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مکتب فرانکفورت به عنوان یک جریان فکري نئومارکسیستی است، که از 
نظریه مارکسیستي و گرایش این نظریه به جبرگرایي اقتصادي رضایتي 
نداشته است. هرچند امروزه از این مکتب به عنوان یک جریان تاریخی یاد 
می شود، ولی به دلیل اهمیت اثرات آن بر محافل روشنفکری و دانشگاهی 
به آسانی نمی توان از آن گذشت. در این مجال به بررسی این مکتب انتقادی 
پرداخته و ردپای این تفکر را در رسانه های عصر مدرن جستجو می کنیم. 

بر اساس تفکر فرانکفورتی ها به دنبال نقد نظریه مارکسیستي، عمال تسلط از 
قلمرو اقتصادي به قلمرو فرهنگي انتقال یافته است و اکثر فعالیت هاي مکتب 
انتقادي در جهت انتقاد از وضعیت موجود نظام سرمایه داري و مدرنیسم 
غربي بوده است. در واقع، در یک نظام سرمایه داری، صنایع فرهنگی شامل 
رادیو، مطبوعات و سینما هستند که برای به نتیجه رساندن منافع صاحبان 
صنایع به کار می افتند و فرهنگ توده ای منفعل و غیر خودجوشی می سازند. 
به عبارت دیگر فرانکفورتی ها نگران تأثیرات ساکت کننده، سرکوب گر و 

بی حس کننده این فرهنگ بر مردم هستند.
به زعم آدرنو، هورک هایمر، مارکوزه و اندیشمندانی از این دست، رسانه ها 
نوعی شعور کاذب ایجاد می کنند و در این راستا خالقیت و اندیشه از بین 
می رود و تقلید و یکپارچگی جای آن را می گیرد و نظارت بر افراد توسط 
دولت ها به آسانی میسر می گردد. نقش رسانه ها در این شرایط نیز، حفظ 
وضع موجود و تثبیت آن و اشاعه ایدئولوژی طبقه حاکم و گذاشتن صافي 
براي جلوگیري از انعکاس صداهاي دیگر به منظور مشروعیت بخشي به 

نظام حاکم است.
آدرنو و هورکهایمر معتقد هستند رادیو به عنوان یک عامل ارتباطی یک 
سویه که امکان پاسخگویی به آن محدود است، انسان های آزاد و مختار 
را به توده های بی اختیار تبدیل می نماید. در زمینه تلویزیون نیز نقش این 
چنینی تعریف شده است. مارکوزه نیز رسانه های جمعی را شکلی تازه از 
اداره و کنترل جمعی می پندارد. عالوه بر آن هابرماس با توجه به نظریات 
آدرنو و هورکهایمر چنین استدالل مي کند که تهیه کنندگان برنامه هاي 
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رسانه اي، با بمباران مداوم افکاري از پیش تعیین شده، مخاطب را رها نکرده 
و مصرف کنندگان رسانه اي، غالبا شنونده و بیننده مباحثي تکراري اند.

مکتب فرانکفورت در بحرانی ترین دهه های قرن بیستم رو به افول گذاشت و 
یکی از انتقادات وارده بر آن این مسئله بود که در معرفت شناسی این مکتب 
موارد زیادي بي جواب مانده است. مواردي همچون این که چگونه مي توان 
قدرت رسانه ها را خنثي کرد؟ چگونه می توان در برابر رسانه ها مقاومت نشان 
داد؟ و از همه مهم تر اینکه موضع این مکتب درباره رسانه هایي که نه در 

دست دولت و نه در دست سرمایه داران هستند مشخص نیست.
در واقع الگوی رسانه های جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه و بیلبورد 
نقش  در  صرفا  مخاطبان  و  می فرستد  را  پیام  رسانه،  صاحب  که  است 
شبکه های  شکل گیری  با  امروزه  و  شده  قدیمی  هستند،  دریافت کننده 
اجتماعی نوین، رسانه های اجتماعی به عنوان یک مهارت مهم برای همه و 
حتی برای کسانی که درک بسیار باالیی از فناوری ندارند، تبدیل شده است. 
دسترسی همزمان میلیون ها کاربر در سراسر جهان به رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی باعث شده است تا این رسانه ها کارکرد دوسویه یافته و فرد بتواند 
مطالب مورد نظر یا یک سری اطالعات خاص را در یک ثانیه با صدها و 
حتی هزاران نفر در سراسر جهان به اشتراک بگذارد. در چنین شرایطی، 
طیف وسیعی از مخاطبان در اقصی نقاط جهان به برقراری ارتباط و تبادل 
اطالعات با هم پرداخته و همچنین نظارت بر عملکرد آن ها توسط دولت ها 
کمتر و کمتر خواهد شد. بنابراین با تمام تالشی که قدرت های حاکم برای 
محدود کردن فعالیت رسانه های مختلف انجام می دهند، ولی دستاوردهای 
علمی نوین هر لحظه از قدرت آن ها برای اعمال این محدودیت ها می کاهد.

اینجاست که نقد وارده بر مکتب فرانکفورت بیشتر هویدا می گردد و اطالع 
را  نوین، آن ها  از قدرت رسانه های اجتماعی  دولت ها و آگاه شدن آن ها 
و  گزینه های جدیدتری رجوع کرده  به  زمینه  این  در  است که  واداشته 
تفکرات ایدئولوژیک و صدای خود را به شیوه دیگری به گوش مردم برسانند. 
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