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مندان به رابطه سياسـت و        هاي عالقه   ترين كتاب   اين كتاب را شايد بتوان يكي از مهم       
بحث . متخصصان اين حوزه هستند   بويژه كه نويسندگان آن، از استادان و        . رسانه دانست 

   .و موضوع اصلي كتاب نيز بر رابطه اين دو حوزه متمركز است
تر از آن است كـه بتـوان در         بايد اذعان كرد، رابطه سياست و رسانه، به غايت پيچيده         

دهـي و   ها در شكل    اين نقد و بررسي كوتاه به آن پرداخت، بويژه كه امروزه، نقش رسانه            
شـود در نوشـتار    با اين حـال، تـالش مـي   . ي بر كسي پوشيده نيست    هدايت افكار عموم  

حاضر، رابطه اين دو حوزه، از منظرهاي گوناگون به طور كلي و از منظر نويسندگان بـه                
نخست، نگاهي كلي به مضامين و موضـوعات اصـلي كتـاب            . طور خاص، بررسي شود   

طه سياست و رسانه بيـان      هاي نويسندگان را درباره راب       و سپس، ديدگاه    خواهيم انداخت 
در پايان نيز بـه     . ها را در هدايت افكار عمومي، نقد و بررسي خواهيم كرد            و نقش رسانه  

  .گيري نهايي خواهيم رسيد بندي و نتيجه جمع

  كتاب در يك نگاه

هاي   كاهش مشاركت سياسي در بسياري از كشورهاي داراي دموكراسي مدرن، حكومت          
ران كرده و مـشروعيت سياسـت دموكراتيـك آنهـا را در     اين كشورها را بيش از پيش نگ 
از سويي، تعاريف مربوط به سياست و افكار عمـومي در           . معرض تهديد قرار داده است    

شوند و در كنار آنها،       اي مدام متنوع مي     حال تحول هستند و از سوي ديگر، اشكال رسانه        
بـه سـخن ديگـر،    . ندمخاطبان نيز در عصر رسانه ديجيتال، در حال چهل تكه شدن هست          

در حال حاضر، هويت مخاطبان، نه همـان هويـت سـنتي و متحدالـشكل بلكـه هـويتي                  
اين امر باعث شـده اسـت متخصـصان و اسـتادان ايـن حـوزه،                . چندگانه و متكثر است   

بنـابراين  . پردازي و تحقيقات شايان توجهي را بـه ايـن مقولـه اختـصاص بدهنـد                 نظريه
ين موضوع توليد شده است كه كتـاب حاضـر نيـز ازجملـه     اي در زمينه ا    ادبيات گسترده 
  .رود شمار مي  اين ادبيات به
هـاي امـروزي بـاز        توان اين هويت چهـل تكـه را در هـزار تـوي رسـانه                چگونه مي 

توانـد شـهروندان را از حالـت انفعـال         اي مـي    شناخت؟ آيا عادت روزانه مصرف رسـانه      
توانـد بـه بحـران مـشروعيت در غـرب           مي درآورد و افرادي مؤثر تبديل كند؟ آيا رسانه       

  ها در غرب همچنان در سيطره سياست        امروزي كمك كند و آن را نجات دهد؟ يا رسانه         
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كننـد در كتـاب حاضـر بـه ايـن             هاي حاكم قرار دارنـد؟ نويـسندگان تـالش مـي            دولت
كننده است در خـور تأمـل بـسيار           اينكه پاسخ آنان تا چه حد قانع      . ها پاسخ دهند    پرسش

در اينجا، نخست كتاب را از نظر موضوعي و سـپس بـه لحـاظ سـاختار بررسـي                   . ستا
  .خواهيم كرد

 موضـوع   بندي كنيم، نويسندگان در دو      اگر بخواهيم كتاب را به لحاظ موضوعي تقسيم       
هاي مهم خود را درباره جايگاه مخاطب در رسـانه و سياسـت تـشريح                 جداگانه، ديدگاه 

ها متمركز است؛ به ايـن معنـي          اه شهروندان در رسانه   موضوع نخست، بر جايگ   . كنند  مي
. كننـدگان حـوزه عمـومي تلقـي كـرد           توان شهروندان را به مثابه مشاركت       كه چگونه مي  

موضوع دوم نيز راهبردهاي متعدد درگيـر كـردن مـردم و شـهروندان را در موضـوعات              
ستوار است كـه  اين موضوع، بر اين فرضيه ا . كند  مربوط به دولت دموكراتيك بررسي مي     

بندي جديدي از فرهنـگ سياسـي         ها در خارج از حوزه عمومي، صورت        گسترش رسانه 
كنند با تركيب اين دو موضوع، توجه اصلي خود           نويسندگان تالش مي  . ايجاد كرده است  

اي بـراي مـشاركت       كنند و جايگاه ويژه     را به حضور مخاطب در حوزه عمومي معطوف         
  .شوند سياست قايل شهروندان و ارتباط رسانه و 

شناختي، يكي از نكات جالب توجه اين كتاب، شفافيت و استمرار در              به لحاظ روش  
روش تحقيق است كه نخست، در فصل سوم تبيين شده است و سپس، تا فصل هـشتم،                 

: اي و تعامـل عمـومي       مصرف رسـانه  «كتاب  . همين روش با دقت تداوم پيدا كرده است       
اس پژوهشي به رشته تحرير درآمده اسـت كـه دو شـوراي    ، بر اس »فراسوي انگاره توجه  

پژوهشي علوم انـساني و هنـري و شـوراي پژوهـشي اجتمـاعي و اقتـصادي انگلـيس،                   
از همين رو، تحقيقات ميداني مطرح شـده در ايـن كتـاب نيـز               . اند  پشتيبان مالي آن بوده   

  .فقط در اين كشور صورت گرفته است
بخـش نخـست، بـا عنـوان        . شـود   تقسيم مـي  به لحاظ ساختاري، كتاب به سه بخش        

هـا و موضـوعات       مشتمل بر سه فصل است و هر سه فـصل، پرسـش           » هاي نظري   بنيان«
كننـد كـه بتـوان        هايي را پيشنهاد مي     اي را مطرح و روش      روابط عمومي و مصرف رسانه    

نويـسندگان در ايـن     . سازي كرد و درباره آنها به پژوهش تجربي پرداخـت           آنها را مفهوم  
گيـري از   اند و با بهره ل، با استفاده از روش تركيبي، دست به يك تحقيق ميداني زده فصو
نويس در حوزه رسانه از منـاطق مختلـف انگلـيس، هـزار            خاطره 37اي مشتمل بر      نمونه
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اي و رويكردهـاي گونـاگون        تحقيق شخصي درباره با موضوعاتي از قبيل مصرف رسانه        
شـناختي، رابطـه ميـان        اند به لحاظ روش     ، توانسته هاي سياسي   نسبت به رسانه و اولويت    

پـروژه روابـط   «بخـش دوم كتـاب بـا عنـوان     . رسانه و سياست را به خوبي تشريح كنند  
كنـد شـكاف      كه در چهار فصل نوشته شده است، به صورت منسجم تالش مي           » عمومي

ـ     نويسندگان سعي داشـته   . ميان حوزه عمومي و خصوصي را به خوبي تشريح كند          ا انـد ب
. هاي پژوهشي ميـداني، ميـان دو حـوزه مزبـور تـوازن برقـرار كننـد                  ارائه شواهد و داده   

اي  اند كه چگونه مصرف رسـانه   همچنين اين موضوع را مورد تحليل و كنكاش قرار داده         
شـود يـا      گيرد و به مثابه عادات زندگي اجتماعي و شخصي روزانه نهادينه مـي              شكل مي 

بازتـاب  » هـا، گفتگـو و عمـل        ارزش«، يعنـي    6 فصل   چگونه در موارد توصيف شده در     
هاي حوزه رسانه،  نويسي  گيري از گلچيني از خاطره      همچنين نويسندگان، با بهره   . يابند  مي

هاي حوزه رسانه، نقش رسانه       نويس  به دنبال تبيين اين موضوع هستند كه چگونه خاطره        
نقش و فايده سياسي اين گونه      اي بين     كنند و چه رابطه       را در فرايند دموكراتيك درك مي     

گيـري نهـايي      به اين ترتيب، كتاب وارد بخش سوم و نتيجه        . ها وجود دارد    نويسي  خاطره
هـاي ميـداني بـه     هايي را كه بر اسـاس پـژوهش   نويسندگان در اين بخش، يافته. شود  مي

ورد ها را براي آينده روابط عمـومي مـ          زنند و اهميت اين يافته      اند، پيوند مي    دست آورده 
به طور كلي، اطالعات تجربي زيادي در اين كتاب وجـود دارد كـه              . دهند  توجه قرار مي  

در حقيقـت، ارائـه شـواهد       . در تحليل رابطه سياست، رسانه و مخاطب سـودمند اسـت          
گيـران    هاي ميداني، تجارب خـوبي در اختيـار پژوهـشگران و تـصميم              مبتني بر پژوهش  

  .دهد حوزه رسانه قرار مي
رح شده در اين كتاب، موضـوعاتي هـستند كـه در طـول چنـد دهـه                  موضوعات مط 

در ) 1960 (2 و كمپـل   1روكـان . انـد   گذشته، دغدغه اصلي استادان ارتباطات سياسي بوده      
نتيجه پژوهشي كه در خصوص تعامل شهروندان در سياست در چند دهـه پـيش انجـام                 

ه بـه سياسـت در   يافتـه و توجـ     اند، دو شاخص دخالت و درگيري سياسـي سـازمان           ه  داد
آنان بـا نويـسندگان كتـاب حاضـر دربـاره         . دانند  رسانه را در مشاركت سياسي، مؤثر مي      

توانـد مـستقل از     سياسـي مـي   اينكه رابطه بين اين دو شاخص مستقيم نيست و فعاليـت    

                                                      
1. Rokan        2. Campbell 
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بـا ايـن حـال، نويـسندگان كتـاب          . ها باشد، اشتراك نظر دارنـد       استفاده سياسي از رسانه   
اي چنـد گانـه در اختيـار          ند كه تفسيري دقيق و روشن از محيط رسانه        كن  حاضر ادعا مي  

اي را ارزيـابي كـرد    توان مصرف رسانه به سخن ديگر، چگونه مي    : دهند  مخاطب قرار مي  
درواقع، به اذعـان كالـدري و همكـارانش،    . كنند و ديگران چگونه سياست را تعريف مي      

، از رابطه ميـان مـصرف   »گاره توجه فراسوي ان : اي و تعامل عمومي     مصرف رسانه «كتاب  
دهد و به ايـن ترتيـب، پژوهـشگر حـوزه          اي و روابط عمومي، تفسيري روشن مي        رسانه

دهد كه بايد در آينده، در رابطـه ميـان كـنش سياسـي و                 رسانه را به اين سمت سوق مي      
هاي فكري و پژوهـشي كالـدري    از اين گذشته، مساعدت.  مخاطب بازنگري كند    فعاليت
شـناختي مهيـا    ارانش به حوزه پژوهش رسانه، يـك چـارچوب مفهـومي و روش           و همك 

  .اي در آينده باشد تواند منبع مهمي براي پژوهش رسانه كرده است كه مي

  بين نقد زير ذره

هـاي خاصـي    ، مزيـت »فراسوي انگـاره توجـه   : اي و تعامل عمومي     مصرف رسانه «كتاب  
 انتقاداتي نيز بر آن وارد است كه در زيـر           براي پژوهشگران و استادان اين حوزه دارد اما       

توانـد يـك مـتن     توان انكار كرد كه كتاب حاضـر مـي      اگر چه نمي  : كنيم  به آنها اشاره مي   
التحصيل حوزه مطالعات رسـانه و مخاطـب باشـد، امـا بـا                درسي براي دانشجويان فارغ   

  .شود كه در خور تأمل هستند هايي مطرح مي مطالعه دقيق كتاب پرسش

  رز ميان فعاليت سياسي و رسانهم. 1

تواند مستقل از اسـتفاده سياسـي از          كنند كه فعاليت سياسي مي      نويسندگان كتاب ادعا مي   
در حالي كـه اگـر بـا    . رسانه باشد يعني در حقيقت اين دو متغير، رابطه مستقيمي ندارند          

ه كنـيم،   هـا توجـ     اندكي تأمل و به مرز ميان فعاليت سياسي و استفاده سياسـي از رسـانه              
نويـسندگان مـرز    . توانند از يكديگر جدا باشند      شود كه اين دو به دشواري مي        روشن مي 

هـا، رفتـه    بي گمان، رسـانه   . اند  ميان اين دو متغير را به طور شفاف و روشن تبيين نكرده           
اند   زا يا بر عكس داده      ـ اجتماعي و بحران     رفته جاي خود را به يك ابزار هدايتگر سياسي        

توان به خـوبي      المللي خود نيز مي     اي و بين    ولي است كه آن را در محيط منطقه       و اين تح  
فارس و تهاجم امريكا به عراق و افغانستان، دو نمونه بارز اين              جنگ خليج . مشاهده كرد 
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نويـسندگان از ايـن تحـول       . كنند  اي ياد مي    تحول هستند كه از آنها با عنوان جنگ رسانه        
در . سياسي و استفاده سياسي از رسانه، لزوماً مستقل نيـستند        به خوبي آگاهند اما فعاليت      

توان شاهد آن بود كـه رسـانه بـه     المللي مي اي و بين  محيط داخلي نيز مانند محيط منطقه     
به سـخن ديگـر، رسـانه را بـه     . هاي سياسي و اجتماعي تبديل شده است       تريبون فعاليت 

 هر چند نويسندگان اشـاره       بنابراين،. توان به فعال سياسي تبديل كرد       عنوان يك ابزار مي   
كنند كه الزم است در آينده، پژوهشگران رابطه ميـان فعاليـت سياسـي و مخاطـب را              مي

  .بازنگري كنند، همچنان مرز ميان اين دو ناپديد شده است

  حلقه مفقوده ارتباط رسانه و سياست: نقش قدرت. 2

اند اما در اين ميان، از نقـش           كرده نويسندگان به خوبي رابطه رسانه و سياست را تشريح        
آنان تنها به همين نكتـه      . اند  كند، غفلت ورزيده      مهمي كه قدرت در پيوند اين دو ايفا مي        

دهي و هدايت بـه افكـار         اند كه تعامل سياست و رسانه، از عوامل مهم شكل           بسنده كرده 
 مهـم  هـا از عوامـل   ايـن در حـالي اسـت كـه قـدرت سياسـي و رسـانه        . عمومي هستند 

امروزه بقاي نهادهاي سياسي، بيشتر به اعمـال قـدرت          . گيري افكار عمومي هستند     شكل
هـا اهـداف      هاي سياسـي بـا اسـتفاده ابـزاري از رسـانه             نظام. از طريق رسانه متكي است    
براي مثال، يكي از مباحثي كه امروزه بيشتر متداول شده          . كنند  گوناگون خود را دنبال مي    
هـا امـروزه بيـشتر از دهـه           درواقـع، حكومـت   . و رسانه اسـت   است، مبحث قدرت نرم     

انـدازي    راه. كننـد    به عنوان يكي از ابزارهاي مهم قدرت نرم استفاده مي           گذشته، از رسانه  
اي در داخـل و       هـاي خبـري و رسـانه        هاي متعدد داخلي و خارجي، ايجاد گفتمان        شبكه

هـاي بـارز ايـن امـر      ز نمونـه دهي به افكار عمومي، ا هاي مختلف و جهت     خارج به زبان  
تر  هاي نوين در جهان، به دست آوردن قدرت نرم به مراتب آسان            در عصر رسانه  . هستند

بنابراين، نويـسندگان بهتـر بـود در رابطـه ميـان            . از به دست آوردن قدرت سخت است      
  .كردند سياست و رسانه، به نقش قدرت نيز اشاره مي

  مغايرت با بسترهاي ديگر. 3

هـاي حـوزه رسـانه در ايـن كتـاب،       نويـسي  ي ميداني صورت گرفتـه و خـاطره   ها  پژوهش
تـوان چـارچوب نظـري آن را بـراي            بنابراين، نمـي  . مختص بستر و فضاي انگليس هستند     
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 ممكن است بسترهاي متفاوت، با فضاي تحقيـق   بسترهاي متفاوت به كار گرفت زيرا حتي      
هـا، در شـبكه روابـط      پديـده  صـوالً ا. صورت گرفته در كتاب مغايرت كامل داشـته باشـند       

را فهـم و    » واقعيتـي «توان    نمي» متن«كنند و بدون ارجاع به        اجتماعي معنا و مفهوم پيدا مي     
به همين دليل است كه تامپسون، بافت اجتمـاعي را مبنـاي شـناخت رسـانه و                 . ادراك كرد 

بنـابراين،  . كنـد   هـا معرفـي مـي       درك معناي محصوالت ارائه شده از رهگذر فعاليت رسانه        
كردند، نه    هاي مرتبط با بستر و زمينه تحقيقات نيز اشاره مي           بهتر بود نويسندگان به واقعيت    

از آنجا كه تمامي تحقيقـات در       . اي در اين خصوص اتخاذ كنند       اينكه رهيافت ترديدگرايانه  
رها مـصداق  تواند در همه بست هاي نويسندگان لزوماً نمي     يافته  اند،  بستر انگليس انجام گرفته   

هـاي تطبيقـي در       تواند زمينه مناسب را براي تحليـل        شناسي مي   اما به لحاظ روش   . پيدا كند 
توانند بـا قاطعيـت ادعـا     با اين حال، نويسندگان نمي  . هاي ديگر فراهم كند     كشورها و زمان  

توانـد مـورد توجـه همكارانـشان در      اند مـي  كنند كه آنچه با اين پژوهش به آن دست يافته       
  .اي و فرهنگي قرار گيرد اي مطالعات رسانه المللي و ميان رشته  بينحوزه

  رهيافت. 4

اسـت و   ) گرايانـه   اثبـات (اگر چه تحقيق صورت گرفته مبتنـي بـر رهيافـت پوزيتيويـستي              
هاي مطـرح شـده       هاي كيفي و كمي، به پرسش       كنند با استفاده از داده      نويسندگان تالش مي  

اي پاسخ دهند، اما روش       رابطه شهروندان و مصرف رسانه    درباره رابطه سياست و رسانه و       
هـاي   هاي منتشر شـده در ايـن حـوزه، بـه داده          تحقيق اين كتاب نيز مانند بسياري از كتاب       

هاي سنجش كمي تقليل يافته و اين امر سبب شده است تحقيقـات نظـري،          آماري و روش  
نسبت به تحقيقـات ميـداني      اي،    نسبت به تحقيقات كاربردي و تحقيقات توصيفي كتابخانه       

اي نيـز همچـون بـسياري از        رشـته مطالعـات رسـانه     . از اهميت كمتري برخـوردار باشـند      
اي اسـت و بـالطبع روش تحقيـق آن نيـز بايـد متفـاوت از         هاي نوظهور، بـين رشـته       رشته
توان زبان نوشتاري و گفتاري، تـصاوير         اين را كه چگونه مي    . هاي تحقيق سنتي باشد     روش

اي را در ارتباط با معاني آنها تجزيـه و تحليـل              توليدات صوتي و تصويري رسانه    بصري و   
توان بين دنياي معاني، تصاوير و جهان قـدرت ارتبـاط برقـرار كـرد، بـه           كرد يا چگونه مي   

ــا روش تحقيــق آمــاري و ميــداني پاســخ داد  ســختي مــي بنــابراين، مطالعــات و . تــوان ب
  .اي صورت گيرد يكرد و رهيافت چند رشتهاي بايد بر اساس رو هاي رسانه پژوهش
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  اي و تعامل عمومي مصرف رسانه. 5

دهـي بـه افكـار و عـادات شخـصي و          اي را در جهـت      نويسندگان، نقش مصرف رسـانه    
اي، شـرط كـافي بـراي         كنند اما بي ترديـد مـصرف رسـانه          اجتماعي بسيار مهم تلقي مي    

 نويـسندگان در پـژوهش      از ايـن گذشـته،    . گيري و تقويت تعامل عمـومي نيـست         شكل
هاي فرهنگ عمـومي بـه عنـوان جـايي بـراي تمـرين          صورت گرفته در كتاب، از جشن     

كننـد و صـرفاً بـه ايـن موضـوع بـسنده               دموكارتيزه كردن فرهنگ سياسي حمايت نمـي      
ايـن در  . دهي به فرهنگ سياسـي دارد  اي، نقش مهمي در شكل كنند كه مصرف رسانه     مي

اي بـا عنـوان       گيـري مفهـومي جديـد در مـصرف رسـانه            لحالي است كه امروزه با شك     
هـا تـراوش كـرده اسـت و           فرهنـگ جمعـي از رسـانه      . مواجه هـستيم  » فرهنگ جمعي «

فرهنـگ  «هاي جمعي هم ابزار نـشر         بنابراين، رسانه . را در نظر دارد   » وار  توده«مخاطباني  
  .هستند» نخبگان جامعه«دهنده انديشه واحساس  و هم عامل جهت» توده

   رسانه و دموكراسي.6

انـد كـه    هاي مختلف كتـاب بـر ايـن موضـوع تأكيـد كـرده       نويسندگان بارها، در قسمت 
هاي غربي، امروزه با افـول مـشاركت شـهروندان در حـوزه عمـومي مواجـه                   دموكراسي

آنـان راه بـرون     . هستند و اين امر، منجر به بحران مشروعيت در اين حوزه شـده اسـت              
 اي نقش بسزاي رسانه در تقويت مشاركت شـهروندان در حـوزه           رفت از اين بحران را ايف     

ــسته ــومي دان ــانه  عم ــه رس ــويژه ك ــد؛ ب ــد    ان ــي در فراين ــت مهم ــا در صــورتي عاملي ه
دموكراتيزاسيون و مشاركت شهروندان خواهند داشت كه همچنان به فلسفه خود، يعنـي             

امـا امـروزه    .  باشند  حاكم پايبند   هاي دولت   آزاد يا مستقل بودن از تأثيرپذيري از سياست       
هاي حاكم     رژيم  ها، به تريبون سياستگذاري     در غرب شاهد هستيم كه بخش اعظم رسانه       

هـاي گروهـي و       تـوان رابطـه متقابـل و تعـاملي رسـانه            اند و به عبارتي، نمي      تبديل شده 
كننـد كـه      درواقع، نويـسندگان بـه نـوعي اشـاره مـي          . هاي سياسي را ناديده گرفت      رژيم
 در جوامـع غـرب       هاي دموكراسـي    توانند يكي از ابزارهاي مهم تقويت بنيان        ها مي   رسانه
دهنـد معنـاي واقعـي        اما پرسش اين است كه آيـا تـصويري كـه آنهـا ارائـه مـي                . باشند
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 اين تـصوير نيـز شـناخته انـسان،          1دهد يا به تعبير روالن بارت       دموكراسي را بازتاب مي   
به تعبيري، واقعيت آن نيست كه      . موضوع است ها و همواره بيانگر غياب        نظامي از نشانه  

اينجاسـت كـه نقـش    . گيرد بلكه چنين واقعيتي، مجازي است  در ذهن مخاطب شكل مي    
. شـود  رو مـي  بـه  رسانه در تقويت به مشاركت شهروندان در حوزه عمومي بـا ترديـد رو           

زه توانـد بـه مـشاركت شـهروندان در حـو      اينكه از نظر نويسندگان، رسانه تا چه حد مي    
عمومي و حل بحران مشروعيت جوامع غرب كمك كنـد، چنـدان روشـن نيـست و در                  

، توسعه ايـن حـوزه، مـستلزم رشـد توانـايي        2از نظر هابرماس  . اي از ابهام قرار دارد      هاله
ارتباط است و سـالمت جامعـه نيـز در گـرو گـسترش توانـايي تفـاهم اسـت،               تفاهم و 

اند اين توانايي تفاهم را تقويـت كنـد، هنـوز           تو  اي مي   همچنين اينكه رسانه تا چه گستره     
ها قرار دارنـد و بـه         ها هنوز در سلطه دولت      زيرا بيشتر رسانه  . جاي بحث و بررسي دارد    

  پديـده . هاي حاكم نيستند    هاي دولت   ها و ايدئولوژي    عبارتي، فارغ از سلطه سياستگذاري    
س كـه نويـسندگان كتـاب    هاي انگلي نمونه بارز اين امر است و حتي رسانه   » 3سي ان ان  «

بنـابراين، بـه اذعـان    .  از اين سـلطه نيـستند     دانند، فارغ   اي مستقل مي    حاضر، آن را رسانه   
به دليل افـول مـشاركت شـهروندان در حـوزه           ) براي نمونه انگليس  (نويسندگان، غرب   

برد و به عبارتي، بـر اثـر كمبـود       عمومي، ازجمله انتخابات، از بحران مشروعيت رنج مي       
هاي غرب به طـور اخـص،         ها در كل و رسانه      آيا رسانه . اط و تفاهم بيمار شده است     ارتب
توانـد بـا توليـدات     توانند اين بيماري را درمان كنند؟ به باور نويسندگان، رسـانه مـي             مي

كننـد كـه در    اي نمـي  اما آنان هيچ اشـاره . معتبر تا حدي به درمان اين بيماري كمك كند        
هـا، حتـي    توانند منبع و منشأ بـسياري از بحـران   ها، هم مي انهدنياي اطالعات كنوني، رس 

تواننـد موجـب تحديـد و تـدبير           بحران مشروعيت در سطوح مختلف باشند و هـم مـي          
تواننـد مـشروعيت، مـشاركت، مقبوليـت،      ها هم مـي  به بيان ديگر، رسانه. ها شوند   بحران

هاي مـشروعيت      و بطن بحران   توانند جامعه را در متن      ساز باشند و هم مي      اعتماد و ثبات  
  .و مشاركت قرار دهند

كنند، بحران مشروعيت در جوامع دموكراتيـك و          همان طور كه نويسندگان اذعان مي     
 اجتمـاعي    تحقيقـات انجمـن   . نهادهاي آنها همچنان ادامه دارد و حل نشدني مانده است         

                                                      
1. Rolland Barrets        2. Habermass        3. CNN 
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افقـت دارنـد كـه    درصد مردم انگليس با ايـن امـر مو  60 نشان داد، 2006بريتانيا در سال  
درصد با اين ديـدگاه مخـالف       25مردم انگليس هيچ قدرت و نقشي در حكومت ندارند          

بـر اسـاس همـين      . گـويي سياسـتمداران اعتمـاد دارنـد         درصد به حقيقت  8بودند و تنها    
خواننـد و   هاي صـبح را مـي   درصد مردم انگليس به طور معمول روزنامه 49تحقيق، فقط   

دهنـده بـي اعتمـادي        ايـن آمارهـا نـشان     . كننـد   تفاده مـي  درصد آنـان از اينترنـت اسـ       12
شمول به نخبگان سياسي، بيانگر سطوح پايين تعامل شهروندان با سياسـتمداران و               جهان
: بـه گفتـه فريـد زكريـا    . ها و سرانجام، گواهي بر بحران دموكراسي در غرب است     رسانه

ه از احترام گذاشتن بـه  گيري را به وجود آورده ك      و پا   دموكراسي معاصر، معضل دست   «
كند از بيماري دموكراسي كنوني سـخني بـر           هيچ كس جرئت نمي   . نوع بشر ناتوان است   

احترامـي كـه مـردم بـه        . كنند  زبان آورد ولي بيشتر مردم بالفطره اين بيماري را درك مي          
گذارند، اكنون در بـدترين       هاي سياسي در هر نوع دموكراسي پيشرفته مي         سياست و نظام  

  ». خود قرار دارددوران
تواننـد ايـن معـضل را حـل كننـد و اعتمـاد        هاي غرب مـي    آيا با اين اوصاف، رسانه    

ها قادرنـد اسـتقالل خـود را          شهروندان را به سياستمداران افزايش بدهند؟ آيا اين رسانه        
هـاي سفارشـي، بـه فراينـد تقويـت            حفظ كنند و در عين حال، فارغ از سـلطه سياسـت           

  كمك كنند؟دموكراسي و مشاركت 
انـد   اند اما تمام تالش خود را به كـار بـرده          ها نداده   نويسندگان پاسخي به اين پرسش    

هـاي    هاي ميداني، چارچوبي را براي رسـانه        هاي پژوهش   گيري از آمارها و داده      تا با بهره  
  .هاي انگليس مهيا كنند تا شايد مساعدتي به اين امر كرده باشند غربي، بويژه رسانه

  ها ان و رسانهشهروند. 7

كننـد سـطح      هاي ميداني تالش مي     هاي پژوهش   اگر چه نويسندگان با ارائه آمارها و داده       
اي را نشان دهند، اما از سوي ديگر، به           قابل قبولي از اعتماد شهروندان به نهادهاي رسانه       

بحران «كنند؛ به اين معني كه مشكل دموكراسي در انگليس،            بحران شناخت نيز اشاره مي    
 يعنـي  ـ آن گونه كه هابرماس بيان كرده است ـ نيست، بلكه بحران شناخت است؛ » گيزشان

دهند يا مايلند انجـام دهنـد و شـناخت دولـت از               شكاف ميان آنچه شهروندان انجام مي     
توانند در طوالني مـدت،       اي نمي   بنابراين، نهادهاي رسانه  . دهند  آنچه شهروندان انجام مي   
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 برخاسـته از    هـايي كـه     عيت نهادي خود غفلت كنند؛ تهديـد      از تهديدهاي فراروي مشرو   
از اين رو، بحران ديگري كـه نويـسندگان   . نبود تعامل نزديك بين رسانه و دولت هستند 

بـر خـالف ادعـاي نويـسندگان در         . اي است   كنند، بحران نهادهاي رسانه     به آن اشاره مي   
هـا، نـشان از بـي اعتمـادي          ها، آمارها و داده     خصوص اعتماد معقول شهروندان به رسانه     

كننـد كـه    اي دارنـد و از همـين رو، اذعـان مـي           فزاينده شـهروندان بـه نهادهـاي رسـانه        
بنابراين، بحران فقـط،    . هايي مانند بي بي سي بايد نقش مهمي در اين امر ايفا كنند              رسانه

هـاي   اي يا كاهش مشاركت شهروندان در حوزه عمومي نيست، بلكه بحران            بحران رسانه 
حـل بحـران در يـك حـوزه،         . داري پيـشرفته بـا يكـديگر ارتبـاط دارنـد            امعه سرمايه ج

از ايـن رو، بـر خـالف نظـر     . كنـد  هـاي ديگـر منتقـل مـي       ها را به درون حـوزه       تعارض
ها در بحران اساسي و مركـزي         نويسندگان، بحران فقط شناختي نيست، بلكه همه بحران       

  .شود مشروعيت، خالصه مي

  گيري نهايي بندي و نتيجه جمع

، اثـري بـسيار مناسـب       »فراسوي انگاره توجـه   : اي و تعامل عمومي     مصرف رسانه «كتاب  
امـا بـا توجـه بـه اينكـه        . براي استادان و پژوهـشگران حـوزه رسـانه و سياسـت اسـت             

هـاي    هاي ميداني آن در بستر و فضاي كشور انگليس صورت گرفته است، يافته              پژوهش
بـا ايـن حـال،      . ه بسترها و فضاهاي ديگر عملي دانست      آن را نبايد بي مالحظه براي هم      
هـاي متفـاوت      هاي تطبيقي را در ديگر كشورها و زمـان          شيوه پژوهش اين كتاب، تحليل    

هستند كه در » بسترهاي ـ كنشي «اگر چه نويسندگان به دنبال توسعه . ميسر ساخته است
ر فراينــدهاي توانــد مــشاركت شــهروندان را د آن تعامــل عمــومي از طريــق رســانه مــي

خورانـدي مثبـت بـراي كـنش و تعامـل             دموكراتيك تقويت كند و به اين ترتيـب، پـس         
هـا   شود، بي گمان چنين توسعه و كنشي، مستلزم آن است كـه رسـانه          شهروندان مهيا مي  

هـاي سياسـي      هـاي سفارشـي نظـام       به عنوان ركن چهارم دموكراسي، مستقل از سياست       
هـاي    سـهم بـسزايي در حـل بحـران مـشروعيت نظـام            تواند   مي  رسانه. حاكم عمل كنند  

سياسي ايفا كند، اما بي ترديد، در برخي موارد نيز ممكن است عكس چنـين عملكـردي      
را داشته باشد و خود به منبع ايجاد بحران مشروعيت تبديل شود و ايـن مـسئله مهمـي                    

كـار كـرد كـه    تـوان ان  نمـي . است كه نويسندگان امنيت، خود به منبع ناامني تبديل شوند      
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. كنـد   امنيت، مؤلفه كليدي حيات بشري است و رسانه، نقش مهمي در تأمين آن ايفا مـي               
اما نكته مهم اين است كه چارچوب مفهومي و نظري كه نويسندگان در خصوص نقـش         

رفــت از بحــران   در تقويــت مــشاركت شــهروندان در حــوزه عمــومي و بــرون  رســانه
كننده است، پرسش اين است كـه   هند، بسيار تعييند هاي سياسي ارائه مي     مشروعيت نظام 

تواند در جوامـع ديگـر نيـز مـصداق داشـته باشـد؟ بـي گمـان،                    آيا چنين چارچوبي مي   
ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع متفاوت هستند و بحران مـشروعيت در           

  .اي نيز برخاسته از ساختارهاي همان جامعه است هر جامعه
هاي جهاني توانـسته اسـت چالـشي جـدي      اي و خبري قدرت    انهامروزه هژموني رس  

براي امنيت ملي ساير كشورهاي جهان به وجود آورد و حتـي تهـاجمي گـسترده عليـه                  
هاي سياسـي غـرب،       در چنين وضعيتي كه نظام    . فرهنگ جوامع جهان سوم به راه اندازد      

ورهاي ديگـر از    اند و حتي در امـور داخلـي كـش           ها را تحت سيطره خود درآورده       رسانه
توانند بـه بهبـود و مـشاركت شـهروندان در             كنند، آيا مي    طريق قدرت رسانه دخالت مي    

حوزه عمومي مساعدت كنند؟ بنابراين، رسانه بـه خـودي خـود هـم تهديـد محـسوب                  
اين در حالي است كه نويسندگان در اين كتاب، بخش فرصت را            . شود و هم فرصت     مي

هاي خبري مانند بي بـي سـي، در           د و از نقش برخي بنگاه     دهن  بيشتر مورد تأكيد قرار مي    
هـا و   چنـان كـه، سياسـت   . كننـد  زا در كشورهاي ديگر غفلـت مـي         كمك به فضاي تنش   

  پراكني  هاي كلي بنگاه سخن     عملكردهاي شبكه بي بي سي فارسي در چارچوب سياست        
 رسانه بـسنده  انگليس قرار دارد و اين در حالي است كه نويسندگان صرفاً به نقش مثبت     

تواند چارچوب نظري مناسبي براي حوزه پژوهش         در مجموع، كتاب حاضر مي    . كنند  مي
اي آن بهـره   هاي تجربـه  توانند از داده  رسانه و سياست باشد و پژوهشگران اين حوزه مي        

هاي حوزه رسانه و سياسـت،        بسياري ببرند اما بي گمان، اين كتاب نيز مانند ديگر كتاب          
  .دارد كه به برخي از آنها اشاره شده استهايي   كاستي


