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مارکسیسم و بازاریابی
مترجم :سیاوش واشقانی فراهانی
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چکیده:
در این مقاله نظریه های کارل مارکس درباره سرمایه داری ،جنگ طبقاتی ،آگاهی کاذب و الینا سیون(iاز خودبیگانگی) در جوامع
بورژوایی و رویکرد نظریه پردازان مارکسیست به زندگی روزمره و فرهنگ تشریح شده است .این مقاله مدعی است که سرمایه داری
فرهنگ ها را شکل می دهد و این نکته باید هنگام تفکر در مورد بازاریابی و تبلیغات در ک شورهای سرمایه دار مورد توجه قرار
گیرد .تا همین اواخر ،بازاریابها میتوانستتتند در طبقه کارگر بیگانگی مفتترفی ایکاد کنند و از این رو توده ها را از تشتتنیه اینکه
تو سط طبقه حاکم مورد سوء ا سفاده قرار گرفته اند بازدارند .این مقاله پی شنهاد میکند اکنون که نگرانی گ ستردهای در رابطه با
نابرابری درآمد وجود دارد ،بازاریاب ها باید در مورد نحوه عملکردشان در جامعه تکدید نظر کنند.

واژههای کلیدی :مارکسیسم ،کاپیتالیسم  ،تضاد طبقاتی ،آگاهی کاذب ،از خود بیگانگی ،نابرابری درآمد

Marxism and Marketing
ABSTRACT:
Theories of Karl Marx about capitalism, class conflict, false consciousness, and
alienation in bourgeois societies are explained and the way Marxist theorists approach
everyday life and culture. It is asserted the capitalism shapes cultures and this must be
kept in mind when thinking about marketing and advertising in capitalist countries. It
is suggested that, until recently, marketers were able to channel alienation in the
working classes into consumption and thus prevent the masses from recognizing the
degree to which they were being exploited by members of the ruling class. Now that
there is widespread concern about income inequality, marketers must rethink how they
function in society.
key words: Marxism, capitalism, class conflict, false consciousness, alienation, income
inequality
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مقدمه :

ماترالیسم(ماده باوری) دیالکتیکی

به نظر میرستتد که روش مارکستتیستتتی از هر نظر ،بازتابهای آشتتکار و

مارکس یک ماتریالیستتتت دیالکتیکی استتتت یعنی اعتقاد دارد که این

نهان یا بازتاب های رمزگذاری شده از توید مادی  ،ارزش ایدئولوژیکی،

سیستم اقتفادی جامعه است که آگاهی را شکل میدهد نه فکر و ایده

روابط طبقاتی و ساختارهای قدرت اجتماعی  -نژادی یا جنسیتی و یا

 .او مینویسد:

وضتتعیت آگاهی مردم در یک موقعیت دقیق تارینی یا اجتماعی -

افراد در حین تولید اجتماعی ،وارد روابط م شن فی می شوند  ،الزم و

اقتفتتادی را نشتتان میدهد .روش مارکستتیستتتی ،اخیرا در درجات

م ستقل از اراده شان ؛ این روابط تولید مطابق با حالت م شن فی از

متفاوتی از ترکیب با ساختار گرایی و ن شانه شنا سی ،ابزاری تحلیلی

تو سعه قدرت مادی تولید آنها ا ست .کلیت این روابط تولید ،ساختار

نافذی برای مطالعه مفهوم ستتیاستتی در هر جنبه از فرهنگ معاصتتر،

اقتفتتادی جامعه را شتتکل میدهد -بنای واقعی ،که بر آن روبناهای

شتتتتا مل فیلم و ستتترگرمی های محبوب تلویزوینی ،ادب یات ،مد،

حقوقی و سیاسی پدید میآیند که اشکال مشنه آگاهی اجتماعی با

گرد شگری ،ورزش و سرگرمی ،و همچنین نهادهای فرهنگی آموز شی

آن تطابق دارد .شتتیوه تولید زندگی مادی ،ستتیرت کلی فرآیندهای

مانند آموزش و پرورش ،مذهب ،خانواده و پرورشتتتگاه ،همه الگوهای

اجتماعی ،سیا سی و معنوی زندگی را تعیین میکند .این آگاهی افراد

کار ،بازی ،و سایر آداب زندگی روزمره ،فراهم کردها ست.متداول ترین

نیستتت که وجودشتتان را تعیین میکند ،که بر عکس وجود اجتماعی
3

زمینه در نقد فرهنگی مارکستتیستتتی ،شتتیوه رایج تولید و ایدئولوژی

آنها آگاهیشان را تعیین میکند.

طبقه حاکم هرجامعه ا ست،که بر هر مرحله از فرهنگ غلبه دارد و در

برای مارکس در نهایت ،شیوه تولید در جامعه نحوه تفکر ما را در مورد

حال حا ضر شیوه تولید و ایدئولوژی سرمایه داری بر فرهنگ آمریکا و

خود و جهان  ،شتتکل میدهد اگرچه ارتباطی که بین ایدههای ما و

دیگر نقاط جهان که کسب وکار و فرهنگ آمریکایی استعمارشان کرده

جامعه وجود دارد پیچیده است.

است  ،غالب است.
دونالد الزره" ،فرهنگ توده ،آگاهی سیاسی و مطالعات انگلیسی "

جنگ طبقاتی
2

به دلیل توزیع نابرابر منابع ،به دالیل گوناگون ،طبقات متفاوت در همه
جوامع بوجود می آیند و در نهایت به تضتتاد طبقاتی ختم می شتتود.

هزاران کتاب درباره مارکس و مارک سی سم موجود ا ست که با هر چه

همانطور که مارکس می نویسد:4

فکرش را را بکنید ،ستتر و کار دارند .اما اندک تعدادی ایده اصتتلی و

تاریخ همه جوامع تابه امروز  ،تاریخ کشتتتمک

محوری موجود ا ست (با گونههای منتلف) که به ما کمک کنند نحوه

فرماندار و برده ،پاتریسی و پلبی ،ارباب و رعیت ،استادراهنما و سفرنامه

تفکر مارکسیستها در مورد بازاریابی را درک کنیم .در این نوشته ،می

نویس ،در یک کالم ظالم و ستتتمدیده ،در تقابل مداوم با یکدیگر می

آموزیم که مارک سی سم میتواند برای هر جنبه از زندگی معا صر اعمال

ای ستادند ،درگیری بی وقفه ،پنهان  ،مبارزه آزاد  ،نبردی که هر بار یا

شود .بدان دلیل که مارک سی سم  ،درکی از علل ری شهای طرز فکر و

در باز سازی انقالبی جامعه به طور گ سترده یا در ا ضمحالل م شترک

رفتار افراد و گروهها را به ما ارائه میدهد ،یا دستتت کم این گونه ادعا

طبقات متناصم به پایان می رسید.

میکند.

مارکس دو طبقه منالف را "پرولتاریا" ،توده عظیم از کارگران که

اول ،ما باید بفهمیم که چگونه افراد ایدهها را در مورد خود و جامعه

فقیرند و توستتط طبقه حاکمه مورد ستتوء استتتفاده قرار می گیرند ،و

شان کسب میکنند

"بورژوازی " ،طبقات حاکمه که ثروتمند هستتتتند و کارخانکات و

طبقاتی بوده استتتت.

شرکتهایی را دارند که در جوامع سرمایه داری حکمفرما هستند ،نامید.
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بورژوازی صاحب روزنامه ها و ای ستگاه های تلویزیونی و ر سانه هایی

اوهام طبقه حاکم درباره خودش را توستتعه و تکمیل کنند ".را به کار

اجتماعی استتت و از آنها برای تستتلط بر تفکر توده و جلوگیری از

میگیرند.

سازماندهی و شورش آنها ا ستفاده می کند .بورژوازی تالش می کند

بنابراین طبقات حاکم خود را متقاعد کرده اند که ستتاختار طبقاتی

توده ها را متقاعد کند که تفاوت های طبقاتی طبیعی هستتتند و اگر

موجود در جامعه طبیعی و خوب استتت .طبقات حاکم استتتدالل می

مردم فقیر به اندازه کافی کار کنند ،می توانند ثروتمند شوند .مارکس

کنند که اگر چیزی طبیعی باشد مانند نظام طبقاتی و روابط اقتفادی

این مورد را «آگاهی کاذب» نام میگذارد و مینویسد:5

که در جامعه وجود دارد -قابل تغییر نی ست؛ اگر چیزی تارینی با شد،

آراء طبقه حاکمه ،در هر دوره  ،آراء حاکم استتت :یعنی طبقه ای که

می توان آن را تغییر داد.

نیروی مادی غالب در جامعه را داراستتت در عین حال قدرت فکری

از خود بیگانگی (الیناسیون)

غالب را هم در اختیار دارد . .طبقهای که ابزار تولید مادی را در اختیار

مفهوم کلیدی دیگری ا ست از مارکس که به تو ضیح فرهنگ م فرف

دارد در عین حال بر ابزار تول ید ذهنی نیز کنترل دارد ،در نتی که

کننده کمک میکند .مارکس ادعا کرد که جوامع سرمایه داری قادر به

نظرات ک سانی که فاقد و سایل تولید ذهنی ه ستند ،به طور کل تابع

تولید کاال هستتتند اما ناگزیز ،از خود بیگانگی ،و حس بیگانگی از خود

از بیان ایده آل روابط مادی غالب

و جامعه را نیز ایکاد می کنند .مارکس در مورد از خود بیگانگی چنین

آنهاست.ایده های غالب ،چیزی بی

نیستتتت ،؛ روابط مادی غالب به عنوان ایدهها ،و در نتیکه روابطی که

میگوید:7

یکی از طبقات حاکم را ت شکیل میدهد درک و فهم می شوند .بنابراین

این از خود بیگانگی کارگر از چه قرار استتتت اول اینکه ،کار اثری

آنها ایده های غلبه و نفوذ آن طبقه ه ستند.افراد ت شکیل دهنده طبقه

بیرونی روی کارگر ا ست ،که بن شی از طبیعت او نی ست ،در نتیکه او

حاکم صاحب آگاهی ه ستند و بنابراین فکر میکنند .بنابراین  ،تا آنکا

خود را در کار درگیر نمیکند ،بلکه خود را انکار میکند ،احستتتا

که آنها به عنوان یک طبقه حکومت می کنند و کل یک دوره را تعیین

بدبنتی میکند ،نه رفاه ،و قدرت ج سمی و روحی را پرورش نمیدهد

می کنند،بدیهی استتت که این کار را در کل محدوده خود انکام می

بلکه از نظر فیزیکی و ذهنی خ سته ا ست .ازین رو کارگر تنها در زمان

دهند به این معنی که در میان ستتتایر موارد به عنوان متفکر و مولد

فراغت خود را می شنا سد  ،در حالی که در محل کار اح سا

غربت

اندیشتته عمل می کنند و تولید و تنظیم و توزیع ایده عفتتر خود را بر

میکند .کار او داوطلبانه نی ست بلکه تحمیل شدها ست.این کار ارضای

عهده میگیرند .در نتیکه ایده ها و افکار آنها ایده ها و افکار حاکم عفر

یک نیاز نیستتت بلکه فقط وستتیله ای برای ارضتتای دیگر نیازهاستتت.

آنها است.

ماهیت بیگانگی کار به وضتتو با این واقعیت نمایان میشتتود که به

برای مارکس  ،ایده هایی که توده مردم در اختیار دارد آنهایی هستتتند

محض اینکه هیچ اجباری  ،فیزیکی یا هر نوع دیگری ،وجود نداشتتته

که به میل طبقات حاکمه ترویج شده ا ست پس ایدههایی که اع ضای

باشد ،مانند طاعون از آن کار اجتناب میشود .در نهایت ،ماهیت بیگانه

پرولتاریا در مورد وضتتعیت و امکاناتشتتان دارند آنهایی هستتتند که

کار برای کارگر در این حقیقت ظاهر میشود که این کار  ،کار او نیست

طبقات حاکمه مینواهد داشته باشند.

بلکه برای شنه دیگری کار میکند و اینکه در این کار ،او به خودش

مارکس اضتتافه کرد که طبقات حاکمه به رستتالت خود اعتقاد دارند و

تعلق ندارد بلکه متعلق به شنه دیگری است...

نویستتندگان و هنرمندان و دیگر "ایدئولوژیستتت های مفهومی" 6یعنی

بیگانگی کارگر در تولید تنها به این معنا نیستتت که نیروی کارش به

ک سانی که " آن {ر سالت} را منبع ا صلی معی شت خود می سازند تا

یک جستتم تبدیل میشتتود ،وجودش را در بر میگیرد ،بلکه خارج از
اوستتت ،مستتتقل ،و بیگانه .و با او به عنوان قدرتی خودمنتار منالف
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است .زندگی ای که او به جسم داده است ،خود را در برابرش به عنوان

راهحل ،برای مارکس ،انقالبی بود که در آن توده مردم کنترل جامعه را

یک نیروی بیگانه و خفمانه قرار میدهد.

به د ست گیرد و نظام طبقاتی را نابود کنند .رو سیه و دیگر ک شورهای

مارکس معتقد بود که م شاغل ما مرکزی برای هویت ما ه ستند و در

کمونیستی اروپای شرقی شاهد مثالی هستند که اجرای ایدههای ایده

نتیکه اگر شتتغلی بیگانه داشتتته باشتتیم  ،از خودمان و دیگران بیگانه

آل مارکس غیر ممکن است .آنها به جوامع توتالیتر ختم شدند که در

میشویم.

آن مردم به شدت رنجک شیدند .برخی از سو سیال دموکرا سی های
ر سانه در جوامع سرمایه دار ایکاد انحراف

اروپا ،مانند سوئد و دانمارک ،اهمیت و قدرت سی ستم طبقاتی را به

از منظر مارک سی ست ،نق

رنج و مفیبت ناشی از الیناسیون و نیز فراهم کردن رضایت

حداقل ر ساندهاند و زندگی شهروندان خود را با شبکههای ایمن یک

آنی (نان وستتیرک)8برای افراد دارای رو بیگانه استتت .و بازاریابی و

شکل یا متفاوت بهبود بن شیده اند .اما مارک سی سم محض  ،رد شده

تبلیغات نهادهایی هستند که توجه مردم را به کاالهایی مادی متمرکز

ا ست .با این حال ،مارک سی سم به عنوان یک انتقاد از جوامع سرمایه

بی گانگی

فرهنگ عمومی ،رستتانه های

از احسا

موقتی احستتتا

میکن ند که آن ها میتوان ند برای کاه

داری و نابرابری در این جوامع  ،و نق

،خریداری کنند .از دید مارک سی ست آنچه که ما فرهنگ م فرفکننده

جمعی ،تثبیت رستتانه و امثالهم ،در جوامع ستترمایه داری  /فرهنگ

مینامیم ،حاصتتل بیگانگی مردم استتت ،اما آنچه که میخریم ،طبق

مفرف کننده ،حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

استدالل آنها بیگانگی ای که احسا

می کنیم را رفع نمی کند.

برخی منتقدان و تحلیلگران مارک سی ست ا ستدالل میکنند که آنچه

برای طبقات باالتر ،الیناستتتیون کارآمد و بدردبنور استتتت زیرا باعث

که تبلیغات  ،صرفنظر از مح فوالت و خدمات خاص ،نظام سرمایه

میشتتتود تا توده ها بر چیزهایی که میتوانند بنرند متمرکز شتتتوند و

داری بورژوا را می فروشتتد (ترویج میکند) که در تولید محفتتوالت و

م فرف اجباری را در اغلب مردم جا اندازد .بدین ترتیب می توان گفت

همچنین ایکاد الینا سون تبحر دارد .این بدان معنی ا ست که بازاریابی

که بازاریابی و سیله عمده ای برای حفظ جوامع سرمایه دار می شود که

و تبلیغات باید در زمینه ای وستتیعتر به عنوان نهادهایی که نظام را

این مورد در درک اینکتته چرا بتتازاریتتابی در ایتتاالتمتحتتده و دیگر

میفرو شند ،دیده شوند .در جامعه معا صر آمریکا عالقه به نابرابری و

کشتتورهای پیشتترفته یک نیروی فراگیر استتت ،به ما کمک میکند.

قدرت اقتفادی و سیاسی یک درصد باالی جمعیت نشان می دهد که

مارکس مینویسد:
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بازاریابی و تبلیغات در حال از دستتت دادن ظرفیت و توان خود برای

هر شتتنه،به ایکاد یک نیاز جدید در دیگری فکر میکند ،تا او را به

انحراف ذهن مردم به ستمت فرهنگ مفترفکننده و تمرکز بر خرید

قربانی جدید بدل کند ،او را در وابستگی جدید قرار دهد ،و او را به نوع

ه ستند .امروزه ب سیاری از آمریکاییها نگران نظام طبقاتی ه ستند و

جدیدی از لذت و بدان و سیله به ویرانی اقت فادی بک شاند .هر کس

این یک واقعیت است که اکنون بسیاری از مردم کمتر از بیست سال

تالش می کند تا قدرتی بیگانه روی دیگران ایکاد کند تا ارضتتتای

پی

نیازهای خودخواهانه خود را در آنکا بیابد.

فرهنگ سرمایه داری

برای مارک سی ست ها ،این تو صیف نق

درآمد دارند.

بازاریابی و تبلیغات در جوامع

امر مهم این استتت که بر تاثیر بازاریابی (و اقتفتتاد ستترمایه داری) بر

سرمایه داری است .ما محفوالت و خدماتی را خلق می کنیم که نمی

فرهنگ فکر کنیم .من استتتتدالل میکنم که هنگام برخورد با تاثیر

دان ستیم نیاز داریم (آنچه که "نیازهای جدید" نامیده می شود) و تا

بازاریابی و تبلیغات در جامعه باید در مورد پدیده های فرهنگی فکر

جایی که ممکن است به فروش میرسانیم.

کنیم .به این معنی که پیامدهای فرهنگی مهم خاصتتی برای رشتتد و
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زندگی در جوامع سرمایه داری تحت سلطه بازاریابی و تبلیغات وجود

بندی شتتتده را می پردازیم :ما بهترین و باهوشتتتترین افراد از طبقات

دارد.

پایین را در اختیار نداریم و افراد نه چندان باهوش از طبقات متوسط و

اهمیت طبقه اجتماعی-اقتفتتادی را در نظر بگیرید .طبقه یک نهاد

باالی جامعه فراوانند.آمارها نشتتان می دهند که ایاالت متحده دارای

ا ست که عملکردش برای جامعه کامال بحث برانگیز ا ست .ب سیاری از

تحرک اجتماعی کمتر نسبت به دیگر کشورهاست ،و این یعنی "رویای

دانشمندان علوم اجتماعی خاطر نشان می کنند که هر جامعه از طریق

آمری کایی" که طبق آن هر کس قدرت ارادی کافی و ت ما یل به کار

سل سله مراتب هایی م شنه می شود ،که در آن طبقات منتلف به

سنت دا شته با شد می تواند در جهان به پا خیزد و ظهور کند ،دیگر

طور عمده وظایف منتلفی را انکام میدهند .اندی شمندان محافظه کار

عملی نی ست و دیگر تفکر آمریکایی ها را شکل نمی دهد  .تحقیقات

علوم اجتماعی پی شنهاد می کنند که این ق شر بندی (با افراد منتلفی

نشتتان میدهند که بستتیاری از آمریکاییهای مستتن بر این باورند که

که دارای وضعیت های منتلف هستند) ضروری است ،زیرا الزم است

فرزندانشان به خوبی آنها زندگی نمیکنند.قشربندی به عملکرد جامعه

که به مردم انگیزه داده شتتود تا موقعیتهای منتلف در جامعه را پر

کمک میکند ( اما افراد چپگرا استتتدالل میکنند که با نواقفتتی همراه

کنند .بع ضی از موقعیت ها نیاز به آموزش بی شتر ن سبت به بقیه دارد

ا ست) ،اما زمانی که فقرا جایگاه پ ست تر را نمیپذیرند و بر ق سمت

(جرا مغز و اع فاب در مقای سه با مغنی) ،د شوارتر ه ستند و پاداش

بهتر موقعیت اقتفتتتادی اصتتترار میکنند ،آنها را تحت فشتتتار قرار

بیشتتتتری را چه از نظر مقام و چه از نظر حقوق دریافت می کنند.

میدهد(.استتتدالل های دیگری در خفتتوص منرب بودن قشتتربندی

همچنین استتتتدالل میکنند که اگر برای این فدارکاری پاداشتتتی داده

وجود دارد که من اشتتتاره نکردم) .از این منظر میتوان ،رستتتانه های

نشود  ،افراد برای مطالعه طوالنی و سنت تالش نمی کنند.

جمعی را که از طریق بازاریابی و تبلیغات تامین مالی می شتتوند ،به

ازین رو ا ستدالل می شود که نابرابری و ق شربندی اجتماعی در هر

عنوان موستتستتات اجتماعی 10و تعلیمی 11که در خدمت صتتاحبان و

جامعه ای دیده می شتتود ،زیرا الزم استتت که مشتتاغل منتلفی انکام

کنترل کننده گان رستتانه هستتتند ،در نظر گرفت .آنها به جاودانگی

شتتوند.نابرابری فراگیر استتت زیرا الزم و کاربردی استتت بنابراین بحث

سیستم طبقاتی کمک میکنند و توده را شستشوی مغزی میدهند تا

ادامه می یابد .همیشتته یک عنفتتر تحرک رو به باال وجود دارد ،که

باور کنند که همه چیز همان طور استتت که باید باشتتد" .الکستتاندر

ستتیستتتم را نگه داشتتته و مقدار مشتتنفتتی از انعطافپذیری را حفظ

پاپ"  ،سننگوی شاعر پیشه تفکر محافظه کار ،مینویسد" :آنچه که

کند،اما به طور کلی ،به محض ایکاد نظام طبقاتی ،میل به جاودانه

هست ،درست است ".امروزه ،در ایاالت متحده ،تعداد زیادی از مردم

کردن خود پیدا میکند .یک درصتتتد باال در ایاالتمتحده به لطف

دیگر به در ستی این سنن اعتقاد ندارند .مارک سی سم نقدی بر جوامع

سی ستم مالیاتی به طور فزایندهای در حال ثروتمند شدن ا ست .در

ستتترمایه داری ارائه می دهد که بازاریابان باید هنگام برنامه ریزی

سال های اخیر ،مسئله نابرابری شدید درآمد ما در آمریکا به یک نگاه

فعالیت های خود در نظر بگیرند .تا همین اواخر ،بازاریابان و تبلیغ

مهم سیا سی تبدیل شده ا ست .نکته دیگر که باید در نظر بگیرید این

کنندگان قادر بودند از الیناستتتیون و بیگانگی گستتتترده در جوامع

ا ست که خرد و هوش به طور ت فادفی توزیع شده ا ست به این معنی

ستترمایهداری برای اهداف خود استتتفاده کنند و این بیگانگی را به

که ب سیاری از جوانان طبقه باال و متو سط با هوش کمتری ن سبت به

هزینههای اجباری وایکاد فرهنگهای م فرفی تبدیل کنند .اکنون که

مردان و زنان جوان از خانواده های فقیر  ،تح فیالت دان شگاهی دارند

نگرانی شدید در مورد فقر و نابرابری درآمدی گ سترده  ,وجود دارد،

در حالی که بچههای باهوش تر از خانوادههای فقیر همیشتته شتتانس

بازاریابان و مبلغان باید در مورد نحوه عملکرد و نق

خود در جامعه

رفتن به دانشتتگاه را ندارند .بنابراین ما هزینه داشتتتن جامعه ای طبقه

تکدید نظر کنند.
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