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نظريباحثم
قدرتودولت

سخن،دیگربه. پرداختآنتعریفبهتوانمیسختکهاستمفاهیمیدولت ازجمله
اینورايدر. نباشدآنکارکردهايمتاثر ازکهدادارائهمانع از دولتوجامعتعریفیتواننمی

تعریفازظورمن«: اندپرداختهدولتساختاريیاسازمانیتعریفبهبرخیاماتعریف،آشفتگی
یاداردشباهتبدانچهآنحسببررادولتکهاستایندولت،سازمانییاساختارينهادي،

).29:1392محمدي،گل(»کردتعریفهستآنچه
تعریف،برتقدمواسطهبهدولتهستیکارکردي،وسازمانییعنیدولت،تعریفنوعدودر

تعریفقطعیتاینکهچه. باشدمطلقتعریفگذاردنمیواقعدرودادهقرارتأثیرتحتراآن
درسیاسیسازمانیانهادیکبهدولتدانستنشبیهبهکردنبسندهیادولتسازمانی- ساختاري

یادولتکارکرديتعریفکههمچنان. شودمیدارخدشهدولتسیاسیغیرکارکردهايبهنگاهی
تواننمیوکندمیمواجهپرسشباراآنیستیچدولت،چندگانههايویژهکاربهصرفاعتناي

دولتوجهدوهرپذیرشکهاستآنترمنطقیروایناز. پذیرفتالزاماًرادولتکارکرديتعریف
تعریف مناسب دولت را «1مانمایکلشود،لحاظآنتعریفدرباید»سازمانی«و»کارکردي«یعنی

چندانتعریفیچنین). 1392:29،محمديگل(»گیردبردرراآنوجههردوکهداندتعریفی می
توجهوجه،دوازیکیبهاستشدهارائهدولتازکهتعاریفیاغلبونیستیافتنیدستوساده

برتأکیدیاوتوجهرسدمینظربهمشتركتعاریفاینهمهمیانآنچهاما. انددادهنشانبیشتري
وبر به صورتی شفاف و در یک چارچوب منطقی آورده تعریفدرکهاستدولتسازندهعناصر

دولتاینکهبهاشارهلیکناتفاق نظر وجود نداردوبرموردنظرمقومعناصرگرچه بر سر. اندشده
راعناصرایندولتازخودتعریفدروبر. داردمقبولیتسازند،میراآنکهاستعناصريواجد

استفادهانحصارمدعیکهانسانیاجتماعیبهدولت«. کندمیمربوطهمدیگربهدقیقشکلیبه
چهار ) 78: 1970، 2وبر( »شودمیاطالقاستمعینقلمرويچارچوبدرفیزیکیزورازمشروع

عنصر زور، انحصار، مشروعیت و قلمرو به تعبیر وبر عناصر مقوم یا سازنده دولت هستند که البته در 
اینمیاندرعمدهمحورولی. سازندنار هم مفهوم دولت را میارتباط با همدیگر و نه صرفاً در ک

یاعناصرهمهبرايمفهومیاي،شالودهعنصریکحکمدرزورعنصرزیرا«است؛زورعناصر
پیوندیکدیگربازورمحوریتباچهارگانهعناصرواقعدر. کندمیفراهمساختاربرايبنیادي

1. Michael Mann.
2. Max Weber.
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» قلمرومند باشدوانحصاريمشروع،کهدهدمیتشکیلرادولتهنگامیزوراینولی... خورندمی
ضرورتیاوصفتچهارگانهعناصرمیاندرزوربودنعالوه بر محوري) 36:1392گل محمدي ،(

) زور(سیاسیقدرتشدننهادینه. استزورشدننهادینهآنواندشدهقائلزوربراينیزدیگري
کهمعناستبدیندولتبودنسازمانیانهاد. شودمیمربوطدولتنهاديیاسازمانیوجهبهاساساً

ترتیباتازايمجموعهبهکهآیدمیدردولتمؤلفهصورتبههنگامیزوراعمالیاسیاسیقدرت
ترکیبیواقعدرترتیباتمجموعهاین. شودمیاعمالهممجموعههمینطریقازوشودواگذار

مرتبطاهدافوعالئقمجموعهباهدفمندصورتیبهکهمنابعواهنقشقواعد،مجموعهازاست
شدهتعریفاهدافراستايدرومنابعوهانقشقواعدشبکهیکطریقاززوریاقدرتیعنی. است

بهچونسیاسیقدرتیازوراعمالالبتهکه) 54:1392،محمديگل(»شودمیاعمالمشخصو
درآنشدننهادینهبرايدیگريالزامگیرد،میصورتدولتازگینمایندبهافراديیافردوسیله

یاشدنشخصیغیر«. استآنکردنغیرشخصییاسیاسیقدرتاززداییشخصیتواندگرفتهنظر
لحاظ،ایناز. استشخصیتازقدرتکردنمنفکهمانواقعدرسیاسیقدرتاززداییشخصیت

یاشخصنهاستنهادیکداراییوداردتعلقعمومیحوزهبهقدرتمنابعوسیاسیقدرت
یاشخصازجداکامالًواستمصنوعشخصیاحقوقیشخصیکنهاداین. معیناشخاص
وجود) تصور(برعمومیسیاسیقدرتوجود) تصور(پس. کنندتحملراآنبایدکهجماعتی

استقدرتشدننهادینهازوجهیشدن،شخصیغیرمعنااینبهواستاستواردولتنامبهنهادي
وجهتریناصلیآنکردنشخصیغیریاقدرتاززداییشخصیت). 1392:55،محمديگل(

وعمومیقدرتاینالبتهکهاستنهادیکتوسطقدرتدرآمدنتملکبهیاقدرتشدننهادینه
وجودبدونوتنهاییبهزورمفهومکهچرا. گیردمیفاصلهزورعریانمفهومبادیگرشدهنهادینه

راآناستبهترآنازشخصیتفسیرازپرهیزبرايوکندمیپیداشخصیتبلوربیشترنهاد،یک
است،شدنشخصیمستعدطبیعیصورتبهآندیگرمترادفعنوانهریاقدرتاما. نامیدقدرت

آنکاربردمرزوحدوتعریفمشخصومحکمچارچوببانهادیکقالبدردقتبهاینکهمگر
آنمهاربراياستشدهسببنهاد،چارچوبازقدرتگریزازترسوجود،اینبا. شودشناسایی
جوامعدرکهاندقدرتمهارهايترینعمدهازاخالقوقانون. کردجستجودیگريابزارهاي
انتظاراما. دگذارنمیتأثیرآنازشخصیکاربردوقدرتبرجامعه،آنخاصتفاسیربامختلف،

ممکنبدبینانه،نگاهیباکهشوندگرفتهکاربهقدرتعامالنوحامالنتوسطابزاردواینرودمی
. شودقدرتنارواياعمالسببآنها،ازايسلیقهتفسیريیانشوندگرفتهکاربهدرستیبهاست
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تواندمیشودمیاعمالاآنهبرقدرتکهجماعتیتوسطدیگرابزارهايگرفتنکاربهمنظوربدین
باتواندمیکهاسترسانهابزارهااینجملهاز. باشدقدرتازناروااحتمالیکاربردمانعوراهگشا
آنهابرقدرتکهکسانیبهبخشیآگاهی. باشدقدرتبرمحکممهاريافشاگريوبخشیآگاهی
هر دودرکه. قدرتازناروااستفادهصورتدرقدرتعامالنرفتارافشاگريوشودمیاعمال

.   استقدرتآنهانظرموردمؤلفهصورت

قدرتنظریات
میکرو فیزیک قدرت1:فوکومیشل

امروزه سخن گفتن از قدرت و ساخت سیاسی آن، بدون درك آثار و افکار میشل فوکو ناقص 
. و نارساست

طرحیقدرت،کالسیکطرح. استقدرتوارونگیقدرت،ازفوکوتعریفدراصلیمقوله
قدرتدورانی،خصلتداشتنوتمرکزعدمتکثر،برعالوهفوکواما. استعموديوپایینبهباالاز
.کندمیتصورشدهپخشوافقییاوباالبهپایینازراآنوکندمیجستجوهامکانریزتریندررا

ست، در تعامل دو سویه با میکروفیزیک قدرت مطرح انامبهکهقدرتازجدیدتعبیراین
سنتیقدرتحالیکهدر. داردوجودنوعهرازروابط،همهدرکهقدرتی«ست؛اهارفتار انسان

راتابعیانسانهزاراندغدغهفوکوییقدرت. استحاکمیتیعنیمرکزيروحمسألهنگران
قدرتیازآزادفضايهیچجامعهدروندر. یابدمیسامانقدرتوسیلهبهآنهاجسمانیتکهدارد

دروندربگوییمبهتریاوبرگرفتهدرراهاانسانفراگیرايژلهچونهمهقدرت. نداردوجود
حالعیندروقدرتنتایجوآثارازیکیفرد. شودمیرلهآنانطریقازوداردجریانهاانسان

).329:1382،خالقی(»استآندرآورندهحرکتبهنیروي
درانحصارآنعدمدارد؛قدرتازسنتیتعریفبافوکوییتعریفکهدیگردارمعناتفاوت

درهرگز«قدرت. شوندمیشناختهعنوان حاکم و حکومتبهاغلبکهاستکسانییاکسدست
ازبخشییاکاالعنوانبههرگزوگیردنمیقرارکسیدستدرهرگزشود،نمیمتمرکزجایی

عملوارشبکهسازمانیکطریقازوشودمیگرفتهخدمتبهقدرت. آیدنمیدرضبطبهدارایی
بهکههستندموقعیتیدرهمیشهآنهابلکههستندآمدورفتدرشبکهمیاندرافرادتنهانهوکندمی

سرسپارندهیاحرکتبیآماجتنهانهآنها. کنندمیاعمالهموتحملهمراقدرتهمزمانطور
1. Foucault,Michel
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).334:1370فوکو،(»زنندمیپیوندهمبهراقدرتاجزايکههستندناصريعبلکهاندقدرت
تعریف فوکویی با. دهدمیتغییرنیزراسیاسیساختتعریفمسیرقدرت،ازفوکوییتعریف

آنازحاکمانآنچهیاوحاکمیتذهنیتوآرمانایده،شعاعتحتلزوماًسیاسیساختقدرت،
گیرد،میشکلپذیرد،میتأثیرخودسیاسی،ساختارنهوسیاسیختسا. نیستپذیرند،میتأثیر

. باشدثمربخشچندانآنجدیدشکلازجلوگیريبرايحاکمانتالشآنکهبییابد،میتحول
مواجهمقطعیانحرافیاتأخیرباراجدیدسیاسیساختتواندمیتنهاحاکمیتشرایطایندر

در. باشدنداشتههمخوانیحاکمانفکرورغبتباکامالًاستکنممافتادمیاتفاقآنچهاماکند
قدرتجدیدسیاسیساختیاجدیدشکلپذیرشیاهمراهیبهمحکومحاکمانشرایطیچنین

سیاسیساختدرتغییرتدریجیرونداینکهچه. کنندمیعادتآنبهدیگرتعبیربهیاشوندمی
. کندمیتسهیلآنپذیرشبرايرامردموحاکمیتآمادگیقدرت

گفتمان قدرت نرم1:نايجوزف
قدرت نرم چیست؟ قدرت نرم عبارتست از توانایی کسب مطلوب از طریق جاذبه نه از طریق «

کشوریکهايسیاستوسیاسیهايآلاجبار یا تطمیع، قدرت نرم از جذابیت فرهنگ، ایده
افزایشمانرمقدرتباشدمقبولومشروعدیگراننظرازماهايسیاستوقتی. شودمیناشی

).24:1387ناي،(»یابدمی
درآنعملیکاربردلیکنباشدداشتهتازگینرمقدرتموضوعبهراجعتئوریکبحثشاید

عینیبودن،کمیواسطهبهواستقدیمیسیاستعالَمدرمخصوصاًوبشرزندگیسطوحهمه
شدهواقعتوجهموردکمترنرمقدرتیعنیموضوعیناسختقدرتپذیربودنمحاسبهوبودن
. است

تئوریکومفهومیارزیابیوتوجهموردبیشترکالنسطحدروسیاستعرصهدرنرمقدرت
ناي و ورود آن به ادبیات سیاسی جهان، استفاده از آن و جوزفتوسطمفهوماینابالغ. است

.سیاستمداران قرار داردمقابله با آن را نیز مورد نظر کارشناسان و 
یاسختقدرتباآنمقایسهها،ترین مؤلفهبدیهی است در ارزیابی قدرت نرم یکی از عمده

بتوانیوقتی«. استفایدهـهزینههموارهمقایسه،وجوهبارزترینازیکیواستافزارانهسخت
صورتایندرخواهی،میتوکهبخواهندراوآنچهبپذیرندراهایتآلایدهراوادارکنیدیگران

1. Nye, Joseph
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وهویجسیاستاجرايصرفزیاديپولخود،باآنهاکردنجهتهمبرايبود،نخواهیمجبور
وبشرحقوقدموکراسی،مانندزیاديهايارزشواستاکراهازمؤثرترهمیشهاغوا. کنیدچماق

.)1387:25ناي،( »انداغواکنندهشدتبهکهدارندوجودفرديهايفرصت
براياینواستسختقدرتازترپاییننرمقدرتمالیهايهزینهکمدستگفتتوانمی

اهمیتحائزشدتبههستند،خودمنافعبهرسیدنجهتقدرت،اعمالپیدرمدامکهکشورهایی
وقدرتاعمالدرآنازپرهیزیاوانزجارایجادبحثهمغیرماديلحاظبهطرفیازاست،

موجباینکهولوسختقدرتاعمالچراکهاستسیاستمدارانتوجهمورد،نتیجهحصول
سایریندرنحويهربهآن،ناخوشایندتبعاتداشتنوبودنعینیواسطهبهباشدنتیجهحصول

. باشدداشتهمنفیتأثیرجنگ،ازپسصلحشرایطدراستممکنوکندمیتنفروانزجارایجاد
شکلدوایندرنتیجهحصولواعمالنحوهنرم،وسختقدرتسهمقایهايمؤلفهدیگراز
فیزیکینبردنهایتاًوتهدیدطریقازراقدرتطبیعی،صورتبهسختقدرتدر. استقدرت
هویجاصطالحبهیاوتشویقیهايسیاستقبالًکهاستصورتیدراینالبته. کنندمیاعمال
هايجذابیتازاستفادهبانرمقدرتاعمالازشکلایندر. باشدنگرفتهپاسخاستفاده،مورد

رامقابلطرففرهنگیوسیاسیهاياولویتچیدمانمشترك،هايارزشوسیاسیوفرهنگی
.دهندمیتغییر
یابیدستهايراهتنوعنظرگرفتندرنرموسختقدرتبینتفاوتبهبردنپیهايراهازیکی«

دهمتغییرراخودترجیحاتوهااولویتتابدهیددستورمنبهتوانیدمیشما. استمطلوبنتایجبه
انجامخواهید،انتقادي، وادارم کنید تا آنچه را که شما میهايتحریمیازوربهتهدیدواسطهبهو

خودهايدرخواستانجامبهتحریکرامنپول،وانتقاديقدرتازاستفادهباتوانیدمیشما. دهم
بچینیدطوريراآنهاکهصورتبدین. کنیدمحدودرامنهاياولویتتوانیدمیشماهمچنین.کنید

بهتوانیدمیشمایا. کردتعقیبراآنهابتوانکهآیدنظربهآنترازغیرواقعیمنآرزوهايبرخیکه
وتركمشهايارزشبهیاوشدهمتوسلمانرابطهدرموجودعشقیاوجذابیتوظیفه،احساس
).1387:45ناي،(»شویدمتوسلمشتركاهدافوهاارزشاینمورددرمانهمکاريدرستی
اشتراكبهوانتقالقابلیت: جملهازشدقائلهاییویژگینرمقدرتبرايتوانمینتیجهدر

درونیوبودنناملموسبودن،کیفیبودن،جهانشمولوبودنسیالواسطهبهمحتواگذاشتن
واینهاهمهاما. مشتركهايارزشدادننشانوافرادآرزوهايوهااولویتدرتغییرقدرتبودن،

فراگیروقدرتمندابزارينیازمندمقصودهربهوجهانجايهردرنرمقدرتاعمالکلیطوربه
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.                            شودمیپرداختهآنبهبعدهايدربخشکهاسترسانهنامبه

نظریات رسانه
بشرزندگیوجوههمهدرهابراي فهم دنیاي جدید که در آن برخی ابزارها و پدیده

دگیزنباآنهاارتباطنحوهوهاپدیدهوابزارهاایندقیقشناسایینیازمندکنند،میآفرینی/نقش
بینیپیشبهشناختاینواسطهبهتا. هستیمکنونیانسانفرهنگیواقتصادياجتماعی،سیاسی،

بشرزندگیزوایايتمامیکهاستابزارهایییاهاپدیدهدستآنازرسانه. یابیمدستبشرآینده
دورهايگذشتهدرریشهونیستجدیدچهاگرپدیدهاین. استدادهقرارتأثیرتحتراامروز
پیشنسلازمواردبقیهدرماهیتیکارکردهايايپارهدرجزبهآنجدیداشکالامادارد،بشري

واخبارکاغذوسنگیالواحازجدیدينسلدیگرماهوارهواینترنتامروزه. استگسستهخوداز
ازپیشنسلابمتفاوتکلیبهکارکردهايباجدیدهايپدیدهوابزارهابلکهنیستندمطبوعات

درکههستیمنظریاتیبازخوانینیازمندنوظهور،پدیدهاياینفهمبرايروایناز. هستندخود
.کنندیاريراماقدرت،سیاسیساختآنازپسوعمومیبرفضايرسانهاثرگذاريتبیین

1لوهانمکمارشالجهانی؛دهکدهنظریه

تحوالتاصلیعاملوي. شودمیاشارهلوهانکممارشالنظریهبهرسانهنظریاتابتدايدر
حالدرمدامچندهرکهداندمیارتباطیهاينظامدرتحولراگوناگونجوامعدرساختاري

مکنظراز. »استپیامرسانه«ويتردقیقتعبیربهواندپیامحاويهموارهلیکناند،تحولوتغییر
:اندکردهسپريرامتوالیدورهسهاجتماعییزندگوارتباطیهاينظامکنونتالوهان

زمانیبرهه مسلطرسانه ارتباطوسیله دوره
م1500ازقبل صداگفتاري شفاهی ايقبیله

م1900-1500 چاپ )ماشینی(مکانیکی زدایی- قبیله
م1900ازبعد تلویزیونورادیو الکترونیکی مجددشدنايقبیله

حسدلیلاینبه. شودمیمنتقلشنواییدریافتوشفاهیبیانازطریقهاپیاماول،دورهدر«
واسطهبیفردواستصمیمانهوچهرهبهچهرهارتباطاتعصر،ایندر. استشنواییحسغالب،

1. McLuhan, Marshall
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در. کندمیادغامقبیلهیعنیخویشاجتماعیگروهباراخودوداردقرارخویشطبیعیمحیطدر
حسغالبحسلذا. شودمیمنتقلبیناییدریافتونوشتاروچاپطریقازهاپیامدوم،دوره
مجاريواسطهبهوخارجصمیمانه،ورودرروحالتازارتباطاتعصر،ایندر. استبینایی

ازانسانجداییباعثمکتوبارتباطشیوه. شودمیمیسرمطبوعاتوکتابیعنیجدیدارتباطی
وسایلطریقازهاپیامسومدورهدر. شودمیقبیلهیعنیخویشعیاجتماگروهوپیرامونمحیط

هايرسانهبرمبتنیفرهنگمشخصهوجه. شودمیمنتقل) تلویزیونورادیو(الکترونیکیارتباطی
ابتداییجامعهبهبازگشتنوعیجهتاینازواستشفاهیبیانمجدداعتبارکسبالکترونیک،

لوهان این امر رجعتی است به نظام مکنظربه. آشکارتفاوتیباالبتهد،رومیشماربهکتابتفاقد
حسغلبهوبشرزندگیمجددشدنايدهکده جهانی، قبیله. اي، منتها در یک سطح جهانیقبیله

).26:1389،زادهمهدي(»استالکترونیکهايرسانهتأثیرتحتشنوایی
رفتارهاي. داندل ساختار اجتماعی محدود نمیهاي ارتباطی را بر تحولوهان تحول نظاممک

نوبهبهرفتارهااینوشودمیپیشینرفتارهايازبسیاريجایگزینجدیدسیاسیواجتماعیکالن
خودآثارالفبایینظامچاپ،دستگاهاختراعبا«. دهندمیقرارتأثیرتحتنیزراسیاسیساختارخود

دهدمیگسترشوکندمیتحمیلهاشناساییدنیايدررابیناییچاپ،. دهدمیبروزکاملنحوبهرا
بهگراییملیوگراییعقلکهاینجاستاز. آوردمیفراهمراواحدپیاممتحدالشکلتکثیرامکانو

).1،215:1364کازنو(»شودمیايقبیلهوجادوییتفکرجانشینقطعاًکهآیدمیوجود
نوشتاريبهارتباطینظامتحولحاصلکهلوهانمکنظرردموگراییملیوگراییاین عقل

بهوشدوطنیامیهننامبهجدیدکلیکبهنسبتجدیداحساساتگیريشکلسببخودبود،
درتحولیاتوسعهقالبدرجدیداحساساتاینقبالدرراخودرفتارمرکزيدولتآنتبع

کهمتعدددالیلبهشاهرضاعصردرکهزمانیایران،درنمونهعنوانبه. دادتغییرسیاسیساختار
فارغراخودهمهوگرفتشکلملیاحساساتبود،نوشتاريهايرسانهازآنها قوت گرفتنیکی

یکپارچهمشترك،پرافتخارتاریخومشتركجغرافیايیکقالبدرنژادوزبانقومیت،از
. شداحساساحوالثبتنامبهجدیدنهادیکوامهشناسننامبهملیسندیکبهنیازوپنداشتند

2هابرماسیورگنعمومی؛حوزهنظریه

عمومی، گفتگو میان شهروندان درباره خیر اگر این فرض هابرماس که هدف اصلی حوزه
1. Cazeneuve, Jean
2. Habermas, Jurgen
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اي که اینترنت را به عنوان احیاکنندهبینانهمشترك است را بپذیریم و در کنار آن به نگاه خوش
نظریه حوزه شودمیکنند، قائل باشیم، آن وقت می یا حوزه عمومی مجازي قلمداد میحوزه عمو

چه . دانستهاي نوین بر ساخت قدرت سیاسی عمومی هابرماس را مبین تأثیر رسانه و البته رسانه
اینکه رسیدن به خیر مشترك جز با تأثیر گذاشتن بر نهاد دولت و تغییر در رفتار و عملکرد آن، در 

اما اگر هدف شهروندان از . باشدی که دولت در آن گسترده است تقریباً غیر ممکن میجهان
ویژهبوهادولتبهچندانباشد،اهمیتکماجتماعیمسائلوپراکندههايزدنگفتگو، گپ

چنینتوانمیپیشینفرضدوبرتکیهباحال. شودنمیمربوطدموکراتیکوجدیدهايدولت
عمومیحوزهتشکیلباتواندمینوین،قدرتمندهايرسانهازیکیعنوانبهنتاینترکهپنداشت
حوزه«اینکهچه. نمایدفشاراعمالهادولتبرشهروندان،نظریاتوهاایدهگردآوريباومجازي
عموموآمدندمیهمگردخصوصیافراددرآنکهبودقلمروییاولوهلهدربورژوازيعمومی

درخودسیطرهزیررادولتکنترلتحتعمومیحوزهتوانستندتدریجبهآنها. دنددامیشکلرا
). 53:1384هابرماس(»بکشندچالشبهرااقتدارآنوآورند

مجازيهايرسانهتوسطبیشترمعاصر،دوراندرعمومیحوزهاحیايیاعمومبهدهیشکل
عقالنیفضاهايگیريشکل. شودهکاستحوزهاینبردولتتسلطازشدسببوگرفتصورت

اینبهراعمومیحوزهدربحثسیاسی،نوینهاياندیشهرواجباهمگاممجازيهايرسانهدر
قبلفضااین. کردفراهمانتقاديمباحثبرايمناسبیزمینهمجازي،فضايوکشاندسووسمت

اما. بودگرفتهشکلحدودياتهمنوشتاريهايرسانهدرمجازي،هايرسانهآمدنوجودبهاز
نظریاتآمدنوجودبهوگفتگوهاشدنانتقاديمانعهارسانهگونهاینبرهادولتبیشترکنترل
:توان گفتدارد میرواجهاتحلیلگونهاینخاصنشریاتبرخیدرتنهاوباشدمیجدید
گسترشوبسطبابودندهآوردبرسرعمومیحوزهدلازکهانتقاديهاينامهگاهونشریات«

مدرنیتهتعمیقوپیشبرددرمهمینقشسیاسی،هوشیارسازيوانتقاديوعقالنیگويوگفت
).34:1389زاده،مهدي(»داشتندسیاسی

1بلدانیلپساصنعتی؛جامعه

معرفتی،نظامدرکلیتغییروپارادایمیتغییراتبرايانسانیعلومدانشمندانمعاصرعصردر
موججهانی،دهکده. اندکردهخلقرامتفاوتیاصطالحات،جهاندرسیاسیواقتصاديتماعی،اج

جهانبرايشدهوضعاسامیجملهاز... وکامپیوتريجامعهاطالعاتی،جامعهاطالعات،عصرسوم،
1 Bell,Daniel
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وکنونیجهانبرايبلدانیل. اندارتباطیهايتکنولوژيالبتهوتکنولوژيمحوریتبامعاصر
1950دههاواخردردانیل بل،. استکردهاستفادهفراصنعتییاپساصنعتیجامعهمفهومازرو،پیش

را»آگاهی«و»اطالعات«هايواژهبعدي،دههدوطیکرد،ابداعراگراییپساصنعتاصطالح
نقشبرهمواره،»پساصنعتیجامعه«کردنمطرحباتاافزودپساصنعتیاصطالحبهپیشوند،عنوانبه

ساختارهاي؛گراییفراصنعتدیدگاه،اینطبق. باشدکردهتأکیدآگاهیواطالعاتاصلی
تشکیلرایکموبیستقرنطیروسیهوژاپنغربی،اروپايمتحده،ایاالتدراصلیاجتماعی

صنعتی،ماقبلجامعهدر. کندمیقلمداداطالعاتیجامعهیکرافراصنعتیجامعهبل. دهدمی
صنعتی،عصردر. کنندمیکارغیرماهرعضالنینیرويباافرادیعنیاست؛»طبیعتبابازي«دگیزن

عکسبر. است»مصنوعاتبابازي«زندگیمعقولوتکنیکیشکلیبهاست،حاکمماشینکهآنجا
. است»اشخاصمیانبازي«شده،نهادهخدماتبرکهفراصنعتیجامعهیکدرزندگیدوره،این
مثال،طوربه. استاطالعاتبلکهنیست،انرژيیاغیرماهرعضالنینیرويآید،میحساببههآنچ
آگاهیمبادلهبهآموزگاراندارند،برعهدهرانهادهاوتصویرهاارسالوایجادوظیفهگرانتبلیغ
کارسلطهضرورتاًورودمیشماربهاطالعاتیکارخدماتی،کارهايبنابراین....وپردازندمی

نقدوبررسیدرتوانمیکهراآنچه. آوردمیوجودبهرااطالعاتازبیشتريحجمخدماتی
فراینداطالعاتی،جامعهبهمثبتنگرشداشتنبااوکهاستآنکرد،مطرحبلدانیلهايدیدگاه
بهغربی،فتهپیشرجوامعکهنداردوجودقطعیشواهدولیداند،میايمرحلهسهراآنبهرسیدن
خدماتمقولهبهکهدیگرينقد. باشندکردهحرکتصنعتیمشاغلبرخدماتیمشاغلغلبهسمت

سراسردر. استخدماتبخشمفهومبودنندقیقوبودننامشخصشده،واردبلدانیلنظریهدر
). 75: 1375آقاجانی،(»استدادهنشانصنعتباتعارضدرخدماتبخشبل،هاينوشته

برجزامروزجهاندردانشچرخشوداندمیبنیاندانشجامعهراپساصنعتیجامعهبلدانیل
واطالعاتبهرابلنظریهاصلیهستهتوانمیرواینازنیستپذیرامکاناطالعاتگردشپایه

چارچوببهرامافراصنعتیجامعهوصنعتیجامعههايتفاوتذکر. دانستنزدیکارتباطات
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیهاتفاوتاینجملهاز،کندمینزدیکبلدانیلفراصنعتیهجامع
؛استدانشفراصنعتی،جامعهاصلیمنبعوماشینصنعتی،جامعهاصلیمنبع-1
است؛دانشگاهفراصنعتی،جامعهدروسوداگريبنگاهصنعتی،جامعهدراصلینهاد-2
هستند؛متخصصانفراصنعتی،جامعهدروسوداگرانصنعتی،جامعهرداصلیگیرندهتصمیم- 3
ودانشفراصنعتیجامعهدروکندمیتعیینداراییراصنعتیجامعهدرقدرتاساس- 4
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؛تخصص
ودولتمشارکتفراصنعتی،جامعهدروکندنمیدخالتیسیاستصنعتی،جامعهدر-5
؛داردوجودخصوصیبخش
ازشدهتشکیلفراصنعتیجامعهکهحالیدراستتولیدکنندگانامعهجصنعتیجامعه-6

؛گیرندمیمستقلتصمیمکهاستمتخصصانی
؛داردوجودمتمرکزتريوبیشترهماهنگیفراصنعتیجامعهدر-7
باویابدمیکاهشافرادمیانکلیتفاوتفراصنعتی،جامعهدردانش،رونقبهتوجهبا-8

؛مواجهیمعمومیيهانابرابريکاهش
فرهنگ،وسیاستاقتصاد،بخشسهدرصنعتیجامعهخالفبرفراصنعتیجامعهدر-9
؛دارندراخویشخاصهنجارهايوقوانینیکهرونداردوجودهمگراییواتحاد

ویابدمیفزایندهاهمیتتحقیقاتوآموزشبهداشت،مثلخدماتیفراصنعتیجامعهدر- 10
.کندمیپیداماديتولیدساماندهیبهنسبتبیشترياهمیتتئوریکفنونومهارت

دانش،محورهاي،حولپساصنعتیجهانهايشاخصاغلبشداشارهباالدرکهچنان
فکريخدماتقالبدرکهاستفرهنگیهاي علمی ومقولهدیگروآموزشتخصص،دانشگاه،

آگاهیواطالعاتیعنیآناصلیمحوروهاصشاخاین. شودمیستدودادوتوزیعجامعهمیان
بهارتباطیهايتکنولوژيواطالعاتاینکهچهاستبررسیومحاسبهقابلهمسیاسیفضايدر

دولتومردممیاندربالعکسوباالبهپایینازوديعمصورتبهوتوزیعیوافقیصورت
داده تطبیقایدئولوژيپایانیعنیاوبکتابرپساصنعتیجامعهدربلنظراگر. آفرین اندنقش
بلکهاستهاانسانزندگیمداومواقعیتکهآرمانازنهبلدانیلفراصنعتیجهانشکبیشود؛

بنابراین.استتهیکندمیرهنمونناکجاآبادبهرامردمابهامازايهالهدرکهایدئولوژياز
اعتقادوایماننهوشدهاثباتهايتجربهبرمبتنیاستفضاییایدئولوژيبدونسیاسیفضاي

راایدئولوژیکجریاناتبخشیآگاهیوترویجوتبلیغباهارسانهفضا،ایندر. چراوچونبی
وتعاملیهايرسانهطریقازکهدوطرفهاستفراینديحاصلامراینوکنندمیتضعیف

.آیدمیوجودبهاجتماعیهايشبکه

کارکردهاي سیاسی رسانه نحوه اثرگذاري  و
ها وراي مدرسه، خانواده رسانه«. ها ناشی از ماهیت فراگیر آنهاستبخشی از اثرگذاري رسانه
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یعنی هم خانواده، هم . کنندپذیري، به صورت فراگیر عمل میگذار دیگر در جامعهو هر نهاد تأثیر
ساروخانی، (» دهندمیپذیري را تحت پوشش قرارمدرسه، هم دیگر عناصر مؤثر در جامعه

10:1391 .(
یاهاها از مرز خانواده، مدرسه و حتی مرز حاکمیت دولتفعالیت رسانهامروزه گستره

و تمامی دیوارهاي میان افراد بشر را استکردهعبورراحتیبهجغرافیاییوسیاسیمرزهاي
ه یا جبر تکنولوژي سخن اي است که برخی از جبر رساناین فراگیري به اندازه. برداشته است

خاص محدود نیست و در واقع دامنه این اجبار، دیگر به یک جغرافیا یا یک مجموعه. گویندمی
هاي اطالعاتی، هر حادثه در عصر بزرگراه«چراکه . ها نامیداي را باید جبر جهانی رسانهجبر رسانه

نقاط عالم، انعکاس آن در اقصیدر یک. هرچند کوچک، دیگر به محلی خاص تعلق ندارد
تبعات این امر براي سرنوشت انسان بسیار زیاد است، زیرا موجبات سیاسی شدن شدید . یابدمی

ماند و در جاي جاي جهان یک حادثه دیگر در الك جغرافیا باقی نمی. سازدها را فراهم میرسانه
).13:1391وخانی،سار(» شودها آغاز میشدن با رسانهپس فرایند جهانی. یابدانعکاس می

شدن بدون چرا که جهانی. ها دانستدار رسانهشدن را وامتوان فرایند جهانیرو میاز این
فراگیري رسانه در سطحی محدودتر مثالً در حوزه. هاي فراگیر و جهانی معنا نداردوجود رسانه

تواند با میتواند سرعت عمل و برد زیادتري داشته باشد و همجغرافیایی یک کشور هم می
گرچه ابزارهاي فیلترینگ و سانسور و پارازیت . هایی از جمله سانسور مواجه شودمحدودیت
هاي کوچک سیاسی تواند مانعی براي نشر خبر از طریق رسانه باشد لیکن در محدودهدیگر نمی

و عوامل البته این ابزار . شودعنوان مانعی از آنها استفاده میهمانند یک کشور، هنوز هم به
درقوانین داخلی و ادبیات رایج کشورها به عنوان ابزارهایی براي جلوگیري از تهدیدات فرهنگی و 

. شونداجتماعی، حفظ هویت ملی و دینی و ممانعت از استیالي فرهنگ غیرخودي شناخته می
علمدقجهانیهاياند در مقابل موج گسترده و فراگیر رسانهلیکن با همین عنوان هم نتوانسته

عمقبهوداردبرراخودراهسربرموانعتمامیتواندمیرسانهگفتتوانمیبنابراین. نمایند
اما به صورت طبیعی این دامنه نفوذ و اثرگذاري در همه.نمایدنفوذنیزهاآدمخصوصیزندگی

ي رسانه در اثرگذار. گونه نیستهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و  به یک اندازه و یکزمینه
بخشی، افشاگري سازي، تهییج، تبلیغ، ترویج ، آگاهیهاي بسترسازي، جریانحوزه سیاسی با نقش

این«. برندشود و به تعبیري رسانه و سیاست، جهان را به سمت دگرگونی میاعمال می... و 
وساختاريهايبنیانتخریبمدرن،هايسیاستمحدودهبنیانازبندهاوقیدرفعشاملتغییرات
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جمعیهايایدهبرمبتنیالگویی،جزییهايسیاستافزایشوهمگانیهايسیاستایدئولوژیکی
).1،7:1387بري اکسفورد(» باشندنفوذ کمتر میباهاییهویتهمچنینو

این . ها و  متداول و پذیرفتنی استاثرگذاري رسانه بر نهادها، اشخاص، ایدئولوژي، آرمان
تواند تقابل یا میان شخص و نهاد، شخص و ایدئولوژي یا ایدئولوژي و نهاد، میاثرگذاري گاه 

در سپهر سیاسی آنچه در میان شخص با عنوان حاکم و نهاد باعنوان . تعامل معنادار ایجاد نماید
هماهنگی مطلق ساختار دولت با عالئق و . دولت یا حکومت همواره مورد نظر است، قدرت است

نوایی میان شخص و نهاد و تصرف مطلق قدرت به اکم، عموماً منجر به همهاي شخص حخواسته
اما اغلب، این هماهنگی یا به صورت مطلق . شوداصلی دولت توسط حاکم میعنوان سرمایه

مندي بیشتر از وجود ندارد یا بنا به مقتضیات زمان، شرایط جهانی، ملی و ،حاکم میل به بهره
این رابطه . دهداسی از جمله قانون اساسی این اجازه را به وي نمیقدرت دارد، لیکن ساختار سی

به این . دهندهمواره به این شکل وجود ندارد بلکه عواملی بیرونی از جمله رسانه آن را تغییر می
حاکم را ... بخشی و معنا رسانه با اثرگذاري بر افکار عمومی، بیان تحوالت جهانی و ملی، آگاهی

کند و یا شدن قدرت جلوگیري میدارد و  به بیان دیگر از شخصیقدرت باز میاز تصاحب بیشتر 
تواند با توجیه و توضیح و جوسازي، قدرت را از نهاد به حاکم منتقل نماید و باعث بالعکس می

رود، رسانه به معناي عام آن امروزه بیشتر در مسیر اما چنانکه انتظار می. شدن آن شود- شخصی
هاي دولتی که اخبار و اطالعات آنها به جز رسانه. کردن قدرت مؤثر استخصیاول یعنی غیرش

ها میل به شوند، اغلب رسانهزیر نظر حاکم یا زیردستان و ارادتمندان آن نوشته و منتشر می
نوایی، اقناع، تنویر و ترغیب افکار عمومی دارند تا حاکمان و به یک معنا رسالتی روشنفکرانه و هم

اگر چه مکاتب مختلف براي نقش رسانه آثار حداقلی و حداکثري . اندبراي خود قائلروشنگرانه
دانند و نه آن را صرفاً در خدمت مردم قلمداد رنگ میاند، اما هیچکدام نه این آثار را کمقائل
ها را ویژه شخص مارکوزه، رسانهدر میان مکاتب مختلف، مکتب فرانکفورت و به. کنندمی

از دید مارکوزه، فراخ زیستی و برخورداري در «. دانندداري میخدمت نظام سرمایهابزاري در 
نیازهاي اصیل و واقعی نیست، بلکه نیازهاي کاذبی را برآورده داري بر طرف کنندهنظام سرمایه

بنابراین، پیدایش . کندمخفی میدیدگاهازها را بودن آناما کاذب. کند که خود آفریده استمی
ی کاذب، بخشی اساسی از سیستمی است که به کمک صنعت تبلیغات و استفاده از آگاه
صنایع . آیدساز به دست میهاي همگانی و علوم اجتماعی و روان شناختی حیلترسانه

1. Oxford, Barry
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کنند و وقت آزاد ساز و پرکننده اوقات فراغت نیز نقش خود را در تثبیت نظام ایفا میسرگرمی
. کنندمایه و دست دوم برایشان فراهم میوعی رضایت خاطر ارزان و بیکنند و نکارگران را پر می

مایکل اچ ( » نامندسازي میدهند، کودناین فرایندهایی که مردم را با نظام آشتی میمارکوزه
).1،72:1385لسناف

داري است تا با آن بتواند ها رسانه سالحی در خدمت نظام سرمایهبنابراین از نظر مارکسیست
ردم را باخود همراه و هماهنگ نماید و در واقع نوعی سازش میان طبقه کارگر و طبقه حاکم به م

طبقه حاکم نیازمند تصرف تام و تمام قدرت است و سازش میان او و در این بین . وجود آورد
طبقه کارگر نه به معناي تقسیم قدرت بلکه به معناي فریب طبقه کارگر و قبضه قدرت و شخصی 

.کردن آن با استفاده از رسانه است
رسانه به در اینکه 4»بیزلی«و 3»آلن بلوم«، 2»پستمننیل«جملهازجدیدگرایانراستمقابلدر

ویژه ها بهاما در اینکه رسانه. اندکند هم رأيتنویر افکار عمومی و آموزش مردم کمک می
پستمن معتقد . پردازد، اختالف نظر دارندتلویزیون بیشتر به کار تبلیغی و ترغیب براي مصرف می

است و است، تلویزیون در رسالت خود نسبت به آموزش مردم و تنویر افکار آنان شکست خورده
.باشدبیش از اندازه به فکر جلب نظر مردم می

حاکمانهايخواستهکردنبرآوردهدررارسانهراستگرایان و چپ گرایانصورتدوهردر
یگانهویکساننقشیتواننمیدولتیهايرسانهوآزادهايرسانهبرايالبته. بینندنمیتأثیربی

هاي دولتی و رسانه) لیبرالی و مارکسیستی(و چپ راستفضايدوهردراینکهچه. کردتعریف
ویژه نقد به صورت طبیعی در نقد دولت و بهاي غیردولتی یا آزادرسانه. غیردولتی وجود دارند

ترین دستگاه هاي دولتی اصلیدر مقابل رسانه. تصاحب قدرت و شخصی شدن آن اثرگذارند
کردن وجوه کاریزماتیک تگاه تبلیغ با برجستهدس. اندکردن قدرتبراي شخصی) دستگاه تبلیغ(

المللی، در قدرتمندساختن دادن شرایط ملی و بینرهبر، کیش شخصیت، بیان نیازها و ملتهب نشان
توان میان قدرتمند شدن شخص حاکم و تضعیف نهادهاي البته نمی. شخص حاکم اثرگذار است

رجاع و احاله قدرت به شخص حاکم نگاه جامعه لیکن ا. اي مستقیم و معنادار قائل شدقانونی رابطه
وهاکند و تمام افت و خیزهاي سیاسی و اقتصادي کشور، پیشرفترنگ میرا به نهادها کم

تواندمیشرایطیدرالبتهکهدهدمینسبتحاکمشخصبهراهاشکستوهاپیروزيها،پسرفت
1. Lesnaf, Michael Hitch
2. Postman, Neil
3. Bloom, Allan
4. Beasley
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.باشدنیزحاکمشخصزیانبه
سببموجود،هايرسانهطرفازويشخصیتکیشدهدمینشاندومپهلويدورانتجربه

اوکهسیاسیسیستمتارودنشانهشاهشخصسمتبهبیشتررژیممخالفانحملهپیکاننوكشد
.داشتقرارآنرأسدر

زدایی از قدرتشخصیتواحزابرسانه،
، اقتصادي، فرهنگی، انواع و اشکال خود، داراي کارکردهاي متعدد اجتماعیرسانه در همه

باالهايحوزهدرهابه موازات این تنوع کارکرد، تفاوت اثرگذاري رسانه. هنري و سیاسی است
فرهنگحوزهواقتصادحوزهدرنوینفراگیرهايرسانهاثرگذاريتواننمی. استچشمگیرنیز
.ی آن مقایسه کرداندازه قلمداد کرد و یا کارکرد هنري رسانه را با کارکرد اجتماعهمرا

توان کارکردهاي واسطه گسترش سیاست در تمام جوانب زندگی بشر، میسیاسی بهدر حوزه
طیف وسیع سیاست از سیاستمداران تا . متنوع، با اثرگذاري متفاوت و باالیی را متصور شد

ت هاي سیاسی، روابط و تعامالها و احزاب سیاسی، اتفاقات و پدیدهنهادهاي سیاسی، تشکل
همه به نوعی متأثر از کارکردهاي ... سیاسی، رقابت و مسابقات سیاسی، فضا و مخاطبان سیاسی و 

رسانه . هایی استاند و یا به تعبیر دیگر رسانه داراي کارکرد اثرگذار در چنین حوزهسیاسی رسانه
صورت ترین عامل یا فاکتور سیاسی یعنی قدرت را به ها به صورت طبیعی مهمدر این حوزه

کم و زیاد شدن قدرت، جابجایی و انتقال قدرت، . دهدمستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می
ناشی از عملکرد سیاسی ... تغییرادبیات و شیوه اعمال قدرت، میزان نفوذ و اثرگذاري قدرت و 

هیأت حاکمه یعنی شخص حاکم و نهادهاي قدرت و نیز رفتار سیاسی مردم و نهادهاي مدنی 
توانند در از جمله مهمترین نهادهاي مدنی که می. تأثیر عوامل بیرونی همانند رسانه استتحت

اند که خود نیز زدایی از قدرت بسیار اثرگذار باشند، احزاب سیاسیشدن یا شخصیتشخصی
ترین کارویژه احزاب سیاسی اصلی. اي و یا متأثر از رسانه باشندتوانند واجد فرهنگ رسانهمی

محوري یعنی قدرت راي کسب، حفظ و بسط قدرت سیاسی است و همواره با این مؤلفهتالش ب
کهزمانی. کننداند و براي دست یافتن به آن از ابزارهاي متعددي از جمله رسانه استفاده میمواجه

یاجمهوررئیسعنوانبهحزباولشخصوکندمیتصاحبراقدرتسیاسیحزبیک
قانونینهادهايوحاکمشخصمیاندرقدرتطبیعیصورتبهود،شمیمعرفیوزیرنخست

حزب،آنبودنغیردموکراتیکیادموکراتیکهايویژگیبهبناکهشودمیتوزیعاو،دستزیر
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در. کندمیپیداقانونینهادهايازمنديبهرهوقانوناجرايیاقدرتسازيشخصیبهمیلحاکم
یادولتیقدرتمندهايرسانهازبایدباشد،داشتهقدرتازيسشخصیبهمیلحاکمکهصورتی

هاي مربوط از زبان در چنین شرایطی رسانه. ارگان حزب متبوع وي باشد استفاده کندکهايرسانه
چراکه تبلیغات حزبی . پردازندحزب که صاحب قدرت است به تبلیغ پیرامون شخص حاکم می

هاي هاي آلمان هیتلري نمونه بارز رسانهرسانه. نه استیکی از مهمترین کارکردهاي سیاسی رسا
.کامالً دولتی اند که در خدمت اهداف و اغراض شخص حاکم یعنی هیتلر قرار داشتند

فضايدرحضورجهتدرمخاطبانباارتباطبرقراريرسانه،سیاسیکارکردهايدیگراز
همجدیدهايرسانههايشیوهوالاشکظهوراخیرهايسالدر«. استسیاسیمشارکتیاسیاسی

بخشی مجدد به فضاي عمومی و ها براي حیاتبدبین را درباره  قابلیت رسانههموبینخوشافراد
بدبینی از آن ). 205:1387... بري آکسفورد و ( » گفتمان و ارتباطات سیاسی به هیجان آورده است

اند، افزاري پیدا کردهافزاري و نرمسختها با همه تغییراتی که در حوزه حیث که دیگر رسانه
توانند فضاي عمومی جامعه را دگرگون کنند یا دست کم تغییري محسوس در میزان مشارکت نمی

بینان باور دارند تحول در رسانه، رابطه مستقیم و اثرگذاري با برعکس؛ خوش. سیاسی ایجاد کنند
گرچه آمار .رکت سیاسی ایجاد کرده استتحول در فضاي سیاسی و شکل عینی آن یعنی میزان مشا

دهند اما شواهدي در دست است که این تحول به سود و ارقام این تحول محسوس را نشان نمی
چه اینکه دلسردي و عدم مشارکت بر اساس آمار در میان جوانان بیشتر از . مشارکت سیاسی است

هاي جدید هاي رسانهتکنولوژيچون به صورت مرسوم کاربران اولیه«بزرگساالن است و از طرفی 
ها بر جوانان در رو امید اثرگذاري رسانهاز این) 206: 1387... بري آکسفورد و (» جوانان هستند

طبعاً میزان مشارکت سیاسی و مشارکت . یابدراستاي افزایش مشارکت سیاسی آنان افزایش می
یعنی به . موافقت با آن مؤثر باشدشدن قدرت یاتواند در جلوگیري از شخصیسیاسی آگاهانه، می

کنند به همان میزان مدعی براي مراقبت از قدرت وجود تعداد افرادي که در انتخابات شرکت می
شدن قدرت یا مقاومت در کردن با روند شخصیمراقبت در هر دو شکل آن یعنی همراهی. دارد

ه نفوذ دولت در حوزه سیاسی ارزیابی هاي نوین و کاربران آنها خارج از محدوداگر رسانه. مقابل آن
شوند، بدیهی است رفتار نقادانه در سطوح مختلف آن، چه از عملکرد هیأت حاکمه و چه از 

این رویه و رویکرد نقادانه اگر در خصوص . شودهاي زیر مجموعه مشاهده میعملکرد دستگاه
ناروا از قدرت یا قدرت شخصی اي از آن درباره استفادهشخص حاکم اتفاق بیفتد، بدیهی است پاره

تواند عاملی در جهت هاي غیر دولتی، میتوان گفت نقد آزادانه در رسانهبنا براین می. شده باشد
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اما این امر مشروط به شرایطی از قبیل مشارکت فعاالنه . شدن قدرت باشدجلوگیري از روند شخصی
هاي آزاد و معه مدنی و وجود رسانهگرفتن جااجتماعی، قوت- در سیاست توسط نیروهاي سیاسی

حال اگر جامعه مدنی در قالب چند حزب فعال و قدرتمند بروز و ظهور داشته باشد، . غیردولتی است
طبیعی است به محض به قدرت رسیدن هر حزب، احزاب دیگر در نقش اپوزیسیون یا منتقد حزب 

شدن نند در جلوگیري از شخصیتواهاي این احزاب، به درستی میکنند و رسانهحاکم عمل می
فعاالن حزبی و حتی هواداران با . قدرت یا استفاده ناروا و غیرقانونی از قدرت تأثیرگذار باشند

توانند در زمینه ایفاي می... هرگونه عملیات روانی، نوشتاري، تظاهرات، حضور در فضاي مجازي و 
.شدن قدرت عمل نمایندنقش ممانعت از شخصی

زدایی از قدرتعه سیاسی و شخصیترسانه، توس
توسعه سیاسی از جمله مفاهیمی است که در فاصله بین بیان تئوریک و اجراي عملی آن 

اي در خصوص تقدم و تأخر توسعه سیاسی و عناصر مضاف برآن هنوز عده. مناقشاتی وجود دارد
باال، احزاب مترقی، بدین معنا که جامعه ابتدا باید مشارکت سیاسی. آن مجادله دارندسازنده

داشته باشد و بعد از توسعه سیاسی سخن بگوید یا اینکه تالش براي رسیدن به ... مطبوعات آزاد و 
واسطه نوپایی این مفهوم در ادبیات سیاسی، به هر روي به. این عناصر، عین توسعه سیاسی است

هاي دوران توسعه از ویژگیتوجه به مفهوم «. تفاسیر متعدد و گاه متباینی ازآن ارائه شده است
هاي جدید در امریکا ملت-یافتن کشورهاي مستعمره و تولد دولتآغازین جنگ سرد و استقالل

نوسازي، به طور عمده نویسندگان و محققان امریکایی براي اولین بار با ارائه نظریه. ستافریقااو 
نخستین . یافته قرار دادندستقاللآن را دستاویزي براي پیداکردن جاي پایی در کشورهاي تازه ا

مباحث نیز در زمینه نوسازي تحت تأثیر جنگ سرد و کار نویسندگان امریکایی و به خصوص 
اما مسئله توسعه سیاسی به مرور به محور مطالعات محققان . معتقدان به نظریه توسعه سیاسی بود

. یاسی به چالش کشیده شدعلوم سیاسی غرب و جهان سوم تبدیل شد و تدریجاً مفهوم توسعه س
مفهومتوسعهکهکردندمیاستداللودانستنداي ترکیب توسعه با سیاسی را جمع اضداد میعده

اي دیگر که داراي تواند با سیاست جمع شود و عدهنمیاساساًوکندمیمتبادرذهنبهرااقتصادي
). 19:1382فرقانی ،( » کردندمیتفکرات مارکسیستی بودندآن را به عنوان غربی شدن جوامع تلقی

هاي آن هم مشمول ها و افتراقات فکري، تعریف توسعه سیاسی و شاخصبنابر همین چالش
اما از آنچه به عنوان برآیند این . هاي مختلف استتفاوت مبنایی و نظري در مکاتب و ایدئولوژي
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در شناخت و «: ه کردهاي زیر اشارها و ویژگیتوان به شاخصآید میتعاریف به دست می
هايگروهگسترششدن،شهريافتراق،وتفکیکهمچونهاییتعریف توسعه سیاسی، شاخص

ونهادینهدولتی،غیرسیاسینهادهايگسترشاجتماعی،هايگروهگسترشهویتی،تمایزمیانی،
هايدستگاهکارآمديوگسترشدیوانساالري،نظامشدنعقالنیسیاسی،ساختارشدنپیچیده

تمرکززدایی،حقوقی،ومذهبینهادهايها،رسانهپرورش،وآموزشقبیلازدولتایدئولوژیک
ارتباط،درزبانعنوانبهسیاسیمشتركنهادهايگسترشهمگن،سیاسیفرهنگپیدایش

شدن دولت و سیاست، تعمیم زدایی، غیرتابوییافسونسیاسی،مدارايوتساهلفرهنگگسترش
هاي سیاسی به نفع نظم فرهنگی خرده فرهنگشدن پوستهشدن آن، شکستهتماعیسیاست و اج

ها در انظار عمومی و فراگیر، غیرشخصی شدن سیاست، هم عرضی قدرت سیاسی با سایر قدرت
عتماد به باال در جامعه دار بودن و اآن، گسترش احساس دولترفتن مطلوبیت فی نفسهاز دست

ها، به پذیري و توانایی براي پذیرش مشارکتروعیت، عدالت و جامعهعنوان منشأ مشسیاسی به
).2:1389زاده،قلی( » اندمختلف این مفهوممعانیمؤیدتمامی

عنوان عنصر بنیادین سیاست در ها با قدرت بهتوان گفت اغلب این شاخصبا مسامحه می
مفهوم قدرت ناقص و چه اینکه بحث در خصوص توسعه سیاسی بدون واکاوي . اندارتباط

آنکه جایگاه قدرت در این عرصه مشخص شده باشد، توان از توسعه سیاسی بینارساست و نمی
توان گفت در توسعه سیاسی آنچه که مورد تحدید واقع به صورت بارز و روشن می. سخن گفت

. ت استرود، همان قدرشود و به نوعی به سمت نهادینه شدن و داشتن حدود و ثغور معین میمی
هاي توسعه سیاسی زدایی از قدرت از مهمترین مؤلفهتوان گفت شخصیتبه معناي دیگري می

زدایی از قدرت موجب رسیدن به توسعه حال مجددا این سوال مطرح است؛ آیا شخصیت. است
زدایی از آن توان از تحدید قدرت یا شخصیتسیاسی است؟ یا اگر توسعه سیاسی ایجاد شد، می

زدایی از قدرت با توسعه سیاسی را هر دو صورت این معادله عمق رابطه شخصیتسخن گفت؟
هاي آن همواره عنوان یک حلقه واسط میان توسعه سیاسی و شاخصاما آنچه که به. دهدنشان می

هرگاه رسانه درمقام توجیه، توضیح، انتقاد، خبر، تفسیر . مورد نظر است، ابزاري به نام رسانه است
هاي توسعه سیاسی را مورد هاي خود، یک یا چند مورد ازشاخصدیگري از برنامهو هر سنخ 

در خصوص شاخص مورد . هدف قرار دهد، در واقع در راستاي توسعه سیاسی قدم برداشته است
زدایی از قدرت، رسانه در فضاي توسعه سیاسی به صورت طبیعی نظر این پژوهش، یعنی شخصیت

گونه نقد سازنده یا شالوده شکن در فضاي چه اینکه هر. شودمیهمواره با این شاخص درگیر 
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به بیان دیگر هرگونه . کندسیاسی به هیأت حاکمه یا شخص حاکم و قدرت آن ارتباط پیدا می
روي . تواند در کاهش یا افزایش قدرت شخصی حاکم اثرگذار باشداي میانتقاد یا تحلیل رسانه

کردن قدرت اند با پافشاري بر عناصر توسعه سیاسی در نهادینهتودیگر سکه این است که رسانه می
.زدایی ازآن اثرگذار باشدو شخصیت

زدایی از قدرترسانه، نظارت و شخصیت
هاي مؤثر و مهم از جمله نقش... نظارت و مراقبت از حقوق مردم، نهادهاي مدنی، قانون و 

ها را نقش ارتباطات، نخستین نقش رسانهشرام استاد معروفویلبر«. رسانه در جهان کنونی است
هایی که هاي انتخابی روزنامهاین امر به طور عام، از نام«). 9:1386نژاد، معتمد( » داندنگهبان می

، )Clarion(، نداي خلق )Monitor(، ناظر)Sentinel(مکرر لغاتی چون نگهبان در برگیرنده
: 1،1390پرایس(» شوداست منعکس می) Intelligencer(بخش و آگاهی) Observer(گر مشاهده

سازي و جلوگیري از فساد بانی به انحاي مختلف سبب شفافاین نقش یعنی نگهبانی و دیده). 160
برك فیلسوف و سیاستمدار محافظه کار انگلیسی با تأکید ادموند«. شوددر اشکال مختلف آن می

هاي نادرست ز منافع عمومی و تغییر و اصالح رویهها در دفاع ابانی رسانهبر نقش نظارتی و دیده
بدین . ها را رکن چهارم دموکراسی نامیدامور اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی، رسانه

هاي مردم ساالر، یعنی قواي مقننه، قضائیه و مجریه قرار ها همتراز دیگر قوا درنظاممفهوم که رسانه
).459:1386معتمد نژاد، (» گیرندمی

این عنوان، یعنی رکن چهارم دموکراسی، نشان دهنده اهمیت رسانه در سالمت، ثبات و 
عنوان گانه بهدهد مردم در کنار قواي سهموفقیت یک نظام سیاسی است و به نوعی نشان می

نظارت «. توانند همکار و مددکار مناسبی براي دولت باشندناظران رفتار آنها از طریق رسانه، می
رین وسیله حفظ نظام از خطرات و مفاسد اجتماعی است و در دوران مدرن امروزي یکی مردم  بهت

ها از ابزارهاي مهم در نظارت مردم بر زمامداران و نهادهاي اجتماعی و سیاسی و اقتصادي، رسانه
).79:1381افتخاري، (» کنندهاي جمعی  نقش زبان گویاي آحاد ملت را بازي میرسانه. هستند
عنوان ها بهتوان از کارکردها و وظایفی دانست که رسانهاي را میکلی نظارت رسانهبه طور «
ها، این نقش. کنندبان منافع مردم و نظام سیاسی بر محیط و نهادهاي اجتماعی اعمال میدیده

سازي اطالعاتی و افشاگري، پرسشگري بخشی، تحلیل و تفسیر اخبار، شفافمواردي مانند آگاهی

1. Price,Vincent
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کارکرد نظارتی رسانه زمانی معنا پیدا . گیردیی به افکار عمومی و نظایرآن را در بر میو پاسخگو
اي از هاي دولتی و عمومی آزاد باشد، استقالل حرفهکردن سازمانکند که رسانه در کنترلمی

).2:1389قلی نژاد، (» اي از سوي دولت تضمین شده باشددولت داشته باشد و آزادي بیان رسانه
ن نقش نظارتی از سوي رسانه در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادي و نیز در ای
تر و غیردولتی اعمال هاي پایینهاي مختلف هرم قدرت از شخص اول مملکت یا حاکم تا ردهالیه
در این نوشتار بیشتر نقش نظارتی رسانه بر حاکم و نحوه استفاده وي از قدرت مدنظر . شودمی

تواند از قدر ت به دست آمده، در چارچوب قانون و نهادهاي قانونی که حاکم هم میچه این. است
در . ناروا بنمایدتواند با اعمال سلیقه و به صورت شخصی از قدرت استفادهاستفاده نماید و هم می

شدن شود و با افشاگري و آگاهی بخشی از شخصیچنین وضعی نقش نظارتی رسانه فعال می
چرا که . کند و این شرایط، ممکن است به تقابل حاکم و رسانه نیز منجر شودمیقدرت جلوگیري

ويمشروعیتهايافشاگري و نقد رفتارهاي نارواي حاکم، به صورت طبیعی در تضعیف پایه
تعبیربه. شودمنجرآنهاکردنسرکوبحتیوهارسانهتحدیدبهاستممکنواستمؤثر

غیرهايدولتهايویژگیجملهازکهنامندمیبیانآزاديقدانفشرایطراوضعاینسیاسی،
پاوالویچ محقق روسی . انددولتیهارسانهعموماًسیاسیهايسیستمچنیندر. استدموکراتیک

هاي دولتی را در مدل ابزار و دستیار سه قوه تعریف نگاري، رسانهدر کتاب تئوري روزنامه
دستورها. کنندمیعملقوانفوذوسیطرهدرهااین مدل رسانهبه تعبیر پاوالویچ، در. کندمی

مدلایندر. کنندمیبازيراسازمانیعمومیروابطنقشصرفاًهارسانهوباالستازشدههدایت
زدایی خوبی ایفا کنند و در واقع نه تنها به شخصیتبهراخودنظارتینقشتوانندنمیهارسانهابداً

شدن قدرت و کنند، بلکه ممکن است در شخصیادینه شدن آن کمکی نمیاز قدرت یا نه
هاي دموکراتیک با وجود اما در نظام. کردن شخص حاکم نیز مؤثر باشندتضعیف نهاد و برجسته

تواند از قدرت استفاده ناروا به عمل آورد یا به تعبیري از نمیهاي آزاد و مستقل، حاکم رسانه
نقدوپردازندمیقدرتاززداییشخصیتبهقوتباهاییچنین رسانه.قدرت سوء استفاده کند

.کنندمیتفکیکسیاسیساختاریاحکومتینهادهاينقدازراحاکمرفتارهاي
کنند تا عامه مردم به عنوان نمایندگان ناظر، سعی مینگارانروزنامه«جملهازورسانهاصحاب

کنند تا اخباري درباره رفتار نخبگان سیاسی، از تالش میآنها. را نسبت به مسائل هوشیار کنند
در . شان را به اطالع مخاطبان خود برسانندهاي درونیقبیل اعمال، مقاصد مفروض و مخالفت

انجام این کار، گزارشگران مکانیزم اصولی براي نظارت بر محیط سیاسی در اختیار عامه مردم با 
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» آنها توسط عوامل سازمانی، صنفی و نهادي محدود شوندهرچند ممکن است. دهنددقت قرار می
).1389:161پرایس،(

شود که یکی از دستاوردهاي نظام نقد حاکم از سوي رسانه، گاه به رسواسازي منجر می
هاي اسکاندیناوي و چند کشور دیگر به استثناي دموکراسی«امروزه . اي مستقل و آزاد استرسانه

سیا یا افریقا وجود ندارد اکاي شمالی و جنوبی، اروپاي شرقی و غربی، هیچ کشور دیگري در امری
هایی که پیامدهاي مهم و چشمگیري رسوایی. هاي بزرگ سیاسی نباشدکه نام آن یادآور رسوایی

). 400: 1385، 1کاستلز(» اندهاي اخیر داشتهدر سال
گرچه . اندها بر مال شدهانهتوسط رس... هاي سیاسی، اقتصادي، اخالقی و تمامی این رسوایی

ها قلمداد کرد، اما به صورت طبیعی توان سیاست رسواسازي را به عنوان رسالت اصلی رسانهنمی
ها به دنبال کارویژه اصلی خود یعنی نظارت، به رفتارهاي غیرقانونی و غیراخالقی برخورد رسانه

این رفتارهاي غیرقانونی اغلب شکل . دشوکنند که اعالم آنها به رسوایی سیاستمداران منجر میمی
هاي سیاسی و همه ادوار تاریخ گیرند که تقریباً در همه نظامسوء استفاده از قدرت به خود می

استفاده از قدرت در جهت نفع شخصی استفاده و سوء«: گویدکه لیز میتا جایی. وجود داشته است
داشت به خوبی درخور وجود مییکی از خصایصی است که اگر چیزي به نام سرشت بشري 

بنابراین وجود دائمی و البته کم و بیش فساد در همه جوامع از ). Leys, 1989: 51(» چنین نامی بود
ها، سبب شده است سیاست رسواسازي به یک ابزار طرفی و از طرف دیگر نیرومندشدن رسانه

اي است است رسواسازي حربهبه نظر من سی«. کنترلی و ضربه زننده در فضاي سیاسی تبدیل شود
استدالل من نیز چنین . توان آن را برگزیدکه براي مبارزه و رقابت در میدان سیاست اطالعاتی می

ها هم به لحاظ رسانه. ها محصور شده استاست؛ سیاست کم و بیش در فضاي رسانه
بندي به آنها شبکهدسترسی جهانی و . تکنولوژیکی و هم مالی و سیاسی نیرومندتر از همیشه هستند

هاي توانایی آنها در تهیه گزارش. هاي سیاسی سفت و سخت بگریزنددهد از کنترلاجازه می
پژوهشی و استقالل نسبی آنها از قدرت سیاسی، آنها را به منبع اصلی اطالعات و عقاید جامعه 

).404: 1385کاستلز،(» تبدیل کرده است
ن و به ویژه شخص حاکم براي حفظ مشروعیت و بدیهی است در چنین شرایطی سیاستمدارا

گاهاما. کنندمیپرهیزشودرسواییبهمنجراحتماالًکهاعمالیازقدرت،درخودماندگاري
رفتارهاییبروزسبب... وخانوادهاشتباهاتاطرافیان،تحریککاذب،غرورخواهی،زیاده

1. Castells, Manuel
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.شودمیمنجرحاکمشخصیاحزبرسواییبهکهشودمی
ها در رسانه. بخشی استآگاهیاصلنظارت،کارویژهذیلدرهارسانهرسالتدردیگراصل

آگاه کردن مردم به آنچه که در . بخشی دارندهمه اشکال خود، کارویژه آموزشی و آگاهی
هاي خرد و کالن سیاسی، گیريگذرد و نیز دادن اطالعات الزم براي تصمیمپیرامونشان می
اند بدون امروزه مردم دریافته. ستاهاهاي رسانهیکی از مهمترین کارویژه... اعی و اقتصادي، اجتم

عالوه بر آن زندگی بدون رسانه . هاي درست و منطقی اتخاذ کنندتوانند تصمیموجود رسانه نمی
چه اینکه جامعه بدون رسانه از دنیایی که به شدت کوچک . امروزه به مثابه زندگی در اغما است

. خبر استاست، کامالً بیشده 
کنند ه خصوص تلویزیون، اطالعات کسب میها، بدر جوامع معاصر مردم اساساً از طریق رسانه«

بنابراین مواضع سیاسی متضاد که به شکل احزاب و ... دهند و عقیده سیاسی خود را شکل می
کنند که ها استفاده میرسانهشوند، براي اثرگذاري بر ذهن و اراده مردم ازنامزدهاي آنها متجلی می

).  377: 1385کاستلز،(» ابزار اساسی آنها در ایجاد ارتباط، تأثیر و ترغیب است
هاي خود جذب کنند باید عالوه بر ها هم براي اینکه مخاطبان را به سوي اخبار و برنامهرسانه

بودن در این بتی است و موفقاي کامالً رقازیرا عرصه رسانه عرصه. جذابیت، قابل اعتماد نیز باشند
بدون این اعتماد اخبار «. ها و در مورد اخبار، قابلیت اعتماد استعرصه مستلزم جذابیت رسانه

این . قابلیت اعتماد مستلزم وجود فاصله نسبی از مواضع سیاسی خاص است. ارزش هستندبی
اي و با مشروعیت ارج ي حرفهها که در منافع کاري آنها ریشه دارد با ایدئولوژخودمختاري رسانه

گیرند، فقط گزارش کسی را نمیآنها طرف. ها به خوبی سازگار استو منزلت ژورنالیست
اطالعات هدف اصلی است، تحلیل و تفسیر اخبار باید مستند باشد، عقاید باید طبق . کنندمی

ها، و هم از حرفههااین استقالل دوگانه، هم از شرکت. طرفی یک قاعده استقواعد باشد و بی
وقفه است؛ حتی اگر ها دستخوش رقابتی بیشود که دنیاي رسانهواسطه این واقعیت تقویت میبه

اي در قابلیت اعتماد هر خدشه. چند قدرت معدود باشداي تحت سیطرهاین رقابت به طور فزاینده
ر رقابت بین دیگران شود مخاطبان آن در بازایک شبکه تلویزیونی یا روزنامه معین باعث می

قدر به سیاست و حکومت نزدیک باشند که به ها باید آنبنابراین، از یک سو رسانه. تقسیم شوند
اطالعات دسترسی داشته باشند، بر مقررات و نظارت به نفع خود تأثیر بگذارند و در بسیاري از 

طرف و دور قدر کافی بیاز سوي دیگر، آنها باید به. هاي چشمگیري دریافت کنندکشورها یارانه
هاي اتصال شهروندان و احزاب در ها و حلقهسان میانجیباشند تا اعتبار خود را حفظ کنند و بدین
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گیري افکار عمومی و هاي اطالعات و تصاویر باشند که ریشه شکلتولید و مصرف جریان
).   379: 1385کاستلز،("هاي سیاسی استگیريها و تصمیمگیريرأي

هاي جریانها است به حذف یا ارتقاي هاي شهروندان که مبتنی بر اطالعات رسانهگیريیمتصم
ها هستندکه در بعد نظارتی خود به شهروندان و حتی در هر صورت این رسانه. انجامدسیاسی می

. شوددهند و این آگاهی اغلب منجر به اتفاقات و تحوالت سیاسی میسیاستمداران آگاهی می
بخشی و رسواگري، آگاهیو تحوالت سیاسی حاصل از عملکرد رسانه در هر دو مقوله اتفاقات 

شدن قدرت امروزه در تعیین رفتار حاکمان و سیاستمداران به شدت مؤثر است و در واقع از شخصی
.کندجلوگیري می

قدرتاززداییشخصیتوسیاسیمشارکترسانه،
مختلفاشکالدردیربازازکهاستسیاسیايهمؤلفهورفتارهاجملهازسیاسیمشارکت

در. استیافتهفراوانتغییراتمحتوایی،هموشکلیلحاظبههمزمانگذرباوداشتهوجود
ابتداییاشکالدرودولتتأسیسازپیشبلکهآن،امروزینمفهومبهنهسیاسینظامکهزمانی

منفعالنهوابتداییشکلیحاکم،رأيبهتمکینکردادعاتوانمیاست،بودهقبیلگینظامهمچون
مشارکتانتخاباتی،هاينظامگیريشکلودولتتأسیسبا. استبودهسیاسیمشارکتاز

. شودمیمتحولمحتوایی،وشکلیجهتدوهرازنوعیبهوشودمیترفعالومندنظامسیاسی،
سیاسی،اندیشمندانازبرخیکهچرا. استسیاسیمشارکتاشکالازیکیتنهاانتخابات،امراما

راسیاسیفضايدر... واحساسییاعقالییجمعی،یافرديآزادانه،فعال،حضورهرگونه
بهمستقردولتعلیهاقداموگذاشتهفراترراپايبرخیحتی.کنندمیقلمدادسیاسیمشارکت

درحضورعدمحتیوانتخاباتردگفتننهخیابانی،تظاهراتمجازي،فضايدراعتراضشکل
سلبیسیاسیمشارکتیاسیاسیمشارکتازايگونهراانقالبوقیامشورش،انتخابات،

هرگونه،»آندشمنانوبازجامعه«کتابدرپوپرهماننداندیشمندانازبرخیگرچه.دانندمی
وجودامروزسیاسیجهاندرکهواقعیتیپذیرفتبایداماکنند،مینفیراسلبیسیاسیمشارکت

ویژهبهورسانهآن،وجهدوهردرالبتهدهد،کهمینشانراایجابیوسلبیوجهدوهردارد،
.دارندمؤثروپررنگحضورينوینهايرسانه

اعتراض،هرگونهوپذیرفتهراسلبیسیاسیمشارکتنامبهمفهومیوجودفرضاگراینک
شواهد،بهتوجهباکهبعديفرضودادهقرارمفهوماینذیلدررااياندازهوشکلهردر
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مورد قبول واقع نیزاستسیاسیاعتراضاتگیريشکلدررسانهتأثیرآنواستترمسلمقدري
سلبی،مشارکتبرتأثیرطریقازقدرتشدنشخصیازجلوگیريدررسانهنقشاثبات،شود

.استترآسان
حرکتیکبازتابنتیجهدرسیاسی،هاياعتراضاغلبجدید،هايرسانهظهورزماناز
بخشپایانحتیوکاتالیزورآغازگر،راهارسانهتوانمینوعیبهواندشدهآغازايرسانه

وتحریکاستعدادکهسیاسیواکنشیاکنش، حادثههرگونهکهچرا. دانستسیاسیاعتراضات
منتقلمردمبهرسانهطریقازاغلبباشد،داشتهارسیاسیاعتراضیکبهمردمبرانگیختن

شعارها،ها،بیانیهها،سخنرانی. شوندمیآگاهاتفاقآنازرسانهطریقازمردمواقعدروشودمی
استممکنوشوندمیمنتقلرسانهیکطریقازوپیامیکشکلبههمه... وها،اعالمیهها،تبلیغ
هیجانکردنفروکشوآرامشاحساسات،ابرازوهیجانابانی،خیدرگیرينفرت،وخشمسبب

.شوندسیاسیبارخشونتیاآمیزمسالمترفتارهايسایرو
نارواياستفادهخصوصدراستممکنشود،میمنتقلمردمبهرسانهطریقازکهپیامیگاه
برايبیانیهرباوشکلهردرپیاماینبهنیزعمومیافکارپاسخ. باشدقدرتازحاکمشخص

ازگفتتوانمیبنابراین. استرسانهنتیجه عملکرددرحاکم،شخصکردنمتنبهوبازخواستن
باتواندمیاست،حاکمبهمردمنیزومردمبهحاکمطرفازپیامحاويرسانهکهآنجایی

عاملیارتقدازحاکماستفادهسوءبرايمانعیسلبی،سیاسیمشارکتجهتدرمردمتحریک
.باشدقدرتاززداییشخصیت

گیرينتیجه
میان رسانه و سیاست آنچه که همواره مدنظر و محل مناقشه است، مفهوم در بررسی رابطه

اما در . توان از سیاست بدون توجه به مفهوم قدرت سخن گفتیعنی اصالً نمی. قدرت است
استفاده هم حائز اهمیت و هم مد نظر تصاحب، نحوهخصوص مفهوم قدرت نیز عالوه بر نحوه

. هاي متعددي صورت گرفته استبندياستفاده از قدرت، تقسیمبراي نحوه. افکار عمومی است
استفادهدر نحوه. استفاده قانونی و غیرقانونی استها، نحوهبنديترین این تقسیمترین و عاماما کلی

شود و موجود، اعمال میشدهاي قانونی و پذیرفتهقانونی، به صورت طبیعی قدرت از طریق نهاده
. اگر هم نقدي برآن وجود داشته باشد عموماً نقد ساختار یا نهاد است و نه انتقاد به شخص حاکم

اما در شکل دیگر استفاده یا نحوه غیرقانونی آن، حاکم قانون را تعبیر شخصی نموده و یا در اعمال 
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نماید و یا در بدترین حالت، نهادهاي قانونی را لحاظ میآن، سلیقه و خواست شخصی خود را 
در چنین . نمایدنادیده گرفته و قدرت را در اختیار شخص خود و با سلیقه و رأي خود اعمال می

اعمال قدرت شکل گیرد پندارند و اتفاقاً اگر هم نقدي به نحوهشده میشرایطی قدرت را شخصی
در جهان کنونی براي پیشگیري و یا . ون و نهادهاي قانونیدر واقع نقد شخص حاکم است نه قان

که در این چنان. گیرنددرمان چنین وضعی، از ابزارهاي متعددي از جمله رسانه بهره می
شدن آن زدایی از قدرت یا جلوگیري از شخصینوشتارآمد، رسانه به اشکال مختلف در شخصیت

کارکردهاي سیاسی رسانه را مرور نماییم در توان گفت اگر تمامیاثر گذاشته و به جرأت می
چه اینکه کارکردهاي سیاسی رسانه عموماً . خوردي آنها ردپایی از این اثرگذاري به چشم میهمه

.استفاده از آن هستندمعطوف به مسئله قدرت و نحوه
حزب توانند به عنوان ارگان و تریبون یک ها در یک ساز و کار آشکار و قانونی، میرسانه

جانبه شخص حاکم را زیر نظر داشته باشند و مراقب سیاسی منتقد یا اپوزیسیون، رفتارهاي همه
ترین رفتارهاي اهمیتبدیهی است احزاب منتقد، ریزترین وکم. نحوه استفاده او از قدرت باشند

بخشی به بودن آن به افشاگري و آگاهیکنند و در صورت غیرقانونیحزب حاکم را رصد می
در چنین . کنندزنند و در اصل آن را رسالتی ذاتی براي خود قلمداد میکار عمومی دست میاف

ولو . شدن قدرت باشدتواند عامل مهم و مانع موثري براي جلوگیري از شخصیشرایطی رسانه می
شدن قدرت ناشی از نوع نگاه ایدئولوژي مسلط یا گفتمان حاکم باشد، باز ممکن اینکه شخصی

هاي ایدئولوژیک و اسباب ه به عنوان یک ابزار حزبی در مقابل آن حتی پایهاست رسان
.بخش حاکم و حکومت را مورد چالش قرار دهد-مشروعیت

هاي عنوان ارگان یک حزب سیاسی بلکه با عنوان رسانهدر بعد دیگر، عملکرد رسانه، نه به
شیده است و اصوالً وجود چنین آزاد و مستقل، روند توسعه سیاسی در جوامع مختلف را شتاب بخ

استبدیهیفضاییچنیندر. اندهاي مهم توسعه سیاسی قلمداد کردههایی را از شاخصرسانه
بههمباز. نماینددفاععناصرآنوسیاسیتوسعهازخوداستقاللوآزاديحفظبرايهارسانه

بهقانوندادنمیلسیاسی،توسعهازرسانههايحمایتترینمهمازیکیگفتتوانمیصراحت
اینکهچه. استازقدرتشدهنهادینهوقانونیاستفادهبهحاکماجباروشدننهادینهسمت
بهقدرتاگرحال. کنندمیمعرفیجامعهبهموجود،فضايمنتقدراخوداغلبآزادهايرسانه

بدیهیباشند،گرفتهنهنشارااوها،رسانهانتقاداتوباشدحاکماختیاردرشدهشخصیصورت
رفتاردیگرشکلدر. ستاهارسانهسرکوبوتقابلاو،شدهشخصیقدرتوحاکمپاسخاست
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ها، یعنی نظارت و مراقبت از بخش و شاید ذاتی براي رسانهقوامعمومی،رفتاریکها،رسانه
اسی، گفتمان موجود و ها فارغ از توجه به توسعه سیرسانه. حقوق مردم و قانون، قابل بررسی است

ها دارند و اصوالً یکی از انتظارات مردم از حتی عواقب رفتار خود، نگاهی ناظرمآبانه به رفتاردولت
گانه چهارم در کنار قواي سهعنوان قوهها را بهرسانهبركادموندوقتی که . ها نیز همین استرسانه

راي قانون و نه قضاوت دارد بلکه نظارت بر گذاري، نه اجدهد از آنها نه انتظار قانونقرار می
گانه سپارد و اهمیت این نظارت را همسان با اهمیت قواي سهها میعملکرد این سه قوه را به رسانه

ها خود را موظف به نظارت بر اي از اهمیت، رسانهدر چنین شرایطی و با چنین درجه. داندمی
که اصل تفکیک قوا نیز به همین منظور و براي نظارت دانند، چرااستفاده از آن میقدرت و نحوه

ها چیزي فراتر از نظارت قوا بر یکدیگر است و قوا بر یکدیگر به وجود آمده است و نظارت رسانه
کردن مردم از رفتارهاي نادرست بخشی و رسواسازي یعنی آگاهممکن است در دو شکل آگاهی

اینبرعالوه. نمایندر صورت تخلف از قانون عمل و غیرقانونی حاکمان و رسواساختن حاکمان د
یعنیسلبی،سیاسیمشارکتبیشتروسیاسیمشارکتبهمردمترغیبوتحریکباگاههارسانه

استفادهازجلوگیريوقدرتشدنمانع شخصیشدتبهآمیز،مخالفترفتارهايواعتراض
.  هستندقدرتازحاکمنارواي
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