
  
 
 

 
 

 يك نقد :سازي ارتباطات سياسي آمريكايي
 

  *رالف نگرين و             ترجمة محمد معماريان نوشتة 
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  چكيده
ا هاي ارتباطات انتخاباتي در سرتاسر دني  هاي روزافزون رويه اي از مشابهت طور فزاينده ها به بييندگان رسانه

ها از اروپاي جنوبي انتخاب شوند يا از آمريكايي جنوبي اهميت چنداني ندارد؛  اينكه نمونه. اند آگاه شده
طور كه انتخابات  رسد، همان ساختار فرايند انتخابات در كشور مورد بررسي براي فرد آشنا و عادي به نظر مي

از مرور مطالعات در اين حوزه، اين مقاله پس . دهد را توضيح مي] اين مسئله[جمهوري پاناما  اخير رياست
جامعه پيوند ” نوسازي“سازي، و ايدة  هاي ارتباطي و برخي مفاهيم و آمريكايي بحثي است كلي كه با برنامه

  .دارد
  

 اي، دموكراسي رسانه استراتژي رسانه سياسي، تبليغات پويش، هاي سازي سياست، رويه آمريكايي :كليدواژه
  .حورم
  

هاي ارتباطات انتخاباتي در   هاي روزافزون رويه اي از مشابهت طور فزاينده ها به انهبييندگان رس
ها از اروپاي جنوبي انتخاب شوند يا از آمريكايي جنوبي  اينكه نمونه. اند سرتاسر دنيا آگاه شده

اهميت چنداني ندارد؛ ساختار فرايند انتخابات در كشور مورد بررسي براي فرد آشنا و عادي به 
  :دهد را توضيح مي] اين مسئله[جمهوري پاناما  طور كه انتخابات اخير رياست رسد، همان نظر مي

دومين مورد در دو هفته ... جمهوري پاناما  پيروزي ارنستو پرز باالدارس در انتخابات رياست
آلبرتو . ساچي در يك انتخابات در آمريكاي مركزي پيروز شده است] مؤسسه[است كه 
ساچي يك مشتري بسيار «: گويد ، مي)رقيب ساچي(اريكسون - كان مك] مؤسسه[كونته، از 

ساخت با توجه به  اين، يك پويش خوش. ها  را پذيرفت هاي آن منضبط داشت كه همة توصيه

                                                 
  نگار روزنامه  *



متخصصان كارشان را انجام دادند و محصول نيز به دقت از دستورات تبعيت . جزئيات بود
 (Gummson, 1994: 11)» كرد

هاي سياسي او شاهدي ديگر  ستو باالدارس از اين مسئله آگاه بوده باشد يا خير، فعاليتخواه ارن
پس از . ها است هاي انتخاباتي و همگرايي مشهود آن براي حجم روزافزون مقاالت تكامل رويه

هاي ارتباطي و برخي  مرور مطالعات در اين حوزه، اين مقاله بحثي است كلي كه با برنامه
  .جامعه پيوند دارد” نوسازي“سازي، و ايدة  كاييمفاهيم آمري

  
  هاي پويش و ارتباطات سياسي رويه

گونه كه پائولو  همان. هاي ارتباطي انتخابات در سرتاسر دنيا است نمونة پاناما همسو با رويه
هاي  اند، بسياري از تغييرات اخير در پويش اشاره كرده) و ديگران(مانچيني و ديويد سوانسون 

شان،  ها و نهادهاي سياسي كشورها ها، تاريخ زياد در فرهنگ  رغم تفاوت  اتي، بهانتخاب
هايي از قبيل تبليغات سياسي، انتخاب كانديداها تا  چنين برنامه. هايي مشترك دارند مضمون

كنند، متخصصان فني كه در مورد   حدي براساس تصوير جذابي كه در تلويزيون ايجاد مي
هاي حوزه رسانه كه براي توليد محتواي  اي دهند، حرفه داها مشاوره ميها به كاندي استراتژي

ها، و حركت  هاي روزافزون پويش شوند، هزينه ها استخدام مي متقاعدكننده براي پويش
هاي مشترك بسياري از  اكنون مشخصه ها، هم هاي جمعي به سمت محوريت پويش رسانه
  .اند ها در سرتاسر جهان انتخاب

برداري كامل از  آيا اين كشورها در حال كپي. سازد سؤاالتي  بنيادين مطرح مياين پديده، 
دهند؟ آيا اين  را با نيازهاي خود وفق مي] هاي كشورهاي غربي برنامه[اند؟ آيا  كشورهاي غربي

شوند؟ آيا از نظر  اند، شبيه مي كشورها هرچه بيشتر به كشورهاي غربي، كه مرجع تقليدشان
  كنند؟ ها شباهت پيدا مي اي، هرچه بيشتر به آن ههاي رسان برنامه

هاي سياسي و اجتماعي متفاوت،  ها در وضعيت در مقايسه با تبيين اهميت اين برنامه
از قبيل استفادة از متخصصان يا استفاده فزاينده از (هاي مشابه  مستندسازي وجود برنامه

هايي  راين، هرچند انتخابات مؤلفهبناب. (Swanson,1991: 15)تر است  بسيار آسان) تلويزيون
ها، بسته به نظام  ها در كنار يكديگر و اهميت آن ارند، اما نحوة قرار گرفتن اين مؤلفه مشابه د

در برخي كشورها، از قبيل اياالت متحده و فرانسه، . سياسي، با يكديگر متفاوت است
ندگان مجالس انتخاب كنند، جمهوري و همچنين نماي دهندگان بايد بين كانديداهاي رياست رأي

در حالي كه در كشورهايي از قبيل هلند و يونان، انتخاب بين احزاب سياسي متفاوت صورت 
هاي مشهودي نيز وجود دارد، جزئيات ممكن است متفاوت  حتي جاهايي كه مشابهت. گيرد مي

ناگهان مطرح  هايي گمنام باشند كه توانند چهره جمهوري آمريكا مي كانديداهاي رياست: باشند
هاي جمعي، خود را به مدعي موجهي براي  شده و از طريق استفادة دقيق و وسيع از رسانه

جمهوري در فرانسه يا يونان،  در مقابل، كانديداهاي رياست. جمهوري تبديل كنند پست رياست



صدي توانند چندان پيش بروند، و معموالً پيش از اينكه براي ت بدون پشتيباني وسيع حزبي نمي
احزاب سياسي نيز بسته به . شده هستند هايي شناخته جمهوري اقدام كنند نيز چهره پست رياست

هاي سياسي مختلف دارند،  هاي چشمگيري در نظام دهي و وجهة ايدئولوژيك نيز تفاوت سازمان
 ,Tunstall)اندازد  ها با اين فرض كه يكي و مشابه هستند ما را به اشتباه مي كه بحث در مورد آن

جمهوري،  هاي رياست هاي ارتباطي انتخاباتي در زمينه رقابت بنابراين،مقايسه برنامه. (264 :1977
  .به تحليل دقيق و حساس فرايندهاي سياسي مورد بررسي، نياز دارد

ها در  گونه نيز استدالل كرد كه با مشهودتر شدن انواع مشابهت توان اين با اين حال، مي
، داليل ما براي انجام مطالعة تطبيقي )كه در باال آمد(ر كشورهاي مختلف هاي ارتباطي د برنامه

از تحقيق تطبيقي  (1992)بالملر و همكاران   اين كار در پشتيباني جاي. اند نيز تقويت شده
اين محققان سه دليل عمده را براي پيگيري اين . شود نيز تلويحاً ديده مي) سياسي(ارتباطات 

  :كنند روند تحقيقي مطرح مي
ها را در قلمرو مكاني و زماني  الگوها و مسئله«دهد  مطالعه تطبيقي به ما امكان مي. 1

در ] اين الگوها و مسائل در فضاي خودمان[بررسي كنيم، كه معموالً   (P.3)» خودمان
توان تشخيص  با انجام مقايسه، مي. توانند بدون مشكل بررسي شوند دسترس بوده و مي
هاي  فرد هستند، و علت ها و مسائل تا چه حد مشترك يا منحصربهداد كه اين الگو

  .احتمالي براي تبيين اين مسئله را معين نمود
تواند ما را قادر سازد كه از سطح خاص مطالعات پيرامون يك  مطالعه تطبيقي غالباً مي. 2

ن، تعميم را در طول زمان و مكا» ها ها و گزاره ها، فرض نظريه«كشور خاص فراتر برويم و 
، از لحاظ فرهنگي  اكثر مطالعات انتخابات«گويد،  گونه كه گروه بالملر مي همان. دهيم
ها كه  هايي از ارتباطات پويش توانند بين مشخصه اين مطالعات نمي... گيري دارند جهت

هايي كه به يك ملت خاص  اند با مشخصه هاي دموكراتيك مشترك در همة نظام
ها  دهد تا ظهور شباهت اينجا نيز مقايسه به فرد امكان مي» گذارنداختصاص دارند، تمايز ب
  (PP.3-4). هاي پايدار را تبيين كند و محدود شدن تفاوت

دهي ارتباطات را در يك  ها در نحوة سازمان پيامدهاي تفاوت«تواند  تحقيق تطبيقي مي. 3
 (P. 4)» .اجتماعي بررسي كرده و كشف كند سطح كالن 

  
عنوان  هاي يك كشور را نه به تنهايي بلكه به سازد تا برنامه يقي ما را قادر ميپس تحقيق تطب

توانيم  ما مي. هاي ساير كشورها دارند، ببينيم هايي با برنامه ها، كه شباهت اي از برنامه مجموعه
ها، و معناي اين همگرايي براي تحوالت  ها، علت پديد آمدن آن نحوة پديد آمدن اين شباهت

آيا : به مثالي كه در ابتداي اين مقاله آورده شد بازگرديم. ماعي ـ سياسي را بررسي كنيمآتي اجت
تر شدن به نظام سياسي اياالت متحده يا اروپا است، يا اين  نظام سياسي پاناما در حال شبيه

يعني، در (هايي واقعي در ساير سطوح تحليل وجود دارند  شباهت صرفاً ظاهري است و تفاوت
گيري است،  عالوه، اگر نوعي همگرايي در حال شكل ؟ به)ست معمول آن كشورسطح سيا



هاي فعاالن حوزة ارتباطات و سياست داشت،  توان براي برنامه هايي كه مي ها و استنباط برداشت
  چيست؟

. ها پيدا كرد بندي آن توان در نحوة قاعده يكي از داليل دشواري پاسخ به اين سؤاالت را مي
اند، و آنچه ما به تنهايي  اند كه گويا كشورها مجزا و مستقل اي طرح شده به گونهاين سؤاالت 
هايي معين بين مرزهايي بسيار واضح و  واردات و صادرات برنامه] در واقع[كنيم  تجربه مي

هاي اخير  هايي خاص در سال هرچند اين نكته ممكن است صحيح باشد كه برنامه. روشن است
به ساير [يا از همسايگان قدرتمند ) مانند اياالت متحده يا انگلستان(مند هاي قدرت از طرف ملت

اي  در واقع در دنيايي رخ داده است كه به صورت فزاينده ”انتقال“اند، اما اين  صادر شده] ها ملت
هايي بهر برده  ها ممكن است از برنامه به عنوان مثال، پانامايي. المللي شدن است در حال بين

اند،  طور كه بالملر و همكاران گفته همان. شود هاي دنيا ديده مي اكنون در اكثر بخشباشند كه 
ها و الگوهاي يك نظام،  مشخصه... تلويحاً به معناي تفسير مكان و زمان است... تحقيق تطبيقي«

تر از ارتباطات  تأثير يك سيستم بزرگ ابدي نيستند بلكه تغيير و سيالن دائمي دارند، و تحت
طور باشد، محور توجه لزوماً نبايد  اگر اين (9-8 :1992)» .اند ، اين دوران را ايجاد كردهجهاني

هايي  تر برنامه ها از يك كشور خاص به كشوري ديگر باشد بلكه بايد الگوي وسيع انتقال برنامه
 اقتباس و با نيازهاي داخلي يك كشور ” منبع مشترك“يا حتي از يك (باشد كه از منابع مختلف 

  .شوند خاص وفق داده مي
در ظهور » تفسير مكان و زمان«درك بهتر از معاني تلويحي ] كسب[رغم توصيه به   به
هايي مشابه در سرتاسر دنيا، بخش قابل توجهي از مقاالت مستقيماً حول محور  برنامه

نمونه،  به عنوان. هستند) در مقايسه با موارد ديگر(هاي آمريكايي  هاي حاصل از تجربه استنباط
) ها، فكس و پست مستقيم شامل استفاده از رايانه(ها  ديويد باتلر و آستين راني، برخي از برنامه

اي در  طور گسترده گردد، اما اكنون به ها به اياالت متحده بازمي اند كه ريشه آن را شناسايي كرده
كنند، حتي مبدأ  مي ها اشاره گونه كه آن همان. (1992)شود  ساير نقاط دنيا نيز استفاده مي

، شكار سوژة عكاسي و مديريت خبري نيز به آمريكا ”sound - bite“هايي از قبيل واژه
» در هر كنفرانس استراتژي انتخاباتي در اروپاي غربي«طور معمول  گردد، اما امروزه به بازمي

رِ كانديداها، گيري و تقليد هرچه بيشت بنابراين، پيشنهاد اين است كه با بهره. شوند شنيده مي
هاي خبري از همتايان خود در اياالت متحده، ماهيت پويش در  احزاب سياسي و رسانه

براي مشاهده يك . (اي در حال آمريكايي شدن است طور فزاينده هاي سرتاسر دنيا به دموكراسي
 اي از كشورها، به مقاله در مجموعه ”تبليغات سياسي“در  ”تأثير آمريكايي“در خصوص  تحقيق 

مراجعه كنيد؛ همچنين براي مطالعه يك روايت فرانسوي از توسعه  ” 995“كايد و هولتز ـ باچا 
  .مراجعه كنيد” 1995 “آمريكايي، به مقاله مارك  ”بازاريابي سياسي“

هاي گذشته، استفاده از  اي و فرهنگي در دهه هاي امپرياليسم رسانه با اين حال، همانند بحث
آيا . تواند چندان مفيد باشد راي توصيف يك فرايند پيچيده، نميب ”سازي آمريكايي“واژه 



كند كه ابتدا در اياالت متحده مورد استفاده  هايي اشاره مي سازي صرفاً به اقتباس برنامه آمريكايي
دهد؟ آيا اين مفهوم  ها ارجاع مي ها و ارزش آيا اين واژه به تقليد و واردات برنامه. اند قرار گرفته
گونه   كند؟ همان گيرند، كمكي مي هايي كه مورد اشاره قرار مي درك ما از اهميت انتقال واقعاً به

هاي  هاي دنيا، الگو ساير ملت«ها مشاهده كرده است،  كه جرمي تانستال در مورد خبررساني
اند؛ اما اين بدين  را وام گرفته) ها اي متعاقب آن هاي رسانه و سپس، الگو(خبررساني آمريكايي 

گيرد، يا بخش  هاي سياسي ديگر جا مي ا نيست كه رسانه سبك آمريكايي دقيقاً در نظاممعن
سازي، و  اين نظرها، نبود تبيين دقيق از تز آمريكايي» .دهد ها را تشكيل مي مهمي از آن نظام

همچنين اين نظرات سه مسئله . سازد تر اين واژه، را روشن مي همچنين نياز به تعريف دقيق
  :كنند يز مطرح ميديگر را ن
ها، موسيقي، داستان، شعر، اختراعات،  ها، ترس تبادل آسان و الينقطع هوس«با توجه به . 1

ها را ارزيابي  معلول«توان  ميان اياالت متحده و اروپا، چگونه مي» ها اصالحات و نظريه
رايط ها، در برخورد با ش ها و برنامه اين منطق كه ايده (Cunliffe, 1974: 41)» كرد؟

اند،  جديد، دائماً در حال اقتباس شدن، تقليد شدن، اصالح شدن و اساساً تغيير يافتن
طرفه انتقال از اياالت متحده به  سازد كه يك فرايند  يك پذيرش اين ايده را دشوار مي

  .ساير كشورها وجود دارد
لوژيك اخير اگر به يك ابداع تكنو. سازي تقريباً غيرممكن است رد كردن تز آمريكايي. 2

استفاده از اينترنت توسط : وضوح خواهيم ديد نگاهي بيندازيم، اين مشكل را به
اين برنامه اكنون از بيل كلينتون تا سياستمداران . سياستمداران و احزاب سياسي
ها، در حال  هاي انتخاباتي آن آيا اين كشورها، يا برنامه. بريتانيايي را در بر گرفته است

كنند؟ آيا  ستند، يا اينكه صرفاً از جديدترين شكل ارتباطات استفاده ميآمريكايي شدن ه
ها، يا هر دو است؟ به  اين فرايند مورد نظر، به معناي واردات تكنولوژي، واردات ايده

يا بريتانيايي، فرانسوي، پرتغالي، (هاي آمريكايي  بيان ديگر، كشوري كه تحت تأثير برنامه
يست، در واقع چه شكلي دارد؟ و آيا اصالً چنين چيزي را ن...) اسپانيايي، اسالمي و

طور ذاتي در عدم امكان ابطال تز  توان در دنياي جديد تصور كرد؟ مشكالتي كه به مي
وجود دارند، تا حد زيادي به ) يا ايجاد پيشرفت معنادار در اين تز(سازي  آمريكايي

  .شوند معاصر مربوط مي هاي جديد  در دنياي جريان يافتن سريع و يكجاي برنامه
ها است، اما در  طرفه از تأثيرگذاري سازي قوياً به معناي جريان يك هرچند تز آمريكايي. 3

نه تنها برخي . مشاهده كنيم] در اين ميان[تر را  توانيم يك فرايند  بسيار پيچيده واقع مي
وفق ] يط خوداقتباس كرده و با شرا[ها را از خارج از اياالت متحده  كشورها برنامه

تر از تأثيرات آمريكايي  به عنوان مثال در يونان، تأثيرات اروپايي احتماالً پررنگ(دهند  مي
، 1994اند؛ در  ها از ساچي، يك سازمان بريتانيايي استفاده كرده رسند؛ پانامايي به نظر مي

، بلكه ) حزب سوسيال دموكرات بلغارستان، از مشاوران ارتباطاتي يوناني استفاده كرد؛ و
 ,Walker)وارد كند ] از ساير كشورها[هايي را  خود اياالت متحده نيز ممكن است برنامه



استفاده ] انگلستان[به عنوان مثال، پويش كلينتون از مشاوراني از حزب كارگر . (1992
  .كرد

  
ها،  نها و انتساب يك منبع واحد به آ در اين شرايط، تمركز بر الگوهاي واردات و تبادل برنامه
دهند را از نظر  هاي پيشين نشان مي پيچيدگي دنياي جديد و انواع ارتباطات متقابلي كه مثال

در دنياي  ”مكان و زمان] برحسب[تفسير “شود نتوانيم  موجب مي] كار[كند؛ اين  مغفول مي
با اين حال، از آن رو كه تجربة آمريكايي بوده است كه فضاي فكري در . جديد داشته باشيم

هايي كه اين تأثير از  هاي ارتباطات انتخاباتي را از آن خود نموده است، بايد به روش ينة برنامهزم
  .ها  به ساير كشورها شيوع پيدا كرده است را مورد توجه قرار دهيم طريق آن

  
  سازي سياست آمريكايي

تي در هاي انتخابا هايي كه در حال حاضر در پويش شكي وجود ندارد كه بسياري از برنامه
. گردد شان به اياالت متحده بازمي گيرند، ريشة اصلي برداري قرار مي سرتاسر دنيا مورد بهره

] فضاي[هايي كه بر  اند، بسياري از برنامه گونه كه باتلر و راني به ما يادآوري كرده همان
هاي و مشاور Spin Doctorsشكار سوژة عكاسي، استفاده از (هاي معاصر غلبه دارند  انتخابات
سازي سياست  از نظر برخي افراد، اين مسئله به معناي آمريكايي. ، ريشة آمريكايي دارند)تصوير

هاي مشابه با پيامدهاي  است، هرچند بايد توجه كرد كه اين فرايند ها در نقاط مختلف به شيوه
ة كاري تواند يك فرضي مي”سازي آمريكايي“با اين حال، . اند مشابه و با شدت مشابه رخ نداده

  .(Mancini and Swamson, 1994)مفيد براي بررسي تغييرات معاصر باشد 
را شناسايي كنيم كه موجب طرح ايدة ) انتخاباتي(اگر برخي تمايالت در ارتباطات سياسي 

اين تمايالت شامل . توانيم ميزان مرتبط بودن اين نظرات را دريابيم اند، مي سازي شده آمريكايي
هاي خاصي از اين  تصويرگرايي در سياست، استفاده از تبليغات سياسي و شكل تأكيد فزاينده بر

اي ارتباطات يا متخصصان رسانه در  و استفاده از مشاورهاي حرفه) ”تبليغ منفي“از قبيل (گونه 
از ميان اين موارد، احتماالً استفاده از مشاورهاي ارتباطات است كه . هاي انتخاباتي است رقابت
گونه كه  همان. سازد تر، متمايز مي هاي انتخاباتي سنتي نتخاباتي جديد  را از رقابتهاي ا رقابت

بود كه ) ميالدي 1960دهة (جيميسون پيشنهاد داده است، تقريباً همين اواخر  كاتلين هال
ها  اين بنگاه. (1992)وجود آمدند  اي سياسي، به هاي متخصص در زمينة مشاورة رسانه بنگاه

ها پيش  جديد و بنيادين نبودند، زيرا كه حاصل تكامل نقشي بودند كه از مدت ابداعي كامالً
بنا به نظر جيميسون، آنچه در اين دوره حائز اهميت بود، اين بود كه آن نقش از . وجود داشت

به يك ... شد استراتژي بها داده نمي] تعيين[نقش يك مشاور فني كه به حضور او در جلسات «
و غالباً براي (استراتژي براي همة تبليغات پويش ] تعيين[پويش كه مسئول عامل مورد اعتماد 

، روشن شده بود كه 1990در دهة . (P.36)تكامل يافت » بود) استراتژي ارتباطاتي آن نيز



هم داخل و هم خارج از اياالت (هاي انتخاباتي  مشاوران ارتباطات، نقشي اساسي در رقابت
  .كردند بازي مي) متحده
 ,Scammell)هاي انتخاباتي انگلستان نيز مشاهده كرد  ان چنين تكاملي را در برنامهتو مي

1995; Kavanagh, 1995) .هاي  ها و آژانس همانند اياالت متحده، اولين مورد ورود تبليغاتچي
سازي مطالب احزاب  عمدتاً در طراحي و معروف) از پايان جنگ جهاني دوم به بعد(تبليغاتي 

هاي ارتباطاتي   ها بعد بود كه با افزايش آگاهي احزاب سياسي از اهميت روش دتم. سياسي بود
اينجا بود كه تجربة . تر را به خود اختصاص دادند موقعيتي محوري] بازيگران نيز[مؤثر، اين 

به عنوان مثال، مايكل كوكرل گزارش داده است كه جان پروفومو، . اياالت متحده، مفيد واقع شد
به يك سفر اختصاصي رفت تا پويش «كار،  يك گزارش براي حزب محافظهپيش از تهية 

توان منكر  نمي (15 :1989)» .را مطالعه نمايد 1952جمهوري آمريكا در سال  انتخابات رياست
» ها در تبليغات انتخاباتي تر بودن آن به علت بسيار باهوش«منطق يادگيري از تجربة آمريكايي 

(P.15) هنوز ] هاي انتخاباتي از اياالت متحده برنامه[ات اين فرايند واردات شد، هرچند كه جزئي
هاي  و پس از تماس اوليه با برنامه 1958در واقع، تلويزيون در سال . مستندسازي نشده بود

هاي انتخاباتي بريتانيا  وارد شد، اما پس از ورود، به سرعت توسعه  آمريكايي، به عرصة رقابت
  .Windlesham, 1966; and Cockerell, 1989: براي مثال نك(يافت 

هاي تلويزيوني بريتانيا از قبيل كريستوفر چتوي  توليدكننده/ها ، شخصيت1960در اوائل دهة 
هاي سياسي خود را  و توني بن، استفاده از تخصص فردي خود در زمينة اين رسانه براي پويش

ه پيرامون ارتباطات پويش پرداختند، و با گذشت زمان، ديگراني نيز به ارائة مشاور. آغاز كردند
، لرد ويندلشام نوشت 1966تغيير ماهيت رقابت انتخاباتي آغاز شد؛ تا آنجا كه در سال 

شدة  هاي ارتباطات، بدون ترس از تعارض يا تمسخر، به ايدئĤل پذيرفته  گري در روش اي حرفه«
، و پس از ارائة 1990هة در د (37 :1966)» .دهندگان سياسي احزاب تبديل گرديد سازمان

هاي  هاي گوردون ريس و هاروي توماس در پشتيباني از پويش  نظرات فراوان پيرامون روش
هاي انتخاباتي تبديل  شده در رقابت مارگارت تاچر، مشاوران پويش به يك مشخصة پذيرفته

  .گرفت ندرت مورد ترديد قرار مي هاي مورد اعتماد به ها به عنوان عامل شدند، و نقش آن
ها از منظر  هاي آن هاي ارتباطات انتخاباتي در كشورهايي نگاه كنيم كه رسانه اگر به برنامه

توان ميزان اعتبار برخي  اند، مي هايشان چندان توسعه نيافته تاريخي يا از منظر مشروعيت برنامه
ونان يك مثال جالب در اين زمينه ي. هايي را، كه در باال مورد بحث قرار گرفتند،  آزمود از گزاره
هاي  ميالدي تحت حكومت ديكتاتوري بود، تنها در دهه 1970يونان، كه تا نيمة دهة . است

بود كه  1980هاي دموكراتيك تبديل شده است، و تنها از اواخر دهة  اخير به كشوري با برنامه
حدود توان كنترل م هنوز هم مي. پراكني تلويزيوني از كنترل دولت خارج شد سيستم سخن
را مشاهده كرد، اما هيچ كنترل دولتي علني بر  2تي و پي 1تي هاي دولتي پي دولت بر كانال



شيوع پيدا كرده و عرصة  1980كه از اواخر دهة (هاي خصوصي  هاي متعدد تلويزيون كانال
  .وجود ندارد) اند پراكني را از آن خود كرده سخن

در . رسانة غالب در يونان تبديل شده است هاي دموكراتيك، تلويزيون به همانند ساير نظام
درصد 69آربي هالس انجام شده است، مشاهده شد كه در حدود  يك تحقيق اخير كه توسط ام

آورند، در مقايسه با  دست مي از شهروندانِ مورد مطالعه، اطالعات روزمرة خود را از تلويزيون به
با وجود چنين شواهدي، .  (1993)دندها را منبع اصلي خود ذكر كرده بو درصد كه روزنامه15

با . كنند جاي شگفتي نيست كه احزاب سياسي، عمدة انرژي خود را وقف رسانة تلويزيون مي
، 1970حتي در اواخر دهة . شود اين حال، اين توجه به تلويزيون، به دوران معاصر محدود نمي

ها و  ق دادن كنفرانسهنگامي كه تلويزيون تحت انحصار حكومت بود، احزاب سياسي نيز وف
  .اجتماعات خود با نيازهاي اين رسانه را آغاز كرده بودند

توان تكاملي در مسير تخصص بيشتر در مديريت تلويزيون براي  پس وضعيت فعلي را مي
ابتدا توسط حزب ) آمريكايي و اروپايي(متخصصان خارجي . دانست”مؤثر“ارتباطات ) فرضاً(

كار گرفته شدند، و  به 1980يك پويش انتخاباتي در اوائل دهة در  (Pasok)سوسياليست پاسوك 
ادامه يافت و آن انتخابات را نيز در برگرفت، زماني كه  1993اين تمايل تا زمان انتخابات 

كار نيودموكراتيك مورد  متخصصان خارجي در كنار مشاوران داخلي توسط حزب محافظه
ل توجهي پول توسط احزاب سياسي براي تلويزيون عالوه، مقادير قاب به. استفاده قرار گرفتند

هاي تبليغاتيِ احزاب سياسي  درصد از كل هزينه90در واقع، در دهة نود، بيش از . خرج شد
  .شد براي تلويزيون خرج مي

دقت مورد  ها در اياالت متحده، بريتانيا و يونان را به با اين حال، اگر اتفاقات و پيشرفت
اند، به  سازي داشته وقفه به سمت آمريكايي ها حركتي بي ئله كه آنتوجه قرار دهيم، اين مس

سازي به صورت  در واقع، اين مسئله، اهميت تعريف معناي آمريكايي. وجه مشهود نيست هيچ
هاي مشابه در طول  آيا اين مفهوم صرفاً به استفاده از برنامه. سازد تر را روشن مي دقيق
هاي ارتباطات سياسي؟ ما به عنوان مثال  د، يا به همة شيوهكن هاي انتخاباتي اشاره مي رقابت
دانيم كه در بريتانيا، بخشي از زمان پخش تلويزيوني به رقباي اصلي سياسي اختصاص داده  مي
در . توان براي ارتباطات سياسي علني و رسمي خريداري كرد شود و پخش تلويزيوني را نمي مي

شود، هرچند تبليغات سياسي  ن به رقبا اختصاص داده ميمورد يونان نيز پخش تلويزيوني رايگا
عالوه، اين نظريه كه  به. هاي خصوصي و دولتي پخش شوند كننده تواند توسط پخش پولي نيز مي

ها  اين  هاي خاص اروپايي كه در آن تلويزيون ماهيتاً يك رسانة تمركزگرا است با تجربه
ايتالياي برلوسكوني در ايتاليا و در يوانا كه مانند حزب فورزا (خدمات مشخصاً جزئي هستند 

به بيان ديگر، . كند ، ارتباط برقرار نمي)اند خوبي شناخته شده ها به هاي سياسي كانال وابستگي
پردازان  گونه كه مطلوب شارحان و نظريه آن(طرف  هاي تلويزيوني همواره آن عوامل بي كانال

  .نيستند) آمريكايي است



هاي خاص آمريكايي در بريتانيا، يونان و ساير موارد،  دادن برخي برنامهپس، اقتباس و وفق 
سازي را  شود؟ اگر يك تفسير ديگر از آمريكايي سازي منجر مي از چه نظر به فرايند  آمريكايي

هاي سياسي و اجتماعي از طريق  نيز در نظر بگيريم، و آن را فرايند  بنياديني بدانيم كه همة نظام
شوند، همين مجموعه  هرچه بيشتر به نظام سياسي و اجتماعي آمريكا شبيه ميتدريج  آن به

هاي ارتباطاتي آمريكايي  مجدداً، تجربة پنجاه سال اخير برنامه. شوند سؤاالت دوباره مطرح مي
هاي ارتباطي بريتانيايي يا نفس ماهيت نظام سياسي بريتانيا تأثير گذاشته است؟  چگونه بر برنامه

ي خاص فرهنگي، سياسي و اجتماعي وجود دارند كه مانع از دگرگوني كاملِ مثالً ها آيا عامل
شوند؟ آيا اين عوامل  هايي از جامعة آمريكا مي ها به نسخه جوامع بريتانيا يا يونان و تبديل آن

) تدريج در حال كم شدن باشد ها ممكن است به كه قدرت برخي از آن(ترمزها «چيزي بيشتر از 
 (Blumler, 1990: 111) »افزون فرايند  جديد تبليغ هستند؟در شتاب روز

سازي وجود دارد كه اولي، بيشتر بر  دهد دو تفسير ممكن از آمريكايي اين مسئله نشان مي
الگوي نفش براي فعاالن حوزة «هاي ارتباطات انتخابات اياالت متحده به  ميزان تبديل شد برنامه

 ,Gurevitch and Blumler)كند  تمركز مي» هاي ليبرال ارتباطات سياسي در ساير دموكراسي

سازي تا چه حد معادل با  پردازد كه فرايند  آمريكايي تفسير دوم به اين نكته مي. (312 :1990
) و ساير كشورها(توصيف يك سري تغييرات در بنيان اجتماعي، سياسي و اقتصادي غرب 

اين تفسير دوم از . سازد يي فراهم ميهاي آمريكا است كه زمينه را براي اقتباس برنامه
  .كند تر از تغيير اجتماعي اشاره مي سازي، به يك فرايند  بزرگ آمريكايي

توان استدالل كرد كه از نظر  گاهي اوقات اين تفسيرها همپوشاني دارند، اما با اين حال، مي
در . ها وجود دارد آن هاي مهمي ميان ، تفاوت)كنند بيني مي كه اين تفسيرها پيش(روندهاي آينده 

دهد،  حالي كه، تفسير اول محوريت ابزارهاي ارتباطات در جامعة جديد  را مورد توجه قرار مي
هاي آمريكايي را اقتباس  هايي كه برنامه ميان جامعه) در صورت وجود(تفسير دوم به پيوندها 

، در حالي كه تفسير عالوه به. شود ها مربوط مي كنند و تحوالت آتي اجتماعي ـ سياسي آن مي
كند، تفسير دوم امكان  هاي آمريكايي توجه مي تري به ميزان صادرات برنامه اول به نحو مستقيم
  .دهد رخ مي» تر از ارتباطات نظام جهاني بزرگ«سازد كه در يك  تحليلي را فراهم مي

  
  محوريت ابزارهاي ارتباطات در جامعة نوين

به معناي  1830يدي نيست، اين مفهوم ابتدا در دهة سازي ايدة جد هرچند ايدة آمريكايي
هاي جمعي  با حركت رسانه. (Rose, 1974: 10)مورد استفاده قرار گرفت  ”سوءاستفاده“تلويحي 

و خصوصاً تلويزيون به سمت محوريت صحنة حيات اجتماعي و سياسي، اين مفهوم نيز بيشتر 
ن به منبع اصلي اطالعات براي اكثر افراد، اين شدن تلويزيو در واقع، با تبديل. استفاده شده است

ها  واقعيت كه توسعة آن تا حد زيادي تحت تأثير تجربة آمريكايي بوده است، پيوند ميان برنامه
  .در اياالت متحده و ساير نقاط دنيا را افزايش داد



ن اي. با اين حال، يك نسخة ديگر از همين مضمون، تنها با اندكي تفاوت نيز وجود دارد
نفسه به  كند، اما در عوض بر ماهيت تلويزيون، في نسخه اهميت پيوند آمريكايي را رد نمي

هاي سياسي، تمركز  تغيير ارتباطات انتخابات و ساير برنامه عنوان عاملي اساسي در ماهيت روبه
ها،  نههاي سياستمداران و رسا اين از برنامه«اند،  گونه كه باتلر و راني مطرح كرده همان. كند مي

برند، بوده است كه ظاهر انتخابات را تغيير  كه از ابداعات فني و رويكردهاي بازاريابي بهره مي
دهد كه سياستمداران به دنبال برقراري ارتباط  اين مسئله از آن رو رخ مي. (4 :1992)» داده است

: ة تلويزيون استاند، و راه اصلي انجام اين كار از طريق رسان با و تأثيرگذاري بر شهروندان
بنابراين هم سياستمداران و هم . طور كامل كنترل كنند توانند به ندرت مي ها به اي كه آن رسانه
) شامل تكيه بر رويكردهاي بازاريابي و تصاوير(هايي  كنندگان دست به تدوين استراتژي پخش
بنابراين جاي تعجب . كنند اند غلبه پيدا مي هايي كه ترجيح داده زنند تا مطمئن شوند نمايش مي

فرايند جديد  تبليغ، نبردي رقابتي براي تأثيرگذاري بر و كنترلِ تصورهاي عمومي از «نيست كه 
 ».شود هاي عمومي بزرگ، شامل مي وقايع و مسائل اساسي سياسي را، از طريق رسانه

(Blumler, 1990: 103)  اين سؤال  كنندگان با يكديگر، با وفق پيدا كردن سياستمداران و پخش
ماند كه آيا تلويزيون توانسته است نيازهاي نظام سياسي را مورد توجه قرار دهد، و  جواب مي بي

بنابراين، با غلبة . اند يا سياستمداران صرفاً به استفاده از سياست به صورت تصويري روي آورده
اي دموكراسي، كنار تر ارتباطات سياسي بر ها، سؤال بزرگ بر برنامه ”فرايند تبليغ جديد“منطق 

  .شود گذاشته مي
اين بدان معنا نيست كه قدرتي جبري را به تلويزيون نسبت دهيم، بلكه صرفاً به معناي 

. كند اي مانند تلويزيون، با ظهور خود، تغييراتي ايجاد مي اشاره به اين نكته است كه وجود رسانه
هاي محتمل  هاي فني جديد، شكل هرسان«گويد  اي است كه جان تامپسون، آنجا كه مي اين نكته

دهند يا  هاي قديمي تعامل را تغيير مي سازند، شكل جديدي از تعامل اجتماعي را ممكن مي
آورند، و در  وجود مي كنند، محورها و مسيرهاي جديد براي بازيگران و تعامل به منسوخ مي

اين روابط را شامل  هايي كه نتيجه ساختاري جديد براي روابط اجتماعي و نهادها و سازمان
  .نمايد ، مطرح مي(225 :1990)» كنند شوند ايجاد مي مي

گيري كرد كه پس از ورود يك رسانة ارتباطي جديد ميان سياستمداران و  توان نتيجه مي
دقيقاً همان زمان كه . عموم مردم، اين دو ناگزير تعاملي متفاوت با يكديگر خواهند داشت

ها امكان تماس با  چون به آن. كنند از تلويزيون استفاده مي صورت گسترده سياستمداران به
مردم نيز با استفاده بيشتر از تلويزيون براي دريافت اكثر . دهد تمامي همزمان با همة مردم را مي

مشخصاً تغييرات متعدد . اطالعات خود در مورد دنياي سياست بر تلويزيون تكيه خواهند كرد
» غلبة فرايند جديد تبليغ«ها براي تشريح آنچه پس از  توان از آن ديگري نيز وجود دارد كه مي

رساندن پيام، و  ”درست“اي،  هاي رسانه اهميت بيشتري به استراتژي: دهد استفاده كرد رخ مي
هاي مجرد كنار بيايد و  سادگي با ايده تواند به بر اين مبنا كه رسانه نمي(سازي سياست  شخصي



. (Blumler, 1990: 104)شود  داده مي) ها دارد رد را با شخصيتاينكه رسانه بهترين كارك
توان گفت همة اين موارد از ورود تلويزيون به زندگي نوين و اهميت بيشتر آن به عنوان  مي

وفق دادن نهادها و «گونه كه ديويد سوانسون نوشته است،  رسانة ارتباطات و فرهنگ، يا آن
هاي عمومي، خصوصاً تلويزيون، در  محوري رسانههاي سياست و حاكميت با نقش  برنامه

، »(2 :1993)كنند  بناميم را توليد مي ”محور دموكراسي رسانه“توانيم  زندگي نوين و آنچه كه مي
  .شود ناشي مي

و روايت  ”فرايند نوين تبليغ“توان روايت بلوملر از  آنچه اهميت دارد اين است كه مي
را مستقل از هر نقطة مرجع واقعي در اياالت متحده،  ”محور دموكراسي رسانه“سوانسون از 

كنند، اهميت فزايندة  دهند يا مستند مي ها توضيح مي آنچه اين روايت. مورد بررسي قرار داد
در واقع، . است” سازي فرهنگ نوين اي رسانه“تلويزيون در زندگي نوين، يا به تعبير تامپسون، 

تواند  سازي مي به آمريكايي ”محور دموكراسي رسانه“يا  ”فرايند نوين تبليغ“مرتبط نكردن 
هاي ذاتي در يافتن ريشة  هاي قابل توجهي داشته باشد، كه اين مسئله صرفاً به دشواري مزيت
ها تعريف  ها، سفرها و تجربه ها، برنامه اي با تبادل ايده در دنيايي كه به صورت فزاينده(ها  برنامه
عنوان مثال  توان، به مي ”فرايند نوين تبليغ“با تمركز بر  صرفاً. گردد مربوط نمي) شود  مي

مثالً (هاي ناهمخوان سياسي و فرهنگي  ها در زمينه هاي مرسومِ سياستمداران و برنامه استراتژي
ها  با  جايي در مورد پيوند آن را ارزيابي كرد، بدون اينكه نگراني نابه) مكزيك، ايتاليا و يونان
مزيت ديگر اين رويكرد در اجتناب از اين بحث است كه آيا فرايند  . آمريكا داشته باشيم

هاي سياسي هرچه بيشتر به يكديگر شبيه  واسطة آن نظام اي در حال وقوع است به همگرايي
هاي سنتي  هاي سياسي اروپايي بسياري از مشخصه با توجه به اينكه اكثر نظام. شوند يا خير مي

هاي آمريكايي  مايل به كنار گذاشتن اين موارد و پذيرش سنتاند و ظاهراً  خود را حفظ كرده
  .نيستند، شواهدي چندان قوي براي اين ادعا وجود ندارد

تواند يك استدالل  تر، مي از نماي كلي ”محوري رسانه“هاي  با اين حال، تفكيك روايت
غالباً غلبه پيدا  هاي آمريكايي سازي و اينكه تجربه اصلي در پشتيباني از مفهوم اساسي آمريكايي

هاي سياسي و اجتماعي  توان استدالل كرد كه محيط هرچند مي. كنند را تضعيف كند مي
ها  توانند تأثير مهمي بر توسعة يك رسانة خاص داشته باشند و معموالً  دامنة وسيعي از گزينه مي

. (Gershe et al., 1991: 281)گيران قرار دارد  ريزان سياسي و تصميم ها و برنامه در اختيار رسانه
به بيان . گيرند ندرت مورد استفاده قرار مي هاي غيرآمريكايي به اما قابل توجه است كه گزينه

نوسازي «در روايتي كه از نوسازي پس از جنگ در دانمارك دارد،  (Soren Schou)شو  سورن 
» سازي نيستدانمارك به يك شكل خاص و آمريكايي رخ داد كه لزوماً در ذات فرايند  نو

سازي  زدايي و ليبرال هاي معاصر، با تأكيد كلي بر مقررات در مورد توسعة رسانه. (157 :1992)
اي ـ يك ايدة آمريكايي كه به ساير كشورها صادر شده است ـ و جدا از ايجاد  هاي رسانه نظام



توان  شوند، مي مي آيند و با هزينة عمومي اداره وجود مي هاي ارتباطي كه با هزينة عمومي به نظام
  .(Palmer and Tunstall, 1990)استدالل مشابهي مطرح كرد 
تر، تبيين يك الگو يا مسير مشخص صادر و وارد كردن احتماالً بسيار  در ساير سطوح خاص

ها و تأثير شرايط بر  شود، و اين مسئله مجدداً بر دشواري شناسايي ريشة برنامه دشوارتر مي
به عنوان مثال، مارك پگ، در مطالعة خود . كند ي رو به پيشرفت تأكيد ميها ساختارها و برنامه

پراكني در بريتانيا در فاصلة زماني دوجنگ جهاني، استفادة فزاينده از راديو  هاي سخن بر بنگاه
از راديو را مورد بحث  Reithinaهاي سياسي در محدودة زمينة دورة  توسط احزاب در پويش

بايد به خاطر آورد كه اين پديده، يك شكل بسيار غيرآمريكايي از راديو . (1983)دهد  قرار مي
تر،  هاي تجاري در مقابل ويژگي(رساني و آموزشي رسانه  هاي اطالع بود، كه تأكيد آن بر ويژگي

نويسد،  او مي. اي نوين دارد با اين حال، اين روايت نيز جنبه. بود) تر آن يعني آمريكايي
و حذف (دهندگان  هبري حزب از راديو براي صحبت مستقيم با رأيواسطة استفادة ر به«

رنگ  دهندگان و كانديداهاي پارلماني را كم ، تماس فيزيكي نزديك ميان رأي)همكاران حزبي
نويسد،  گونه كه گريس ويندهام گلدي در اتوبيوگرافي خود مي همان (pp.187-188)» كرده است

. (1977)عة تلويزيون در بريتانيا نيز تأثير گذاشته است پراكني، بر توس چنين رويكردي به سخن
به بعد،  1923هاي تشكيل شده از سال  به نظر وي، در نتيجة رقابت سرجان ريت و كميته

هايي كه به راديو داده شده و راديو توانسته بود  تلويزيون تمامي حقوق، وظايف و مسئوليت
گلدي بالفاصله ميان تلويزيون بريتانيا با همچنين . (p.20)برعهده بگيرد را به ارث برد 

شود و  كه در اياالت متحده مشهود بوده تفاوت قائل مي» تر از استثمار تجاري هاي خام شكل«
  .(p.21)گذارد  ها  فاصله مي ميان آن

نيستند؛ در واقع، ”روند بومي توسعه“مسلماً اين موارد شواهد كافي براي پشتيباني از نظرية 
 Independent Televisionجفري كاكس، كه مدير شبكة تجاري . ونه نبوده استگ مشخصاً اين

News اش از ديدن جلسات دادگاه  بود، مدتي را در اياالت متحده گذرانده است و تجربه
مرا قانع كرده بود كه «نويسد، اين تجربه  او مي. كند را به وضوح بازگو مي 1953كارتي در  مك

هرچند او اين مسئله را به . (p.19)» بي در پوشش خبري ايجاد كندتواند انقال تلويزيون مي
شدة كاكس، چندان متفاوت از ديدگاه دونالد  ديدگاه مطرح. دهد وجه توضيح نمي هيچ

يكي از پيشگامان ژورناليسم تلويزيوني در بريتانيا؛ او نيز رويكرد آمريكايي به : باورستوك نبود
سي،  بي گونه  كه آالسداير ميلن، يكي از مديران بعدي بي نهما. تلويزيون را تجربه كرده بود

  :نويسد مي
شوك از اين جهت كه : ديدار دونالد از آمريكا براي او هم يك شوك و هم يك محرك بود

تر توسط افرادي كه مشخصاً كوشاتر  استوديوهاي تلويزيوني آمريكا به صورتي بسيار باكفايت
؛ و محرك از اين جهت كه اروپا نيز به اندازة اياالت متحده، شدند از افراد ما بودند اداره مي

  .آنجا مرا متقاعد كرد كه يك اروپايي بودم«: او به من گفت. هايي براي عرضه داشت ايده



و نه يك فرايند  (ها  ها و برنامه اطالعات، فرايندي پيچيده از تعامل ميان فرهنگ اين خرده 
اطالعات، به شيوة خودشان، نياز به  اين حال، همين خرده با. دهند را پيشنهاد مي) بعدي يك

ظهور «تر اينكه آيا اين اطالعات تأييدي بر  بررسي بهتر خود تعامل و همچنين تحليل دقيق
به عنوان الگوي نقش براي فعاالن حوزة ارتباطات ... سياست ويدئويي به سبك آمريكايي

 Gurevitch and)دهند  ا خير، را نشان ميهستند ي» هاي ليبرال سياسي در ساير دموكراسي

Blumler, 1990: 312) .هاي تقريباً يكسان  آيا مثالً افراد متفاوت در مناطق متفاوت در زمان
هاي مشابهي برسند، بدان صورت كه آنتوني اسميت ورود راديو را  توانستند به جواب مي

  :به گفتة اسميت (1976)كند؟   توصيف مي
ن ايده رسيد كه  افراد  ساير جوامعي كه تخصص فني مناسب را كسب سارنوف زماني به آ

هيچ فرد معيني راديو را اختراع . دادند ها را انجام مي كرده بودند نيز همان پيوندها و تفكيك
هاي مختلفي، كه هر كدام تا حدي  جهان پس از جنگ، به شيوه. نكرد و نه هيچ جامعة معيني

 .كرد يك ماشين جديد بود كه فرهنگ جامعة انبوه را منتشر مي ”آمادة“قابل شناسايي بودند، 
(p.56) 

  
ها وجود داشته است، در مطالعة  اين منطق كه نوعي روح زمان در انتقال و وفق دادن برنامه

هاي انتخاباتي در اخبار تلويزيوني بريتانيا نيز ديده  طولي گورويچ و بالملر بر روي برنامه
كنند كه تغييرات  اين دو محقق بيشتر بر اين مسئله تأكيد ميهرچند . (1993)شود  مي

كنندة تغييرات در فرهنگ  تا چه حد منعكس 1992تا  1966هاي  شده در فاصلة سال شناسايي
نوبة خود از تغييرات فرهنگي در جامعة بريتانيا در سطح  سي بودند، كه تا حدي به بي كلي بي

فرايندهاي تغييري كه نقش «كنند  روند كه پيشنهاد مي يشدند، اما تا آنجا پيش م كلي ناشي مي
رغم آنچه در نگاه   اند ممكن است به سي را در بازة زماني مورد تحليل بازي كرده بي انتخابات بي

ها ، به عنوان بسطي بر اين مسئله، پيشنهاد  آن» .رسد، كامالً بريتانيايي نباشند اول به نظر مي
هاي تبييني براي ترسيم تغييرات  بايد بخش و جزئي از چارچوب ”zeitgeist“كنند كه مفهوم  مي

-pp.440)اين باقيماندة نظرات اسميت پيرامون توسعة راديو است . رخ داده در جوامع باشد

442).  
كدام از  توسعة راديو و تلويزيون مشخصاً تحت تأثير عوامل متعددي بود كه احتماالً هيچ

ها ـ  بنابراين، ممكن است كه اين رسانه. شود اصلي قلمداد نميها به عنوان نيروي محرك  آن
هاي معين را، از آن رو كه مناسب و  هاي پيش از خودـ استفاده از برخي برنامه شبيه ساير رسانه(

طور كلي، اين  بايد خاطرنشان كرد كه به رسند، تشويق كنند؛ هرچند مي مقتضي به نظر مي
شوند، نه  شوند و تقليد مي شوند، وفق داده مي ستند كه اقتباس ميهاي آنگلو ـ آمريكايي ه برنامه

مثالً اصرار (هاي ديگري نيز وجود داشته باشند  هرچند ممكن است گزينه. ها ساير برنامه
هايي كه  ، گزينه)هاي سياسي احزاب ها بر منع فروش پخش تلويزيوني براي استفاده بريتانيايي

دهندة  اينكه آيا اين مسئله نشان. ار گرفته شده باشند وجود ندارندك طور گسترده پذيرفته يا به به



سازي بنيادين جوامع در حال وقوع است، و مشروعيت نهادهاي تحت  آن است كه تجاري
واسطة عوامل اقتصادي و رقابتي در حال فرسايش است، سؤال  مالكيت و ادارة عمومي به

  .تري است كه فراتر از حد اين مقاله است عميق
هاي ارتباطات سياسي آمريكايي و توسعة  تري ميان اقتباس برنامه آيا پيوندهاي عميق

هاي ارتباطاتي اياالت  هاي سياسي وجود دارد؟ اگر اولين خط استدالل به انتقال برنامه نظام
. برد پردازد، خط دوم، استدالل را به سمت و سويي تقريباً متفاوت مي متحده به ساير كشورها مي

توان  هاي سياسي را مي الوقوع نظام سازي و منطق همگراييِ قريب ها ميان فرايند آمريكاييپيوند
شده ممكن است يك  آمريكايي  هاي پويش اقتباس روش. در اين پيشنهادها نيز مشاهده كرد

تر را نشان دهد كه در حال توليد تغييراتي در بسياري از جوامع است؛  تر و كلي فرايند وسيع
. (1994)اند  مشخص و توصيف كرده ”نوسازي“ه مانسيني و سوانسون آن را با عنوان فرايندي ك

ها از لحاظ ظاهر، ساختارها و  تر شدن هرچه بيشتر آن يعني با تغيير كردن جوامع و شبيه
بدين . كنند هاي ارتباطات آمريكايي را اقتباس مي تدريج برنامه ها به فرايندهاي حاكميت، آن

هاي ارتباطات  تغيير اجتماعي معاصر به يك روايت از تغييرات در برنامهصورت، يك نظرية 
هاي توسعه و  اين ديدگاه تا حدودي برگرفته و باقيمانده از نظريه. گردد سياسي مربوط مي

گسترش را به شهرنشيني، افزايش فعاليت سياسي و  هاي الكترونيك روبه نوسازي است كه رسانه
توان بر روي  طور يكسان مي ها، كه به گونه نظريه يك نقد بر اين. ازندس نهايتاً نوسازي مربوط مي

زمينة حاضر نيز به كار برد، بر اين باور است كه توجه بسيار كمي به عوامل خاص 
ها يا ساختارهاي متفاوت منجر  گيري پيكربندي اي شده است كه به شكل شناسي و زمينه جامعه
  .(Servacs, 1986: 207)اند  شده

آفرين نيست زيرا صرفاً   نفسه مشكل كنندة اجتماعي في اين حال، تصوير تغيير دگرگونبا 
كند و تغيير جوامع از سنتي به  گيرند را توصيف مي ها قرار مي الگوهايي كه در قلب روايت

جوامع “به عنوان مثال، جان كين، در تحليل خود از گذار از . كنند جديد را توصيف مي
بازار، دولت و (دهندة همپوشان  واسطة سه اصل سازمان كه به ”مع جديديجوا“به  ”سنتي پيش

،  تغيير اجتماعي را به ارتباطات »اند متمايز شده، ارتباط پيدا كرده و ساختار يافته) افكار عمومي
آيند،  خوبي با بحث پيرامون نوسازي جور درمي ها به گونه روايت اين. (21 :199)سازد  مربوط مي
از يك جامعة سنتي به يك جامعة (نطق كه تغييري از يك شكلِ جامعه به شكل ديگر زيرا اين م

وجود داشته است را مثالً ) هاي جامعة سنتي جديد، با همة جزئيات اجتماعي آن و تضعيف گره
  .(1994)توان در كارهاي مانسيني و سوانسون مشاهده كرد  مي

ايج در نظرية اجتماعي پيرامون مفهوم هاي ر نكات زيادي در اينجا وجود دارد كه با بحث
رشد تحقيقاتي كه پيرامون الگوهاي  در بدنة روبه. مدرنيته همخوان هستند مدرنيته و پست

هاي تجزيه شدن جوامع  اند، تأكيد همواره بر درك شيوه گذشته، حال و آيندة تغيير انجام شده
هاي زماني  مدرنيته با بازه. است هاي جديدي از ارتباط و اقدام بوده صنعتي غربي و توليد شكل



كه انقالب (سازي در قرن نوزدهم  هاي صنعتي تغيير از دوران روشنگري به بعد و در طول بازه
به يك پديدة هرچه «در قرن بيستم، اين مفهوم . شود شناخته مي) اجتماعي بزرگي پديد آورد

توسط فرايندهاي «تر، اين پديده  قبه بيان دقي. (Hall, et al., 1992: 2)تبديل شد » بيشتر جهاني
، اجتماعي )ساالر جهاني اقتصاد سرمايه(، اقتصادي )ظهور دولت و سياست سكوالر(سياسي 

گذار از (و فرهنگي ) بندي پيشرفتة جنسي و اجتماعيِ نيروي كار ها و دسته گيري طبقه شكل(
 ,Giddens). همچنين نك( (p. 2)» شكل گرفت) يك فرهنگ مذهبي به يك فرهنگ سكوالر

1991.  
كنند كه  هاي مدرنيته نفوذ مي اي در مشخصه مفاهيم تجزيه و تغيير مداوم اجتماعي به شيوه

بنابراين، آنچه ما داريم، روايتي از تغيير اجتماعي . چندان متفاوت از ايدة نوسازي نيستند
خود را به ترِ انجام كارها جاي  تر و سنتي هاي قديمي مقياس است كه در آن، شيوه كالن

يك مثال مناسب كه . دهند هاي فرهنگي متفاوت و جديدتر مي ساختارهاي اجتماعي و عامل
تر و  طور خاص در مورد جوامع اروپاي غربي قابل طرح است، افول ساختارهاي قديمي به

كه برخي ساختارهاي خاص ) هاي كارگري كاران و اتحاديه از قبيل جوامع معدن(محوري  طبقه
ها بر مبناي مثالً  اع را در بر گرفته بودند، و جايگزيني انواع جديدتري از ارتباطكار و اجتم

در اين زمينة جديدتر، . ها، است هاي فرهنگي به جاي آن بندي مصرف، جنسيت يا گروه
هايي از  هاي سنتي يا تابعيت توانند براي كسب وفاداري، صرفاً بر ارزش سياستمداران ديگر نمي

هاي جديدي مورد استفاده قرار گيرند، و  براي ايجاد وفاداري، بايد روش. كنندقبيل طبقه تكيه 
طور  هاي جديدي از ارتباطات نياز داريم تا با باقيماندة پشتيباني سنتي و همين بنابراين به شكل

در اين . دهند تماس برقرار كنيم ساختارهاي جديدي كه شهروندان را به يكديگر پيوند مي
كارها و  از قبيل معدن(شان  بايست با پايگاه سنتي پشتيباني داران سوسياليست ميسناريو، سياستم
از قبيل (ها  بندي بايست با ساير گروه كردند، اما همچنين مي ارتباط برقرار مي) افراد طبقة كارگر

  .ساختند نيز ارتباط برقرار مي) بگير زنان كارگر و كارگران حقوق
توانند در يك رقابت  كساني برتري خواهد داد كه مياين دگرگوني جامعه ناگزير به 

بنابراين، . هاي مجزا ارتباط برقرار كنند انتخاباتي، به طور مؤثري با حداكثر ممكن از گروه
هاي جديد ارتباطات يافت شوند تا بتوان اين تماس  بايد روش گونه استدالل كرد كه  توان اين مي

جاست كه  همين. هاي بالقوه را بيگانه نكند ها و پشتيبان اي برقرار كرد كه پشتيبان را به شيوه
بايد براي جلب توجه و  ها مي پويش: هاي نوين قرار دارد هاي جديد در جامعه مباني پويش
. هاي ارتباطي خارج از گروه اصلي، رقابت كنند دهندگان، و براي دستيابي به مجرا عالقة رأي

هاي  جمعي، همراه با الزمه هاي ارتباط يق مجراهاي انتخاباتي عمدتاً از طر چنين پويش
طور كامالً واضح، پيوند  توان به در اينجا مي. شوند سازي، انجام مي گرايي و شخصيت اي حرفه

از آنجا كه . هاي جديد را مشاهده كرد هاي فردي پويش ميان فرايند نوسازي و توسعة مؤلفه
شوند كه در اياالت متحده شكل گرفته و  يهايي مشخص م  هاي جديد با استفاده از روش پويش



. سازي را ديد وضوح پيوند ميان نوسازي و آمريكايي توان به است، اينجا نيز مي توسعه يافته 
شود كه هرچه فرايند نوسازي در يك كشور  بنابراين، جاي تعجب نيست كه پيشنهاد مي

شود؛  ها نيز بيشتر مي در پويشتر باشد، احتمال مشاهدة اقتباس و وفق دادن ابداعات  پيشرفته
  .تر است تر باشد، آمريكايي اي جديد يعني هرچه جامعه

سازي با ظهور خود نفي  آمريكايي/كند فرايند مدرنيزاسيون يك تغيير ديگر نيز ادعا مي
از آنجا كه احزاب سياسي . آورد وجود مي هاي انتخاباتي را به مالحظات ايدئولوژيك در رقابت

: يعني(توانند دگم  نفع را جذب كنند، نمي هاي ذي سيار بيشتري از گروهبايد تعداد ب 
دهندگان بالقوه را  يا طرد شدن از طرف رأي  باشند و خطر از دست دادن پشتيباني) ايدئولوژيك

توان استدالل كرد كه اين ماجرا، دقيقاً همان اتفاقي است كه در آخرين دهة نوسازيِ  مي. بپذيرند
طور مشابه، احزاب سوسياليست اروپايي  به. انگلستان، براي اين حزب رخ دادحزب كارگر در 

. تر را كنار گذاشتند هاي دموكراتيك اجتماعي را اقتباس كرده و موارد سوسياليست نيز وجهه
هايي را از جانب احزاب سياسي براي اشغال محوريت عرصه  توانيم حركت حتي در يونان، مي

عنوان يك  ، حزب پاسوك تالش كرد خود را به1981تا  1974اني در بازة زم. مشاهده كنيم
اش، جا  حزب راديكال كامالً جديد با يك هويت جديد و بدون پيوند با گذشتة سوسياليستي

گرا را  رو و عمل ، پاسوك تصوير يك حزب ميانه1981با نزديك شدن انتخابات سال . بيندازد
وني سوسياليستي جامعة يونان به سمت نياز به تغيير براي خود ايجاد كرد، و تأكيد آن از دگرگ

هاي آزادسازي  اين حزب و رهبر آن، آندرياس پاپاندرئو، ماهرانه مضمون. جامع تغيير كرد
  .سياسي و عدالت اجتماعي را مطرح و بر نياز به نوسازي و تغيير تأكيد كرد

برداري از نوسازي و  ا با بهرهه بايد مرتبط كردن اين توسعه فارغ از اين تغيير، وظيفة اصلي 
) دگرگوني جامعه(توان گفت كه نوسازي  قطعاً مي. سازي باشد هاي آمريكايي همچنين مضمون

احزاب سياسي را مجبور كرده است تا اهداف خود را بازتعريف كنند، و منشأ و ريشة پشتيباني 
سط گروه دالني در روايتي اين مسئله به صورت گرافيكي تو. از خود را مورد بازبيني قرار دهند

كه : نويسد آنجا كه وي مي. دهد در انگلستان دارد توضيح مي 1979كه از انتخابات عمومي سال 
گري را نشان  توانست صرفاً تصويري از يك مرد كارگر در حال كوزه حزب كارگر ديگر نمي

ان با تغيير جوامع، همزم. (27 :1992)هاي كارگر آن دوران را توصيف نمايد  دهد تا شرايط طبقه
نكته اينجاست . بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرند ها، تصاوير جامعه نيز  و حتي جديد شدن آن

هاي  كه نوسازي بر نحوة برقراري ارتباط ميان ما و ديگران به صورت رودررو يا از طريق رسانه
كه گراهام مورداك پيشنهاد طور  همان. اند گذارد، زيرا اين دو به يكديگر مربوط جمعي تأثير مي

هاي ارتباطي جديد، ممزوج و در هم آميخته شده  نامة مدرنيته با توسعة سيستم نظام«كرده است، 
  :كند رود كه پيشنهاد مي او تا آنجا پيش مي (525 :1993)» است

ها  هاي كلي مدرنيته شكل گرفته است، بلكه آن دهي ارتباطات نه تنها توسط ديناميك سازمان
دهي همواره  دهد، و اينكه با حركت ما به سمت وضعيت فعلي، اين سازمان نيز شكل ميرا 



هاي زندگي  بندي نهادي و فرهنگي و همچنين بافت دهي تركيب تر در شكل نقشي محوري
توانيم بدون در نظر گرفتن نقش محوري براي  در نتيجه، ما نمي. كند روزمره بازي مي

 .(pp. 522-523)پردازي كنيم  رنيته نظريهبندي ارتباطات، براي مد تركيب
  

با اين حال، استدالل بر اينكه مدرنيته و ارتباطات سازندة يكديگرند و ارتباطات زندگي روزمره 
، ادعايي بسيار متفاوت از مرتبط كردن )؟”محوري رسانه“به يك عبارت ديگر، (دهد  را شكل مي

هاي حياتي مدرنيته اين است  وه، يكي از جنبهعال به. سازي است نوسازي با آمريكايي/ مدرنيته
و هم  ”دروني“با هم نيروهاي «ها  ساز است بلكه جامعه كه اين پديده نه تنها يك نيروي جهاني

هاي  غرب هويت و منافع خود را در ارتباط با توسعه. گيرند شكل مي ”بيروني“نيروهاي 
» ، شكل داد”سايرين“هاي نابرابر با  تبادل زاد در اروپا و آمريكا، و از طريق ارتباطاتي با درون

(Hall et al., 1992: 2). 
اين بدان معناست كه با ادامة حركت جوامع به سمت ساختن و بازساختنِ خود، از اطراف 

اين فرايند  نه . سازند اي خود را متحول مي هاي پيچيده پذيرند و همچنان به شيوه خود تأثير مي
همانند قبل نياز به بررسي مناسب تغيير اجتماعي به صورتي  .علتي است خطي و نه تك تك

هاي تغيير در ماهيت و  است كه اين تغيير را به يك روايت ظاهراًٌ سر راست و راحت از علت
  .هاي ارتباطات سياسي، كاهش ندهد محتواي برنامه

  
  گيري نتيجه

فرايندهاي فعال در اين شود كه دو تفسير اصلي از  با مرور مطالعات در اين حوزه، مشخص مي
هاي  اولين تفسير، يك روايت نسبتاً سر راست از تأثير آمريكايي بر برنامه. زمينه وجود دارد

توانند  هاي بسيار متعددي كه مي با توجه به مثال. الكترونيك انتخاباتي در سرتاسر دنيا است
در هر . مالً از دست دهدمورد اشاره قرار گيرند، بعيد است كه اين تفسير مقبوليت خود را كا

) از قبيل ارتباطات سياسي از طريق اينترنت(هاي آمريكايي  حال، تا زماني كه جديدترين برنامه
همچنان كه استفاده از اينترنت در بريتانيا نيز جايگاه پيدا (كند  جايي در ساير كشورها پيدا مي

ين حال، آنچه جاي تأسف دارد با ا. ، اين تفسير همچنان مورد استفاده خواهد بود)كرده است
گيرند كه آيا  ها سر راه بررسي اين سؤال قرار مي اي از مثال اين است كه غالباً مجموعه

دهي حيات اجتماعي و سياسي اياالت متحده، آن را به يك وضعيت خاص و مناسب  سازمان
سادگي به  است به هايي كه ممكن برنامه(هايي كه در باال شرح داده شد  براي استفاده از برنامه

كند يا  تبديل مي) هاي ديگري غالب هستند، وارد نشوند وضعيت ديگري كه در آن مشخصه
ها واقعاً چيزي بيشتر از يك تغيير شكل  با اين حال، سؤال دشوار اين است كه آيا اين مثال. خير

  .دهند يا خير ها را نشان مي برنامه



حياتي است، كه روايتي با آگاهي نظري بيشتر از سازي  اين سؤال در تفسير دوم از آمريكايي
هاي  كند كه تغييرات در ساختارهاي اجتماعي چگونه تغييراتي در برنامه اين مسئله ارائه مي
واسطة تأثيرات آمريكايي شكل  ها نيز به نوبة خود تا حدي به كنند، كه آن ارتباطاتي ايجاد مي

هاي ارتباطي  يرا تحليل اجتماعي را با تحليل برنامهبررسي اين تفسير دشوارتر است، ز. اند گرفته
به عنوان مثال، . كند، در حالي كه اين دو، در واقع ممكن است سازندة يكديگر باشند تركيب مي

شود، حس ناكارآمدي  طور مرسوم تجربه مي توان استدالل كرد يكي از چيزهايي كه امروزه به مي
هاي اين  هرچند ريشه. تماعي و سياسي مشابه استدولت در مواجهه با مشكالت اقتصادي، اج

هاي سنتي با يكديگر  ها و بازيگران سياسي همچنان به شيوه اند، رسانه مشكالت متعدد و پيچيده
  .كند پرسد در حالي كه دومي رداي مسئوليت و كنترل بر تن مي كنند؛ اولي سؤال مي تعامل مي

. ها، مطابق با گذشتة خود نيستند نقشيك از اين  با اين حال، پر واضح است كه هيچ
برند و گاهي  ها را به حالت تدافعي مي پرسند، اما آن ها از بازيگران سياسي سؤال مي رسانه

اي  گونه بازيگران سياسي، به نوبة خود، به. كنند ها را وادار به اقدامات عجوالنه مي اوقات آن
هر دو مجموعه از بازيگران، به . يت كنندتوانند كشتي دولت را هدا دهند كه گويا مي پاسخ مي

چنين غالب  هاي الكترونيك اين در زماني كه رسانه. اند دنبال كسب پشتيباني و اعتماد عموم مردم
هاي سياسي استفاده  ها براي توجيه و پشتيباني از اقدام اند، جاي تعجب نيست كه از آن شده
به مشكالتي است كه از ماهيت مدرنيته ناشي   پاسختوانيم ببينيم،  به بيان ديگر، آنچه مي. شود مي
  .سازي مربوط شود نفسه به آمريكايي شود، نه فرايندي كه في مي

  
  

  :اين مقاله ترجمة يكي از فصول كتاب زير است
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