه دودستگي را    كارگر متمركز كرده بود لذا هيچ      ةطبق

هـا همچنـين   رسـانه . تافتها شود، بر نمي كارگر از خودآگاهي و تزريق خودآگاهي كاذب به آن        
طبق اين قاعده نبايد اصولي را مطرح كنند كه بر تضادهاي طبقاتي دامن بزند و باعث شوند كـه                   

  .رگران در آن به چند دستگي دچار شوندكا
كـردن ايـن     دادن به فرهنگ كمونيـستي جامعـه و نهادينـه           شكل ةها وظيف  در اين تئوري رسانه    .3

هـا بايـد    رسـانه .  اقتصادي و اجتمـاعي جامعـه اسـت   ةفرهنگ و نيز فعاليت در جهت توسع    
هـاي   و از نهـضت    رساني و بسيج مردم را بـر عهـده گيرنـد           خدماتي از قبيل آموزش، اطالع    

  .خواه چه در داخل كشور و چه در خارج دفاع كنندترقي
 ةطبقـ . ها، ترويج فرهنگ كمونيستي است    بينيم يكي از وظايف اصلي رسانه     طور كه مي   همان

بايد خود را بـراي     ) چه در داخل جامعه و چه در خارج از جامعه و در كشورهاي ديگر             (كارگر  
ها بايد بـه تـرويج فرهنگـي مناسـب بـا ايـن              ي اين منظور رسانه   انقالب جهاني آماده كند و برا     

 پايان تـاريخ و جنـگ       ة در زمين   ــ گذاري آراي هگل  ثيرأ ت ةدر حقيقت به واسط   . اهداف بپردازند 
بر ماركس و در ادامه بر لنين بود كه حـزب بلـشويك بـه فكـر هـدايت و      ــ   ميان ارباب و بنده  

 تاريخ افتاد و در ايـن راسـتا قـوانين مـورد نظـرش را بـر                   كارگر در مسير نهايي    ةراهنمايي طبق 
هـا بايـد در جهـت رسـالت     بر همين اساس بر اساس قوانين حزب، رسـانه . ها اعمال كرد رسانه
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.  كننـد  تـالش  ــكه به خودآگاهي رسيدن و انقالب بر ضد بورژوازي است        ــ   كارگر ةتاريخي طبق 
هـا و بـا كمـك تـرويج اصـولي كـه روشـنفكران               ه رسان ة كارگر بايد به واسط    ةاز اين لحاظ طبق   

  . كنند؛ اين امر را تسريع بخشدپيشنهاد مي) هانمايندگان آنعنوان  به(حزبي
خواهـد كـه    هـا مـي    ماركسيسم معتقد به قوانين عينـي تـاريخي اسـت و در نتيجـه از رسـانه                 .4

يـرات شخـصي را      تعب ةاعتقاد بـه ايـن موضـوع دايـر        .  اين واقعيت عيني باشند    ةدهند بازتاب
كند كه  هاي هماهنگ و منسجم خبري آماده مي      گذاري كند و زمينه را براي ارزش     محدود مي 
  .  زيادي داردهاي موجود در نظام مطبوعاتي ليبرال فاصلهبا ارزش

كه از نظر هگل خودآگاهي بنده در شكل (ها بايد از قوانين عيني تاريخي در اين راستا رسانه
. پيـروي كننـد   )  آن ة و از نظر ماركس خودآگاهي بنده در شكل عينيـت يافتـ            اي آن است  انديشه

هـا بايـد    آن. داري آگـاه كننـد    ها بايد كارگر را از واقعيت استثمارشدگي او در سيستم سرمايه           آن
داري كـه در آن انـسانيت او را تـا حـد يـك               طبقه پرولتاريا را براي قيام بر ضد سيستم سـرمايه         

  .  آماده كنند،است حيوانيت تقليل داده
هـا بايـد بـه        ها بنا بر اين مضمون نبايد تحت تأثير افكار شخصي افراد باشند، بلكه آن             رسانه

ي ا  توان گفت كه آزادي   از اين لحاظ مي   . شده حزب باشند   تبليغ اهداف مشخص و از پيش تعيين      
كــه در مطبوعــات غربــي وجــود دارد يــك آزادي دروغــين اســت كــه بــراي تــرويج اهــداف  

  .داري، اين آزادي وجود دارد رمايهس
هـاي دولـت     در اختيار ارگان   هاي همگاني ملزم هستند كه خود را كامالً        در اين تئوري رسانه    .5

  .قرار داده و به درجات مختلف با ديگر ابزارهاي سياسي همگون و يكپارچه شوند
هاي حـزب بلـشويك      ن با ديگر اهداف حزبي و با ساير ارگا        ها در اين مدل بايد كامالً     رسانه

در حقيقـت  . ها را به خودآگاهي برساند  مردم است و بايد آن     ةرا حزب نمايند  زي. هماهنگ باشند 
هـاي حـزب    ها ملزم به دادن آگاهي راستين به مردم هستند، بايـد بـا برنامـه              از اين رو كه رسانه    

د و در نتيجه مـردم      پيشرو هماهنگ باشند تا مبادا باعث شوند كه آگاهي كاذب به مردم داده شو             
ها و مردم بايد يـك كـل        هاي دولتي، رسانه  در اين نظريه ارگان   . از مسير اصلي تاريخ دور بيفتند     

  . هماهنگ را تشكيل بدهند

  ها نوشت پي
 از خـود  هتوسـع  براي امروزي هايرسانه مانند...) نوشته، نوشته بر روي پوست، سفال و سنگ(هاي اوليه رسانه. 1

 از همواره هاانسان. بود گذاشته انسان اختيار در طبيعت كه ودندب ايساده ابزار و كردند نمي فادهاست يتكنولوژ
 است؛ رسانه هم زبان حتي معنا، اين در. ندكرد يم استفاده ديگران به خود مفاهيم و معاني انتقال براي هارسانه
 كه انداوليه هاي رسانه از ديگري هايشكل هخطاب و منبرحتي . تاس ديگران به معاني انتقال براي ابزاري چون

  )50: 1390ديباجي و ميرزايي،  (.تاس نداشته دخالتي هاآن گيري شكل در تكنولوژي
ساكن شد كه ) 1797ـ1800هاي مابين سال(در شهر فرانكفورت ) 1793ـ 796( هگل بعد از زندگي در شهر برن .2

  .هور شداين دوره در زندگي هگل به دورة فرانكفورت مش



 

 

25 

سفة
ي فل

مبنا
ي 

رس
بر

انة
رس

ية 
ظر

 ن
ي با

ورو
 ش

 ...  
  .)Jena(شهري در آلمان . 3
  .دوست و همكار كارل ماركس. 4
همان وضعيت كمونيسم اشتراكي ) تز( اول ةمرحل: كند اصلي را طي مي   ةاز نظر ماركس تحول تاريخي سه مرحل      . 5

آيـد كـه    نيـز دولـت پديـد مـي       )  اول ةتز مرحلـ  نتيآ( دوم   ةاوليه است كه در جوامع ابتدايي وجود دارد، مرحل        
فروپاشـي  )  اول و پايـان تـاريخ      ةسـنتز دو مرحلـ    ( سوم   ةكند و مرحل   حاكم عمل مي   ةعنوان ابزار دست طبق    به

  .شودشود و در نهايت وضعيت كمونيستي در جامعه جديد ايجاد مياز ميغدولت و روابط استثمارگرانه آ
 آن “فلسفة روح” است كه “فلسفة روح” و ”فلسفة طبيعت”، “منطق”دستگاه فلسفي هگل داراي سه بخش اصلي . 6

 “روح مطلـق  ” و   “روح عينـي  ”،  “روح ذهنـي  ”خود به سه مرحلـة      ) سنتز دو مرحلة قبلي   (عنوان مرحلة آخر      به
سـنتز نهـايي    (عنوان مرحلة آخر تكامل روح و مرحلة نهايي تاريخ             به “روح مطلق ”شود كه در اينجا     تقسيم مي 

  .شودشناخته مي) تمامي مراحل
كائنات چيزي  به عبارت ديگر      . ستي چيزها و وجودشان وابسته به اين است كه به آگاهي درآيند           ل ه در نظر هگ  . 7

وحدت شناسايي و هستي معتقد بود؛ به اين معني كه ذهن           البته او در اين مورد به       . نيست مگر محتواي آگاهي   
معني وحدت  ). 97: 1388استيس،  ( يكي هستند )  هستي ةيعني دارند (و عين   )  آگاهي يا شناسايي   ةيعني دارند (

 بيرون  شناسايي و هستي اين است كه عين چيزي نيست كه نسبت به من خارجي باشد، به اين معني كه كامالً                   
  )100: همان(. ناپذير باشد از انديشه من و شناخت

  .داري استمنظور جدال بين پرولتاريا و سرمايه. 8
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