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انتـشار   2007قلم گروهي از استادان رسانه و ارتباطات، ويراسته نائومي سـكر، در سـال       
. ه اسـت  صفحه به چاپ رسـيد 207 مقاله تشكيل شده و در 10اين كتاب از   . يافته است 

هر مقاله، به يك نويسنده و به موضوعي كه اغلب، به صورت تحقيق پيمايشي و ميداني                
بوده، اختصاص دارد، اما در مجموع همه مقـاالت انـسجام و پيونـد موضـوعي خـود را         

  .اند حفظ كرده
. مورد بررسي و نقد قـرار گرفتـه اسـت   تر    با نگاهي عميق   ، اين كتاب  در مقاله حاضر  
اجمالي از كتاب ارائه و سپس با نگاهي كلي بـه مجموعـه، هريـك از           نخست، تصويري   

بنـدي كلـي از    جمـع گيري و  نتيجهبا نوشتار حاضر در نهايت . تشريح شده استمقاالت  
  .رسد مطالب كتاب به پايان مي

  كتاب در يك نگاه

شـده در آن، ارتبـاط رسـانه و سياسـت و              آيد، مقاالت درج    كه از عنوان كتاب برمي      چنان
أثير آن بر جامعه، مشروعيت و حوزه عمومي در جهـان عـرب را مـورد بررسـي قـرار                    ت

اساس كتاب بر اين فرضيه استوار است كه فرايندهاي مربوط به تأثير رسانه بـر     . دهند  مي
هاي دانشگاهي در مورد تأثير تلويزيـون      اند و حجم پژوهش     حوزه عمومي، بسيار پيچيده   

رسانه بر حوزه عمومي در كشورهاي عرب، در مقايسه بـا           طور كلي تأثير      و اينترنت و به   
شـدت، بـه      البته نويسندگان به  . كشورهاي اروپايي و امريكا بسيار اندك و محدود است        

هـاي   هاي پژوهشي آنان، پيچيـدگي  پيوند رسانه و سياست مشاركتي عالقه دارند اما يافته 
  .دهد روشني نشان مي راملي بهارتباطات را در بستر جهان عرب، بويژه در حوزه رسانه ف

هاي بررسي پيوند سياست و رسـانه در جهـان            رهيافت«مقاله نخست كتاب با عنوان      
. كنـد  چارچوبي كلي از پيونـد سياسـت و رسـانه را در جهـان عـرب ارائـه مـي                ،»عرب

تـأثير  «ها، اغلب در قالـب   هاي مربوط به نفود رسانه نويسنده معتقد است بسياري از ايده     
بـر ايـن فرضـيه      » ان  ان   تـأثير سـي   «تر،      به بيان دقيق  . شوند  تحليل و بررسي مي   » 1ان   ان   سي

هـا تـأثير بگـذارد كـه كـشورها            بر حكومت  اي  به گونه استوار است كه رسانه قادر است       
عبـارت ديگـر، رسـانه      بـه . هاي بشردوستانه دست به مداخله نظـامي بزننـد     هنگام بحران 

                                                      
1. CNN  
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.  آنـان را تغييـر دهـد        ني كـه در رأس قـدرت هـستند، سياسـت          تواند با فشار بر كسا      مي
كننـد و از آن بـراي         اشاره مـي  » تأثير الجزيره «گروهي ديگر، در برابر اين نوع تحليل، بر         

ترديـد،   بي. گيرند اي و سياستگذاري در خاورميانه بهره مي       هاي دقيق رسانه    آزمون پويايي 
منظـور نفـوذ بـر تـصميمات        رب، بـه هاي عـ   افكار عمومي در رسانهتصويرسازي ذهني 

  .دهد رهبران سياسي آنها موضوع مهمي است كه نويسنده آن را مورد توجه قرار مي
نهادهـا تـا چـه انـدازه     «پردازد كـه    در مقاله دوم كتاب به اين موضوع مي        1اوليورهان

وزه هـاي مهـم نظريـه حـ      يكي از جنبه   »؟فرهنگي تأثير بگذارند  فراانند بر ارتباطات      تو  مي
هاي عرب كمتـر مـورد توجـه قـرار            هاي مربوط به رسانه     عمومي كه تاكنون در پژوهش    

هاي مـرتبط بـا       اوليورهان با ياري گرفتن از پژوهش     . گرفته است، نظارت و كنترل است     
 كند كـه چگونـه    تغييرات ايجادشده در فضاي ارتباطي اروپاي شرقي و غربي ارزيابي مي          

هـاي   تنها در رسـانه  مثابه ابزاري براي تحليل تحوالت، نه تواند به   مفهوم حوزه عمومي مي   
ترتيب،   اين  به. ـ عرب در زمان بحران مورد توجه قرار گيرد          عرب بلكه در ارتباطات اروپا    

هاي   عنوان مفسر و تأثيرگذار حاكم بر نظام        نويسنده بر اهميت نقش بالقوه خبرنگاري به      
گـر ارتبـاط بـا        منزلـه ميـانجي      و نيز به    نهسياسي مسلط و روابط قدرت در كار ويژه رسا        

توانـد    كنـد كـه رسـانه نمـي         نويسنده در نهايت تصريح مـي     . كند  حوزه عمومي اشاره مي   
  .تنهايي يك حوزه عمومي توليد كند  به

 »3تلويزيون و كنش عمومي در بنهرا بيروت      « در مقاله سوم كتاب با عنوان        2لينا خطيب 
وزيـر لبنـان در    ، نخـست 4ن را پس از ترور رفيق حريريتعامل رسانه، مردم و سياستگذارا  

بـا  (هاي تلويزيوني در اختيار رهبران سياسـي      كه شبكه    از آنجا . كند   بررسي مي  2005سال  
تلويزيـون بـه ميـدان      ) ترور رفيق حريـري   (اند، طي اين دوره       بوده) دستور كارهاي متعدد  

  تش سوريه در لبنان، تبديل شـده     هاي موافق و مخالف حضور ار       مبارزه نمادين ميان شبكه   
هـاي تلويزيـوني بـراي بـسيج كـردن            اي را كه شـبكه      شده  هاي حساب   خطيب، گام . است

دهد كه مخاطبان نيـز   او در عين حال نشان مي     . كند  دارند، بازتفسير مي    مخاطبان خود برمي  
. نـد كن مدت، رسانه را در خدمت اهداف خود بـسيج مـي   نوبه خود براي يك دوره كوتاه      به

 ميان تـصاوير كـنش    گونه كه از تحليل او پيداست، اين دوره، گذراست و شكاف     اما همان 
                                                      
1. Oliver Hahn       2. Lina Khatib       3. Bonahra Beirut 
4. Rafiq Hariri 
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هـاي پـشت واقعيـت سياسـي بـار ديگـر بـه همـان روزهـاي نخـست              عمومي و صـحنه   
مـدت   كند كه تلويزيون لبنان تنها به پيدايش كوتاه درواقع، نويسنده تصريح مي  . گردد  بازمي

رو، نقش تلويزيون لبنـان       از اين . بهار بيروت كمك كرد   يك حوزه عمومي دموكراتيك در      
شدن برجسته كرد، زيرا ايـن تنهـا تـصاوير مهـم تلويزيـوني                را نبايد در فرايند دموكراتيزه    

توانند نقـشي مهـم در بـسيج مـردم و             تصويرها مي . نبودند كه موجب گذار سياسي شدند     
تند شكاف ايجاد شـده را هنگـامي كـه           باشند، اما قادر نيس     مهيا كردن ابزارهاي بيان، داشته    

در هر صـورت، نويـسنده اهميـت    . پاسخ مانده است، پر كنند  هاي مهم همچنان بي     پرسش
هـا تنهـا در شـكل     گيرد و معتقد است هرچند اعتراض       اي بهار بيروت را ناديده نمي       رسانه

يـن  مقاومت ظاهر شدند، اين تلويزيون و رسانه بـود كـه تمركـز و توجـه عمـوم را بـه ا                     
درواقع نويـسنده  . ها معطوف ساخت و روايتي از آن را در ذهن مردم تصوير كرد             اعتراض

تاريخ «ها از الگوي      آورد، مبني بر اينكه اخبار و گزارش         روي مي  1فرانسوليوتار  به استدالل   
كنند بلكه تاريخ،     پيروي نمي »  تاريخ   روايت      بازگويي    « و   »  روايت    بازگويي    واقعي    
مثابـه يـك    اعتراض بهار بيروت به.  از داستان، بازگويي و روايت آكنده شده است        همزمان

حادثه روايي از تلويزيون در حافظه ملي لبنان حك شد و به كالمي ديگـر، بهـار بيـروت،        
  ».شود تاريخ نه به حوادث بلكه به تصاوير تقسيم مي«: كند  را تأييد مي2بيان والتر بنيامين

كند تعامل مخاطبـان بـا يكـديگر و بـا             ر مقاله بعدي كتاب اظهار مي      د 3مروان كرايدي 
كننده تلويزيـوني،     هاي سرگرم   هاي هفتگي منظم در برنامه      سازان از طريق نظرخواهي     برنامه

كرايـدي بـه برنامـه    . گيري واژگان سياسـي جديـدي شـده اسـت         منجر به توسعه و شكل    
بيننـدگان لبنـاني    . كنـد   لبنان اشاره مـي   معروف تلويزيوني رقابت خوانندگان در تلويزيون       

تكيه اصلي اين برنامه، بر تعامل      . كنند  خوبي احساس مي    مشاركت خود را در اين برنامه به      
گونه كه    نظر درباره تغييرات سياسي و اجتماعي و فرهنگي بود؛ اما همان            مخاطبان و تبادل  

ي تبـادل اجتمـاعي و      هـا   گرايـان كـويتي در برابـر طـرح          كنـد، اسـالم     كرايدي تصريح مي  
رو،   از ايـن  . كردنـد   شد، مقاومت مـي     پيشنهادهاي تلويزيون كه به حوزه عمومي كشيده مي       

هـاي متفـاوت در       ها را به شيوه     رسد كه كشورهاي عربي واقعيت      نويسنده به اين نتيجه مي    
، در  »رقابـت خواننـدگان   «براي مثال، در نخستين پخش برنامه       . كنند  تلويزيون بازتوليد مي  

                                                      
3. Marwan Kraidy 2. Walter Benjamin 1. Fransolituar 
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اي تدارك ديدند تـا شـايد     ويژه كنندگان براي روز ملي كويت برنامه   ، تهيه 2005 فوريه   25
  .بتوانند آن را در حوزه عمومي كويت به شكلي متفاوت پخش كنند

، در مقالـه پـنجم   2، استاد زبان و فرهنگ عرب مدرن در دانشگاه اسـلو     1آلبرت هوفنز 
وي معتقـد   . دهـد    مورد بررسي قرار مي    را» تمايز اينترنت بر حوزه عمومي عرب     «كتاب،  

هـوفنز  .  روي داده اسـت 2005است تحوالت زيادي در فـضاي سـايبر عـرب در سـال          
هاي الكترونيك براي فايق آمـدن بـر          زماني كه افراد بتوانند از رسانه     «نويسد    همچنين مي 

تواننــد بــه احــساس متفــاوتي از  هــاي تعامــل اجتمــاعي، اســتفاده كننـد، مــي  محـدويت 
گونه كه نويسنده در مـورد كـاربران اينترنـت             همان ».دست يابند   هاي بالقوه خود      اييتوان

كـه در   پـذيري بـرخط، كـامالً متفـاوت از فراينـدي اسـت                كند، فرايند جامعـه       اشاره مي 
دهــد، يعنــي جــوامعي كــه ممكــن اســت  اجتماعــات غيــر بــرخط و پيچيــده روي مــي

الين با    كاربران آن .  آنها امري بديهي باشد    مراتب قدرت در      هاي سنتي و سلسله     بيني  جهان
آنان به اين طريق از خصوصيات فردي خود آگـاه          . رو هستند   هاي نامحدودي روبه    گزينه

  .برند  و ارزش پي مي هاي اجتماعي، دانش شوند و به نقش انتخاب در ايجاد جماعت مي
اضـر، موضـوع    شناسي دانشگاه لندن، در مقاله ششم كتاب ح          استاد جامعه  3عماد كرم 

عمـاد  . دهـد  را مورد بررسي قـرار مـي  » اي و تأثير آن بر جوانان عرب    تلويزيون ماهواره «
اي در خانه، مدرسه يا بيرون از      كرم معتقد است به لحاظ سنتي، جوانان عرب هيچ گزينه         

هـاي   هاي عمـومي و خـصوصي ناچارنـد بـه توصـيه       آنان در حوزه  . جهان بزرگ ندارند  
اين سنت حتي با ظهور فّنـاوري پخـش         . ش دهند و به آن عمل كنند      بزرگان خانواده گو  

  .اي تغيير نيافته است هاي ماهواره برنامه
اي كه بـه جوانـان         دهه از ظهور اين پديده، هنوز برنامه        با وجود گذشت بيش از يك     

گيـران بيـان كننـد، وجـود نـدارد؛       اجازه دهد تا عقايد خود را براي يكديگر و يا تصميم      
هـاي مفيـد،    اي عربـي، جوانـان عـرب را بـه جـاي برنامـه        هـاي مـاهواره       شـبكه هرچند  
عماد كـرم در تحقيـق خـود        . اند  كننده يا آموزشي، با فيلم و موسيقي جذب كرده          سرگرم

انـد بلكـه      تنها براي جوانان عرب حاصلي نداشـته        هاي آموزنده نه    دهد كه برنامه    نشان مي 
اي در جهـان عـرب، اغلـب          هـاي مـاهواره     برنامـه رو، پخش     از اين . اند  نتيجه عكس داده  

                                                      
3. Imad Karam 2. Slu 1. Albrecht Hofheinz 
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مشكالت جوانان را ناديده گرفته است، بويژه مـشكالتي كـه بـه حكومـت، سياسـت و                  
  .شود مسائل اجتماعي از قبيل بيكاري و امور عمومي جوانان مربوط مي

عنوان مقاله بعدي كتاب است كه بـه قلـم جياوانـا            » دموكراسي و رسانه در فلسطين    «
كند كـه در      اي را ارزيابي مي     اين نوشتار، گستره  .  نوشته شده است   2ديويد وارد  و   1مايوال

   در ساختارها و خروجي       الزم را براي شكست     عرب، موازنه   اي پان   هاي ماهواره     شبكه  آن  
مبـارزات انتخابـاتي ايـن فرصـت را در        . كننـد   هاي ملي در جهان عرب ايجاد مـي         رسانه

پوشـش  . طـور مـستقيم شـركت كننـد         در مباحث سياسي به   دهد كه     اختيار مردم قرار مي   
ها   دهد، نه به اين دليل كه فلسطيني        نحو مؤثري اين مقايسه را نشان          تواند به   اي مي   رسانه

هاي محلي و ملـي خـود تـرجيح دهنـد،      هاي عرب را به تلويزيون  تمايل دارند تلويزيون  
هاي خود فلسطين، زمان كمتري         هعربي نسبت به شبك     هاي پان   بلكه به اين دليل كه شبكه     
مـايوال و وارد همچنـين تـأثير ويرانگـر         . دهند  ها اختصاص مي    به انعكاس امور فلسطيني   

 حاصل از اشغالگري اسراييل را بر اقتصاد فلسطين و سپس تأثيرات محدودكننـده        منازعه
ي و  ا  بررسي آنهـا از پوشـش رسـانه       . دهند  آن بر خبرنگاري محلي مورد بررسي قرار مي       

  دهد طيف فعاالن سياسي فلسطيني در شبكه الجزيره، بهتـر از شـبكه       تلويزيوني نشان مي  
هـاي متفـاوتي در قبـال حمـاس      بويژه كه هريك، رهيافت . شوند   ظاهر مي  3ملي فلسطين 

جمهـوري را تحـريم كردنـد و بـه بيـان              كه رقابت انتخابات رياست       اند، چنان   اتخاذ كرده 
را بـراي مباحـث انتخابـاتي ايفـا         » مرجع اصـلي  «گر مردم و      جيمايوال و وارد، نقش ميان    

هاي ملي فلسطين، نظام رسانه ملـي را بـه محـك آزمـون       حماس در شبكه    غيبت. كردند
هاي حماس نـه از طريـق خـود آنهـا بلكـه از جانـب                  كه انعكاس ديدگاه    گذاشت، چنان 

گان، آنچه از ايـن نكتـه       به باور نويسند  . شد  عواملي خارج از كنترل خبرنگاران ديكته مي      
آيد اين است كه اگر تصميمات خبرنگاران را عوامل بيروني شـكل دهنـد، تـالش در            برمي

. آميز براي آموزش خبرنگاري مستقل، حاصلي نخواهد داشـت          راه توسعه دستور كار صلح    
  .كنند درواقع، نويسندگان به نقش مهم خبرنگار در فرونشاندن و كاهش منازعه اشاره مي

بـا  » ها، اخبار وضـعيت آوارگـان       فلسطيني« در مقاله هشتم كتاب، با عنوان        4 ماتار دينا
                                                      

3. PBC. TV 2. David Ward 1. Giavanna Maiola 

  4. Dina Matar 

 1.  
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) آواره(دهـد كـه چگونـه اعـضاي جامعـه             هـاي پيمايـشي نـشان مـي         گيري از داده    بهره
كننـدگان در تحقيـق او،        مـشاركت .  احساسي متفاوت از ديگـر اعـراب دارنـد          فلسطيني،

. كنـد   كنند كه هويت آنان را تأييـد مـي            ه مي شوند كه به اخباري توج      كساني را شامل مي   
و » خـود «بنـدي شـده       كند جايي كه رسانه، بسترهاي قطب       نويسنده بررسي و كشف مي    

بـا وجـود    . رونـد   هاي تدافعي مي    دهندگان به سمت واكنش     كند، پاسخ   را ايجاد مي  » دگر«
معرض آن قـرار    دهند و درواقع در       اين، آنان به گستره زيادي از منابع خبري گوش فرا مي          

منطق اصلي اين مقاله، بـر ايـن فرضـيه اسـتوار اسـت كـه دسترسـي بـه اخبـار                      . گيرند  مي
اي عرب، پويـايي      هاي ماهواره     هاي خبري فراملي نظير شبكه      ها بويژه رسانه    گوناگون رسانه 

. فلسطيني در بريتانيا را به چالش كـشيده اسـت         ) آواره(سياسي و تجارب اجتماعي جامعه      
ديد بحران هويت جمعي بر آنچه فلسطيني بودن يـا احـساس فلـسطيني بـودن                هرچند تش 
 الزم را براي انديشيدن       شود متمركز است، دسترسي به منابع خبري متعدد انگيزه          اطالق مي 

  .كند و تأمل درباره مشاركت در زندگي و حوزه عمومي در فرهنگ ميزبان فراهم مي
 تشريح شده است كه نيكوكـاران اروپـا   ،»هاي عرب سازي رسانه صلح«در فصل نهم،    

هـا   در اين برنامه. اند اي كرده گرانه رسانه هاي مداخله ها دالر صرف برنامه   و امريكا ميليون  
كننـد امـا از زيرسـاختارهاي         سي با خبرنگاران بحث و گفتگو مـي       ادرباره صلح و دموكر   

لي به بررسـي ايـن نكتـه        استان. آورند  اي هيچ سخني به ميان نمي       منازعه يا ساختار رسانه   
اي نسبت بـه فراينـدهاي پيچيـده و           پردازد كه چگونه و چرا نيكوكاران چنين دغدغه         مي

هـاي اجتمـاعي جامعـه         گـروه   او همچنين واكنش  . اند  ساز تحول منازعه نشان داده      مسئله
دهنـد،    نوعي رابطه تفاهمي را ارتقا مي        كه به   اي  هاي رسانه   مدني عرب را نسبت به پروژه     

سـازي، بحـث اصـلي فـصل      تحول ايـن مـداخالت در صـلح       . دهد  مورد تحليل قرار مي   
هـاي عـرب،    نويسنده معتقد اسـت، رسـانه   . دهد   را تشكيل مي   1مربوط به بروس استانلي   

مـداخالت  . انـد   ناپذير كرده   كمك زيادي به تحول پديد آمده در منازعات اجتماعي پايان         
 كه قدرت مثبـت   ي مناسب شكل بگيرند، همچنان   هاي راهبرد   توانند با بينش    اي مي   رسانه
تواند به جاي محدود كردن مسيرهاي منتهي بـه صـلح، ايـن مـسيرها را                  اي نيز مي    رسانه

حال، نويسنده معتقد است كنترل هژمونيك بر حوزه عمـومي، بيـنش              با اين . هموار سازد 

                                                      
1. Bruce Stanley 
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زمند فهـم ديگـري     درواقع، نيكوكاران و ديگر ناظران بيروني نيا      . راهبردي مناسبي نيست  
  .از نقش و اهداف خود هستند
 مقاله كتاب مربوط به      آخرين هاي ديناماتار و عماد كرم، در       نقص مطالعات و بررسي   

شود كه درواقع، منتهي به پروژه نوظهـور مطالعـات فرهنگـي               مشاهده مي  1طارق صبري 
در پاسـخ   گذارد كه     هايي را به محك آزمون مي       اي از تبيين    صبري، مجموعه . عرب است 

چرا دانشمندان عرب، در حال حاضر، امپرياليسم فرهنگـي      : اند  به اين پرسش مطرح شده    
كنند و نيازي به تحقيق تجربي در اين خصوص           عنوان يك مفروض تحليل مي       را تنها به  

تـأثير قـرار داده       بينند كه چگونه امپرياليسم و پيامدهاي آن، حوزه عمـومي را تحـت              نمي
دهـد    ضاي مشروع براي مطالعه فرهنگ معاصر، صبري هشدار مـي         است؟ در نبود يك ف    

هاي امپرياليسم را كه يك پـروژه ضـد ليبـرال             هاي عرب، پويايي    هاي كنوني رسانه    روش
 2هاي هـومي بابـا   نويسنده با اشاره به ديدگاه. اندازد تواند آن را درك كند، به خطر مي       مي

 بر نياز بـه توسـعه مطالعـات فرهنگـي           در مورد مطالعات پسااستعماري،    3و ادوارد سعيد  
  .كند اي تأكيد مي رشته عرب با رهيافت تجربي و ميان

 تجربـي در     نويسنده معتقد است، فهم پسااستعماري از طريق نظريه، نيازمنـد پـژوهش           
  .كنند ساختارهاي احساسي و عاطفي مردمي است؛ كه در جوامع پسااستعماري زندگي مي

  گيري نتيجه

هـاي    و تأثيرپذيري اين مثلث از سياست     » امعه، مشروعيت، حوزه عمومي   ج«پيوند مثلثي   
عبارتي، ديگـر تغييـرات       به. دهد  اي، نقطه اصلي پيوند مقاالت كتاب را تشكيل مي          رسانه
مجموعه مقـاالت   . هاي عرب با تغييرات سياسي اين كشورها پيوند تنگاتنگ دارند           رسانه

نظر دارند كه چگـونگي پيونـد و ارتبـاط     تراك رسد در اين مورد اش  اين كتاب به نظر مي    
هـاي پژوهـشي درخـصوص        دليل انـدك بـودن داده      رسانه و سياست در جهان عرب به      

بـسا    هاي مرتبط با سياست تا به امروز شفاف نبوده است و چه        پاسخ مخاطبان به پرسش   
  .با خطا همراه باشد

                                                      
1. Taroq Sabri       2. Humi Baba       3. Edward Saeed 
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  بين نقد زير ذره

اي  هـاي مـشابه، مجموعـه    نند ديگر مجموعه در نگاه نخست، مجموعه مقاالت حاضر، ما      
رسد كه توانسته است تحوالت مربوط به رسانه و سياسـت را              نظر مي   منسجم و جامع به   
هاي عرب را در مسيري نشان دهد         خوبي تشريح كند و تصوير رسانه        در جهان عرب به   

خاطـب  توانند ارتباط و كنشي تفاهمي با م روند و مي كه به سمت حوزه عمومي پيش مي  
تر به اين مجموعه و تطبيق آن با تحوالت و شرايط كنـوني     اما با نگاهي دقيق   . برقرار سازند 

 بررسـي   طـور كامـل     يـك، بايـد بـه      شود كه هر    هاي زيادي مطرح مي     جهان عرب، پرسش  
  :شود طور اجمالي به برخي از اين موارد پرداخته مي با اين حال، در اينجا به. شوند

  رانرسانه و سياستمدا. 1

اي، در جهان عرب امـروز، در خـدمت دموكراسـي قـرار گرفتـه                 امكانات فنّاوري رسانه  
توان ادعا كرد كه امروزه با نـوعي دموكراسـي            است يا در خدمت سياستمداران؟ آيا نمي      

خردگفتار مواجه هستيم؟ اشاره ويراستار كتاب بـه ايـن موضـوع و مطـرح كـردن ايـن                   
رونـد يـا همچنـان در         ت حوزه عمومي پـيش مـي      هاي عرب به سم     پرسش كه آيا رسانه   

چنبره سلطه دستور كار سياستمداران قرار دارند، خود گـواهي اسـت بـر اينكـه ادعـاي                  
هاي جهان عرب در مسير كنش تفاهمي بـا مخاطـب گـام     نويسندگان درباره اينكه رسانه 

اتيـك  هاي دموكر   هاي عرب هنوز ظرفيت     رسانه. اند، چندان مستدل و محكم نيست       نهاده
تـوان بـه      بـراي مثـال مـي     . اند  الزم را براي برقراري كنش تفاهمي با مخاطبان پيدا نكرده         

  .اشاره كرد) 1سي بي ام(اي  هاي ماهواره شبكه
هـاي سـينمايي امريكـايي كـه قـدرت انتخـاب مخاطـب را                 عالوه بر پخش مداوم فـيلم     

طعـه و خردگفتـار نيـز    ق هاي ميزگرد و گفتگو به صورت قطعـه      كند، پخش برنامه      تضعيف مي 
هــا همــواره در كنتــرل  اگــر رســانه. فــضاي انتخــاب را بــراي مخاطــب تنــگ كــرده اســت

مشي آنها را فقط دسـتور كـار سياسـتمداران تعيـين كنـد و خـود                   سياستمداران باشند و خط   
رو،   از ايـن  . شود  ها با ترديد مواجه مي      نتوانند راهي حوزه عمومي شوند، مشروعيت حكومت      

نوعي با حوزه عمومي رابطـه تفـاهمي برقـرار            راي حفظ اين مشروعيت ناچارند به     ها ب   رسانه
                                                      
1. MBC 
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. اي خواهـد بـود   ناچار، تغيير در سياست و دستور كار رسـانه       اي كه حاصل آن به      كنند؛ رابطه 
كنند اين رابطه دوطرفه و كنش تفاهمي ميان رسـانه و سياسـت، در           نويسندگان كتاب ادعا مي   

البته تعيين اينكه اين ادعا تا چه حد اعتبـار      . در حال تحقق يافتن است    هاي عرب امروز      رسانه
بـراي مثـال، نويـسنده    . دارد نيازمند ارزيابي دقيق تحوالت عيني در جهان عرب امروز اسـت          

كنـد مطالعـات      مقاله دهم، با اشاره به برقراري نوعي رابطه تفاهمي از طريق رسانه، تأكيد مـي              
شناسي بايد پلي ميان انديشه عرب و انديـشه اسـالمي ايجـاد              فرهنگي عرب به لحاظ معرفت    

اي به درك فرهنگ معاصر عرب بدهـد و تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه                      كند تا جان تازه   
امـا بـا وجـود اينكـه نقـش          . ايم  توانيم ادعا كنيم جدال فرهنگي كنوني خود را درك كرده           مي

اي بـه ايـن    نويـسنده هـيچ اشـاره    هاي عرب در اين مسير، بسيار حائز اهميـت اسـت،              رسانه
هاي عرب چه نقشي را در اين ميان برعهده دارند يـا تـاكنون چـه                  كند كه رسانه    موضوع نمي 

  دست آمده است و چه راهكاري براي ايجاد اين پل وجود دارد؟ نتايجي به

  ضعف حوزه عمومي. 2

ر تقابـل  را د» سيـستم «و » زيـست  جهـان « در نظريه كنش تفاهمي، دو مفهـوم        1هابرماس
هـاي هنجـاري،    گيرنده روابط نمادين، سـاخت   دربر» زيست  جهان«. دهد  يكديگر قرار مي  

در مقابـل، عناصـر اصـلي       . جهان معنا، عمل ارتباطي و تفـاهمي و رابطـه ذهنـي اسـت             
زيـست،   درواقع، حاكم شدن سيستم بر جهـان . دهد را قدرت و پول تشكيل مي   » سيستم«

هنجــاري، بيگــانگي و  لــزل هويــت جمعــي، نــاحاصــلي جــز از دســت رفــتن معنــا، تز
  . گونگي جامعه نخواهد داشت شيء

زيست، مستلزم رشد و توانايي تفاهم و ارتبـاط و            بنابراين، گسترش و استقالل جهان    
هـاي عـرب بـه     اينكه چقدر رسانه. سالمت جامعه، در گرو گسترش توانايي تفاهم است  

به اين توانمندي هستند، پرسـشي اسـت        كنند يا درپي دست يافتن        اين توانايي كمك مي   
  .دهند نحو مبهمي به آن پاسخ مي  كه هريك از نويسندگان به

برخالف ادعاي نويسندگان كه جريان در حـال گـذار تحـوالت رسـانه را در جهـان         
نوعي از تنـاقض را در سـير ايـن انديـشه             دانند،    عرب، عزيمت به سمت حوزه ديني مي      

                                                      
1. Habermas 
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كنند با شيوه تفكـر اثبـاتي و          جد تالش مي    ي، نويسندگان به  از سوي . توان مشاهده كرد    مي
هاي عرب شـكل ارتبـاط عقالنـي و تفـاهمي بدهنـد و                 نوعي به رسانه    پوزيتيويستي، به 

 و به سـمت حـوزه        اند  هاي عرب، گام در مسير تحوالت گذاشته        مدعي هستند كه رسانه   
ي در جوامـع عـرب      هاي ساختارهاي فرهنگـ     روند و از سوي ديگر به ضعف        عمومي مي 

گيـري حـوزه عمـومي اعـالم      ها را مانع اصلي شـكل       كنند و درواقع اين ضعف      اشاره مي 
 عـرب، همچنـان شـكل     توان ادعاكرد كه آگـاهي در جهـان   عبارت ديگر، مي  به. كنند  مي

 اجتماعي ارتباط و عقالنيت تفاهمي را مـورد تهديـد        ابزاري دارد و روابط قدرت، شبكه     
توان در چنين شرايطي، پا به عرصه حـوزه            اين است كه چگونه مي      سشپر. دهد  قرار مي 

تواند خود را از قيد دستور كار سياستمداران          عبارتي، رسانه چگونه مي      عمومي نهاد يا به   
رسـد،   گيري حوزه عمومي و رابطه تفاهمي كمك كند؟ به نظـر مـي      رها سازد و به شكل    

هـا    بيني  دستكاري جهان . فاصله زيادي دارند  اي    هاي عرب تا رسيدن به چنين نقطه        رسانه
رساند زيرا    هاي ارتباطي و تفاهمي جامعه آسيب مي        و تغيير اجتماعي اجباري، به ساخت     

  .هاي ارتباط و تفاهم است شرط جامعه سالم و عقاليي، استحكام ساخت

  ضعف روش شناختي. 3

نگـاران،    وزنامـه هرچند اسـتفاده از پـژوهش ميـداني و پيمايـشي از طريـق مخاطبـان، ر                
نوعي بر غناي كتاب افـزوده اسـت    هاي غيردولتي و صاحبان رسانه خصوصي، به  سازمان

نويسندگان در كنار   . برد  هاي نظري رنج مي     اما روش در علوم اجتماعي همواره از ضعف       
هـاي نظـري ادعاهـاي خـود      گيري از روش پژوهش ميداني، چندان توجهي به پايـه    بهره

هـاي مخاطبـان بـه        هـاي پژوهـشي درخـصوص پاسـخ         رو، فقـر داده     از ايـن  . انـد   نداشته
هاي خـود از   گيري هاي مرتبط با سياست موجب شده است نويسندگان، در نتيجه       پرسش

درواقع، نويـسندگان حتـي در پاسـخ بـه          . درك سياست و رسانه محتاطانه برخورد كنند      
هـان عـرب، بـه     و تغييرات سياسـي ج  هاي كليدي درخصوص ارتباط ميان رسانه   پرسش

هـاي نظـري در      اي از ضـعف پايـه       كنند و ايـن امـر نـشانه         اي محتاطانه برخورد مي     گونه
هـاي پژوهـشي ديگـري غيـر از روش            گيري از روش    بهره. هاي كتاب حاضر است     مقاله

هاي عـرب بـه    توانست بر غناي كتاب بيفزايد و براي اين پرسش كه آيا رسانه     ميداني مي 
  . بيابندروند؟ پاسخ بهتري اند يا در چه مسيري پيش مي ول شدهمعناي واقعي دستخوش تح

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 تابستان)/ 58پياپي  (2شماره / سال شانزدهم/ هاي ارتباطي  پژوهش���� 196

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

هاي كتاب حاضر را گروهي از استادان رسانه و ارتباطات، آن هم بـا   اينكه مجموعه مقاله 
اند و موضوع مهم ارتباط رسـانه   تمركز بر روش پژوهش ميداني به رشته تحرير درآورده       

اند، خود نشاني از نكات قوت ايـن اثـر            ان عرب را كنكاش كرده    و تغيير سياست در جه    
رو،   از ايـن  . تواند اساس تحليل بسياري از مطالعات اين حوزه را تشكيل دهد            است و مي  

نبايد ارزش و اهميت علمي تالش ويراستار كتاب را در گردآوري چنين مقاالتي ناديـده          
ستند و هـم بـه مباحـث مـرتبط بـا         هاي تجربي غني ه     مقاالت، هم به لحاظ داده    . گرفت

توانند حوزه عمومي، رويكردهاي دموكراتيـك، بـسيج     هاي جديد چگونه مي     اينكه رسانه 
رو، مطالعـه كتـاب       از اين . ديني و بازتعريف فرهنگي را شكل بدهند، نگاه انتقادي دارند         

تواند به شناخت جهان عرب و رابطه سياست و رسانه در اين جوامـع كمـك                  حاضر مي 
با اين حال سه ضعف اصلي كتاب يعني، ضعف حـوزه عمـومي در جهـان عـرب؛                . دكن

هـا، از غنـاي    ضعف روش شناختي و توجه به سياستمداران به جـاي تمركـز بـر رسـانه      
  . در كتاب كاسته است مباحث مطرح شده
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