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 :چكيده

توليد و انتقال ايدئولوژي در سطح  همزمان اين مقاله به موضوع جالب سرگرمي و اطالع رساني به مثابه فرآيند
راحتي  تواند به دليل استفاده از تصاوير مي به، آن ويژه اخبار و به تلويزيونالزم به توضيح است كه .  ن مي پردازداجه

ايدئولوژي  به ايجادو به يك معنا  هاي مردم درباره جهان را شكل دهد و ديدگاهاز مرزهاي زباني و ملي عبور كند 
-عدر چنين قالب نظري و تجربي كه مبتني است بر گسترش صنعت اطالموضوع اين مقاله .  كندقالبي كمك 

 ازسبك جديدي  ١٩٩٠در دهه ، كهتوضيح آن.  بهتر روشن مي شودرسانه اي جهان  يسرگرمي در نهادهاي خبر
كه آثارش همچنان رو به  اخبار ظهور كردشبكه هاي در  كننده سرگرمرساني  به نام اطالعاطالع رسانه اي 

 گسترش اطالع.  ندبودو شبكه هاي خبري آمريكايي  آمريكا، آغازگر اين سبك خبري.  استو افزايش گسترش 
ين مقاله ظهور پديده ا.  شده است جهاني شدن ايدئولوژي نئوليبرالموجب  ، از سوي ديگر،كننده سرگرمرساني 

و در پايان  دهد داليل پيدايش آن را مورد مداقه قرار مي كند و در اخبار را مطالعه مياطالع رساني سرگرم كننده 
 .نشان مي دهد كه اين فرآيند جهاني شدن اگرچه با ركود اقتصادي جهاني كند شده اما همچنان ادامه دارد

 
 .اخبار نرم، دموكراتيك كردن، ميزايدئولوژي نئوليبرال، سرگرمي - اطالع، تلويزيون :ها كليدواژه



۲ 
 

  

  :مقدمه
ن رسانه يتر قابل دسترس و نيتر يقو ،نيتر يون جهانيزيتلو هنوز هم، نترنتيا يسابقه جهان يرغم رشد ب يعل

 ٢٢تنها ، ٢٠٠٩ سال طول که در يدر حال، شود يمصرف م ياز شهروندان جهان يا ت گستردهياکثرتوسط  و است
 شنيدارى ـديدارى  يها رسانه" کرده است يادآوريطور که کاستلز  همان.  ن بودنديال ت جهان آنيدرصد جمع

، کاستلز( "شوند يمربوط م يبه امور عموم ييها ن رسانهيچنرا يز، مردم هستند يها ذهن يکننده اصل هيتغذ
و ، کنند عبور يو مل يشناخت زبان يها و مرزها تيدن محدوياز ب يراحت توانند به ير ميتصاو.  )٣٧٢:٢٠٠٤

به ، است يکننده اطالعات عموم عرضهكه  -يريعنوان رسانه تصو به، يونيزيژه اخبار تلويو بو -ونيزيتلو
ر ينسبت به سا يا گستردهر يتاثتلويزيون ، نيبنابرا.  کند يه جهان کمک مرمردم دربا يها هدگايد يريگ شکل
ا ينند توانند بخوا يت هنوز نميجمع ي ازبزرگ يها بخشدر آنها که يي ژه در توسعه کشورهايو هب، داردها  رسانه

مورد موضوع ، يديکل ي عنوان حوزه به ـ ياز اطالعات به سرگرمـ  يونيزير نقش برجسته اخبار تلوييتغ.  سنديبنو
 يبرا يابزار کهلبستند ين يا رسانه يديتول صرفاًاخبار نه تنها را يز شده استاز محققان رسانه  يارعالقه ي بسي

در .  اثر مي گذارند ين الملليو روابط ب ياست داخليرچوب سبر چا و، بوده كيدموکرات هاينديت در فرآيفعال
و در ارتباط با  ١له گلوب اسکنيوس  هدر ده کشور مهم ب يالملل نيب يعمومش افكار سنجيك  ٢٠٠٦سال 

ترين منبع  طمئنم ،جام شد و در آن گزارش شد که اخبار تلويزيون مليسي، رويترز و مرکز رسانه ان.بي.بي
درصد اطمينان را در آن  ٥٦ي بين المللي،  که اخبار تلويزيون ماهواره بود، درحالي) درصد ٨٥با ( يخبر

ترين منبع خبري معرفي  عنوان مهم ها به خود اختصاص داد، همچنين اين نظرسنجي، تلويزيون را به نظرسنجي
 .دكر

هاي خبري  که به درجات مختلف در خروجي اتاق ٢سرگرم كننده اطالع رسانيِپديده ي رشد  ،اين مقاله
چنين رسد برخي از داليل  نظر مي به.  دهد را مورد مطالعه قرار ميتلويزيون در سراسر جهان مشاهده شده 

سلطه  موجبگردد که  بر مي آمريكاهاي خصوصي و تجاري با مرکزيت اياالت متحده  رسانهگسترش به رشدي 
.  هايي با خدمات عمومي شده است هاي عمومي يا رسانه رسانه ضعيفتلويزيوني به شکل جهاني و ت روزنامه نگاري

که در يک  مي كند کند و استدالل اخبار تلويزيوني را ترسيم ميشدن مدل تجاري  جهانينقشه ي ، مقالهاين 
ژانر گرايش به اخبار تلويزيون  ،تلويزيونيي  ساعت در هفته ٢٤ يخبرشبكه هاي و حضور  بازار محور فضاي
تري مي بر گانمصرف کنند روزنامه نگاريبک زندگي و در آن اخبار نرم، س ودارند  كننده سرگرمرسانيِ اطالع 

از اين جهت، و کند،  شود که اين روند به استعمار جمعي حوزه عمومي کمک مي استدالل ميچنين .  يابد
 وجهيک " نرم"اين اخبار .  از كار مي اندازدهايي با خدمات عمومي را  عمومي و نيز رسانه مه نگاريروزنا

برتري  مبتني بركه  هدرک کمک يک ايدئولوژي نئوليبرال بخشي به ه مشروعيت كه بند شته اايدئولوژيکي مهم دا
  .بوده استدموکراسي بازار آزاد 
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نرم افزاري و سخت افزاري شدن  خصوصيي در نتيجه ويزيوني كه تل - راديوپخش امواج  رشد تجاري شدن
پخش و همگرايي فني و تکنولوژيکي بين تلويزيون، ارتباطات  بي قاعده شدن، همراه با رخ داده ارتباطات جهاني

از  جهت عامتغيير .  هاي پخش را تغيير داده است رسانهكنش شدت محيط  راه دور و صنايع کامپيوتري، به
ي به يک و پخش صنفبه تبليغات و از وابستگي ، ٣شبينندگان به واكنشعمومي به تلويزيون آگاه ون تلويزي

براي .  هيئت تحريريه داردمورد نظر  اولويت بنديهاي خبري و  بر برنامهشده آثاري مخاطب ناهمگن و جهاني 
كه شاهد آن را مي (است  هكرد عرضهرا به بخش پخش  يکه بازاري شدن، انرژي و حيات جديد درحالينمونه، 

اده قرار دقوانين بازار در معرض را  روزنامه نگاريبا اين حال  )ه كردهداهاي خبري مش شبکه قارچيدر رشد توان 
 .شدن اخبار و اطالعات شده است کاالييموجب و از اين رو 

مخاطبان و درآمد ناشي از  سر جذب رقابت رو به رشد برهمانا اخبار،  منابع توليد و پخش دياديج ازانتيكي از 
 همانطور كه .  استرو به كاهش به اخبار  كه عالقمندياين رقابت باال گرفته در زماني .  است هاي بازرگاني آگهي

 يهاي زمان در ريخب هايِ ، مخاطبان بولتننشان داد ٤آمريكادر  روزنامه نگاري پژوهشي مزيتطرح گزارش 
كاهش  ٢٠٠٥درصد در سال  ٢٩به  ١٩٦٩در سال  هندندرصد بي ٨٥از  اند پر بيننده يتلويزيونهاي  شبکهكه 

ها براي دريافت اخبار توسط  مثل وبالگ منابع جايگزين ي گزينشتا حدي در نتيجه اين كاهش، .  يافته است
 ).  ٢٠٠٦، روزنامه نگاريپژوهشي مزيت طرح (ه است رخ دادويژه جوانان  بسياري از بينندگان به

ل آن به سرگرمي، اولويت اساسي براي پخش کنندگان شده يشدن اخبار تلويزيون، نياز به تبد اريبا رشد تج
 هاي گفتگو هستندشيوه هايي از ژانرهاي سرگرمي و  کارگيري ويژگي مجبور به اقتباس و به ، بطوريكه آنهااست

گويي و  هاي داستان ، مهارتها ها، سبک شخصيتكه بر سبک ارتباطي غيررسمي چرا كه اين ژانرها و شيوه ها به 
اي است و  ويژه اخبار خارجي، عمل پرهزينه آوري اخبار، به جمع.  دتكيه دارند بهاي بيشتري مي دهننمايش 

طور پيوسته تحت فشارند تا از نظر  اي به گذاري است،  در نتيجه مديران رسانه مستلزم سطوح باالتري از سرمايه
سازماني به منافع شناسايي كنند تا سازي امور جاري  براي اخبار و برنامه راشناختي مخاطبان مطلوب  جمعيت

هاي  ، اخيراً توسعه عمده در شبکهآمريكادر .  دجلوگيري شو آنهايا حداقل از ورشکستگي آنها كمك شده و 
ته سرگرمي است، صورت گرفدر صنعت  اصلي آنها که هدفكالن هاي  آنها در شركتادغام  از طريقخبري اصلي 

قسمتي از  )ABC(سي نيوز .بي.؛ اي)CBS(س نيوز ا.بي.سي مالك ٥ياکام پارامونتاوبراي نمونه : است
اي و  رسانه ركتبزرگترين ش( ٦وارنر-تايم-ال-او-از شركت اس كليدي يبخشان .ان.سيو امپراطوري ديزني؛ 

فقط  يچنين تغيير مالکيت.  راپرت مورداک استبنام ي رسانه افاکس نيوز، شرکت  مالكو  است) سرگرمي دنيا
هايي درباره  گزارشپخش بر مبتني كه اي گسترده خبري پوشش نوع در تغيير مالكيت نيست چرا كه اين تغيير 

و  ٧واقعيت ياين اتفاقات با ژانر جديد تلويزيون.  مي يابدانعکاس نيز است دنياي سرگرمي ي هنرمندان تراز اول 
 اجرايدادگاه و نمايش جريان ، )شو تاک(هاي گفتگو  برنامهمستند،  هاي نمايشه از جمله هاي مربوط برنامه

 ٨گونه در چنين فرآيندي، روابط همزيست.  دوش ميل يکمتهاي نجات  ماموريتنمايش جرم و قوانين جلوگيري از 
اي موجب شده تا مرزهيافته و  گسترش ،در صحنههاي سرگرمي  امور جاري و برنامه يخبراخبار و اشكال بين 

كه مبتني بر  هويتي دو هاي سازي چنين برنامه.  دوسرگرمي نامشخص شبرنامه هاي و  سازياخبار، مستندميان 
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چرخه كنند از  ساعته خوراك تهيه مي ٢٤براي برنامه هاي خبري خواست بيننده هستند در عين حال كه 
 هيجاناطالع ـ سرگرمي پر امه و يك برنيک جشن بصري جالب، كه  نتيجه اين: برند سود مي ساعته ٢٤خبري 
 .دارد هاي توليد را پايين نگه مي و هزينهكند  به طور مستمر جلب ميد که عالقه مخاطب را شو ارائه مي
پديد آمد تا به  ١٩٨٠ سال اي است که در اواخر واژه -، نويا برنامه ي خبر رساني سرگرم كننده سرگرمي ـاطالع 

هاي معاصر بود،  تلويزيونهاي  منطق برنامههايي که مخالف  براي همه برنامهكه  مفهوم همه كاره تبديل شوديک 
در " سرگرمي"و " اطالعات"واژه ي تركيب دو  ازاشاره دارد كه  ملموسبه يک ژانر ترکيبي  اين واژه.  به كار رود

سرگرمي  ـطالع طبق فرهنگ لغت آکسفورد، ا.  ساخته شده استجاري  امورمربوط به پخش هاي   اخبار و برنامه
سرگرمي  ـاطالع ي پديده .  است" رساني اطالعهم سرگرمي و هم باشد که هدف آن  پخش ميمطلب قابل يک "
ارائه و و شيوه ي غلبه دارد،  جوهر و ماهيتسبک بر  در آنکند که  نوع از اخبار تلويزيوني اشاره ميآن   به

هاي بازرگاني تلويزيون  از آگهي بصري كههاي  ل و سبکاين اخبار جديد، اشکا.  تر از محتواست بازنمايي مهم
 بصري باكنش .  وام گرفته شده را در كنار هم مي گذارد وي.تي.امشناسي بصري سبک  زيبايياز و  پست مدرني

هاي بصري چشمگير و جذاب با  کامپيوتري و جلوهي ، لوگوهاي شبيه سازي شده عناصري نظير حركات تند
.  شود ترکيب ميگرفته شده، و مهم  شهوراز يک شخص مكه ) غلب فريبنده و مسحور کنندها(محرك هاي  عنوان

كاربران نسل كردن ي به جذب پاسخرسد که  به نظر مي ساعته ٢٤خبري هاي  شبكهويژه در  چنين اخباري، به
دارد و اولويتش  تلويزيون هاي شبكهاز کاربران که گرايش به تعويض مستمر  ينسلباشد، يعني  ٩"مرا"رسانه اي 

كه ريشه در اين سبک ارائه و بازنمايي، .  است) آنالين(هاي روي خط  كسب اخبار از طريق تلفن همراه و روش
است  نشددر حال جهاني اي  ر فزايندهوط ، بهدارد آمريكادر فرهنگ اخبار تلويزيون تجاري با محوريت بينندگان 

ي پخش برنامه و مرهون ايجاد زير بناهاي بين المللي  اين را بايد مرهون فضاي آزاد و خصوصي شدهو 
 .دانستافزارهاي ارتباطي  سخت

 
 کانون اطالع ـ سرگرمي

روزنامه هاي استاندارد  طور که در اغلب تاريخچه دارد، اما همانمنشا جديدي سرگرمي نسبتاً ـ اگرچه واژه اطالع 
 هاي حاشيه اي گرفته داستان، از دارد اي سنت ديرينهكه کند  ميرا بازنمايي اي  تصديق شده است، پديده نگاري

رساني و  ش بين اطالعبه همين ترتيب، چال.  مجله نشريه هاي شبهو ) نظير دفترچه هاي تلفن(تا مطبوعات زرد 
 .پيشينه قابل توجهي داردنيز ، هاي خريد تجمع ها و در محلو سرگرم کردن جمعيت در ه ي مردم ماآموزش ع

همچنين جايي بود كه د، برخوردار بوحمايت بيشتري از ارتباط جمعي ي  که ايده ، جائيآمريكااياالت متحده 
با نمونه هايي  ١٨٣٠در دهه  ١٠سنتينشريات يک چرا كه ابتدا ، در آنجا اختراع شدسرگرمي  ـصنعت اطالع 

 هعالقهاي مورد  داستان آنها به هاي سهم زيادي از گزارشدر نيويورک آغاز به كار كردند و ) Sun( سان نظير
آنهم زماني كه ساير گرفتند،  در اختيار مخاطبينشان قرار مياختصاص داشت و به قيمت يك سنت  افراد

را براي  يتنوعمطالب مي سنتنشريات يک ).  ١٩٦٢مات، ( فروخته مي شدندنت قيمت شش سبه ها  روزنامه
اتش را چنين منعكس مشاهددر همين زمينه ل گابلر که نيچنانآوردند،  ميفراهم  شاغل اتهمه ي افراد طبق
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كنار هاي عصبي هاي جنايي و ملودرام با  نشريات جنايي مهمل، رمان راي مردمي كه همواره بايدب”: كند مي
ترين مطلبي بود كه يك روزنامه کننده  و سرگرمترين مهيج كه اخبار،  بودپذيرفتن اين واقعيت ساده دند، آم  مي
که  اي رويه ،شدمي  تبديل هيجان آورهاي خيلي  به گزارشاين اخبار که  ويژه زماني ، بهضه كندتوانست عر مي

ي مفهوم سنتان نشريات يک مالكکه بتوان گفت واقع، شايد   در.  دش ميرعايت  يك سنتيهمواره در نشريات 
به کننده  سرگرم فضاييدر را ش روزنامه خوياي بود كه بتوانند ن بهترين شيوه ايکه  کردند چرا اختراعخبر را 

 ).٥١ : ٢٠٠٢در گيتلين ذکر شده است، ( “فروش برسانند
که  ، به اين نكته اشاره داردکند بيان مي آمريكادر اياالت متحده  روزنامه نگاريتاريخ شرحي كه از ادسون در ش

زبان  شاملمتمايز  يبکو س شمايلبا  ١١"سرگرميمبتني بر  روزنامه نگاري"نوع از قرن نوزدهم به اين طرف، يک 
روزنامه نگاري مبتني بر ).  "١٩٧٨ادسون، ش( شهرت يافت يافزون روز بطور فراوانعکس هاي درج و  فهمقابل 

ي بخشعنوان  ريزي شد و به اروپا و سپس به بقيه جهان به پي آمريكاظهور صنعت تبليغات در وسيله ب" سرگرمي
در اواخر .  بر مي گردداواسط قرن نوزده ادر شد كه البته شروع آن به صيي آمريكاکردن فرهنگ توده  از جهاني

يك ، ١٨٩٩شده بود و در  ي مصرفي دنيا بزرگترين جامعهقرن نوزده، تبليغات عنصر قدرتمندي در ساختنِ 
، ١٩٢٠تا دهه .  ه بودفروش در لندن داير کرد دفتروالتر تامسون يک . جِيبنام يي، آمريكاشرکت تبليغاتي 

کارخانجات تصوير توان به  از جمله مي ايجاد كرده بودفخر با فرهنگ  تصنعاي از شبکه پيشرفته  ،ياالت متحدها
 .ندبود ييگرا هاي مصرف که در خدمت ترويج ارزشفوق مجهزي اشاره كرد متحرک 

در  ١٩٢٧ون قانچرا كه  پيدا كرد،وجه تجاري يك در اياالت متحده برنامه هاي رسانه اي از همان اول، پخش 
ه كرد كتجاري  دستگاهعنوان يک  به ييپخش راديوي تعريفي از  اقدام به ارائه، آمريكادر  ييراديوخصوص مسائل 

  عمومي به در آن موقع اين بحث مطرح بود كه منافع.  كرد ميمالي خود را تامين  ،تبليغاتاز طريق بايست  مي 
 زمينه ايقانون هيچ اين  ،رو شد و از اين و آزاد تامين مي خصوصيرسانه اي پخش نظام  بهترين وجهي از طريق

كه از مدل بازار نيز تلويزيون ).  ١٩٩٣سني، مک چِ( پيش بيني نكردبراي حمايت يا توسعه پخش غير تجاري را 
هاي شبکه مخاطبين بود و مثلث  وابسته به رتبه گذاريو پيروي كرد  كرد، كار ميتبليغات بازرگاني چاشني با 
پخش ملي شرکت يعني ()  NBC (سي .بي.ان ،)پخش کلمبيايعني نظام ()  CBS (اس .بي.سي ويزيونيتل

 تامين كننده ي) آمريكابرنامه هاي رسانه اي شرکت پخش يعني ()  ABC (سي .بي.اي و) هاي رسانه اي برنامه
مخاطبان متكي بر رتبه بندي  ها که درآمد شبکه از آنجا.  براي چنين نظام تلويزيوني بودندسرگرمي و اطالعات 

، بارکين، ١٩٩٣مک چسني، (آنها بود در سازي  برنامهاصلي عنصر  كننده سرگرمهاي  بنا بر اين برنامهبود، 
دنياي  ريهامشبا هاي گفتگوي  ترين برنامه که يکي از قديمياين يك تصادف نبوده از اين جهت، ).  ٢٠٠٢

 .ده استش مياجرا آميز  چنين موفقيتسي، .بي.انر شبکه دو  ١٩٥٤از سال  ١٢شوي امشب يعني ،سرگرمي
که  زماني.  کننده عميقاً تحکيم بخشيده شده است در اين فرهنگ تلويزيوني، مفهوم شهروند به عنوان مصرف

ايده ميالدي، در عبارت زير در باره ي اين  ١٩٨٢مارک فاولر كه رئيس کمسيون ارتباطات  فدرال بود، در سال 
در طي اولين دوره رياست  ، چنين برداشتيبايد با منطق بازار تعريف شودصرفا " عمومي نافعم" کهنوشت 

 :آشکار بود روشن و جمهوري ريگان 
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.  است هاي عموم خواستهرود كه مطابق بي خدماترساندن  به حداكثرسمت  ارتباطات بايد به گذاري سياست"
سيون بايد متکي به يتقاضا، کمبر آوردن اين سازي جهت  هاي برنامه جاي تعريف تقاضا و مشخص کردن مقوله به

هاي  زمخويش از طريق مکاني انهاي مخاطب براي تعيين خواستهاي   هاي رسانه برنامه “کنندگان توانايي پخش
در " (کند عمومي را تعريف و مشخص مي خود به خود خويش يا منافع، هماع منافعرو،  از اين.  بازار باشدطبيعي 
سياسي هاي  نگراني درباره کاهش عالقهيك نوع ، ١٩٨٠اواخر دهه  در).  ٢٧٢:  ٢٠٠٥ذکر شده است،  کاالبرس
تفاوتي و بدگماني عمومي و کاهش  منجر به يک بيو گفته مي شد كه اين امر  مي شدشهروندان بيان در ميان 
هاي  تبليغات بازرگاني، شبکه كاهشو رسانه ها دست دادن پيوسته مخاطب از .  ه استشد روزنامه نگاري کيفيت 

هاي  گزارشدر آن چند کانالي جديد کرد که  اي برنامه پخش يك فضاي پذيرشر به وادارا  آمريكاتلويزيوني 
ات در مطالعهمچنين دهايي فرآينيل و شواهد چنين دال.  شد ه ميداد به اخبار سخت ترجيح " نرم"خبري 

هاي جمعي  رسانهدر اين پژوهش .  شود مييافت  نگاريروزنامه  مزيتطرح در  ١٩٩٧مهم سال پژوهشي 
از  جهت تغييريك : "كهد مي دان نشامطالعه نتايج .  دشده بو تحليلاز آن تاريخ در بيش از دو دهه قبل  آمريكا

، سينما و هنر ريهاشمسبک زندگي، به سمت پوشش دادن پوشش مسايل مربوط به حکومت و امور خارجي 
ي كه اين پژوهش به با نگاه دقيق".  ده استرخ دادر اخبار آنها م ايو جرگي مشاهير افشاگري زندسرگرمي، 

نوع جديد در جهت بزرگترين تغيير : "گويد خود در اين زمينه چنين ميگزارش در ، داشت هاي تلويزيوني شبکه
پيرامون شايعات  كهيي ديده مي شد ها تعداد گزارش مشهودافزايش همانا در ، ها داشتند اخبار شبکه ي كهتاکيد

 ١٩٧٧درصد در  نيمها از  تنظيم مي شد، چرا كه درصد اينگونه گزارشزندگي هنرمندان و مشاهير حوزه ي هنر 
ها  در تاکيد اخبار شبکهكه  جهت هاي بزرگ تغييريكي ديگر از .  ميالدي رسيده بود ١٩٩٧درصد در  ١٥ به

هاي  در تلويزيون.  مي شدمربوط هاي کيفيت زندگي  ارشو گز يانسان اهميت منافعافزايش مشاهده مي شد به 
 ١٦ به ١٩٧٧ها در  شردرصد گزا ٨هاي کيفيت زندگي از  و گزارشهاي مربوط به منافع انساني  گزارشاي،  شبکه

 ).١٩٩٨، روزنامه نگاري مزيتطرح " (افزايش يافته بود ١٩٩٩درصد در 
را با  آمريكاشيب لغزنده ي سقوط رسانه هاي خبري " ريكاآمهاي خبري  ميالدي، شبکه ١٩٩٠که در دهه  زماني

يك ارتقاء براي شوهاي سرگرم کننده ي آتي از هاي خبري که بيش  پيشنهادات مشخص براي ترويج گزارش
اين نشانه اي   شدت گرفت و ١٩٩٠دهه در طي  آمريكاهاي خبري  تجاري شدن رسانه"كردند، تر نبودند، لغزنده 

در ).  ١٢١:  ٢٠٠٥مارک و تامسون، " (پخش بود روزنامه نگاريسابقه در  ره ضعف و زوال بيدو"آغاز يك  ايبر
هاي  شدند تا برنامه استخدامهاي پخش  وسيله شبکه هاي بازاريابي و تبليغات به زمينه با پيش يمشاورانآن زمان 

، استفاده بيشتر هاي محرك تر  يشتر، نما هاي خبري نرم گزارش"از جمله آنها را به  ،را بيشتر جذاب كنندخبري 
نمونه يک ).  ٢٧٨ : ٢٠٠٥کاالبرس، " (راسته کنندآ) زنانه(تر  تر و جذاب گرافيک و  توجه بيشتر به ظاهر جواناز 

 ١٣سونپسيم .جِي. اوتوان در داستان ناپسند  را مي، يخبربرنامه هاي سرگرمي به برنامه هاي  رضتعي بارز از 
".  دهنكن سرگرمرساني  به اطالع روزنامه نگارياز جهت تغيير " تقد است نشانه اي بود ازمعلنر کمشاهده كرد كه 

از زمان دقيقه  ٣٩٢/١سي، .بي.انو  اس.بي.سي، سي.بي.ايهاي خبري شبانگاهي در  برنامهلنر معتقد بود كه ک
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ند دون اختصاص داسپمحاکمه سيمجريان به پوشش ، ١٩٩٥سپتامبر  ٢٩و  ١٩٩٥پخش خود را بين اول ژانويه 
 ).١٠١-١٠٠ : ٢٠٠٣لنر، ک( نيز فراتر رفته بودجنگ بوسني حتي از ميزان پوشش اخبار مربوط به که 

 
 ساعته در همه ي روزهاي هفته پخش مي كنند ٢٤تلويزيوني كه اخبار  هاي خبري شبکه

اي بر  تاثير گسترده ١٩٨٠در اواخر دهه  يو تلويزيون ييشدن پخش راديو و خصوصي آزادسازي، ه كردنقاعد بي
يي آمريكامدل كه پديده پخش برنامه را در همه جهان بر اساس اي در سراسر جهان داشت،  هاي رسانه نظام 

اي در  هاي رسانه نظام تحليلهالين و مانسيني پس از .  پس از جنگ سرد تعريف کرد دنياي، در تجاري تلويزيون
و استدالل ) ٢٥١ : ٢٠٠٤هالين و مانسيني، (ند اشاره مي كنليبرال برتري مدل به  "هاي فرهنگي و سياسي بافت
جهاني آن خيلي زياد  نفوذاحتماالً در سراسر جهان به کار گرفته خواهد شد چرا که  "مدل ليبرال"ند که نکمي 

).  ٣٠٥ :همان " (دهد اي ليبرال ادامه مي بوده و نئوليبراليزم و جهاني شدن به اشاعه عقايد و ساختارهاي رسانه
در حال کاهش بوده و فرهنگ آشكارا اي ملي  هاي رسانه نظامبين  يها د که تفاوتكنن ميبيان همچنين آنها 
است كه توسط  يکه خيلي شبيه به مدل ليبرالاست مدلي و اين است،  ظهورهاي جهاني در حال  رسانه
 ).٢٩٤:همان ( بازتاب مي يابديي آمريكااي  رسانه نظامهاي محوري  جلوه

تخصصي هاي خبري  شبکهو كثرت در تعدد هم  آنکه نهفته  گزينشمفهوم در اين تغيير، از  يمهمبخش 
مشغول به فعاليت در جهان  يخبري تلويزيون شبكه ١٢٠، بيش از ٢٠٠٩سال اوايل تا .  است انعكاس يافته

پراكنده  تصويريِ-هلروز افزون تبازار پذير، به  نيروي کار متحرک و انعطاف ه همراهشدن اقتصاد، ب جهاني.  اند بوده
اي و  هاي ماهواره از توسعه سيگنالچرا كه استفاده کردند  آنسرعت از  هاي خصوصي به شبکهو البته ک کرد كم

براي وارد شدن به فضاي جغرافيايي ) ها دريافت مي شود اي که در خانه تلويزيون ماهواره( .اچ.تي.ديرشد پخش 
پخش دولتي که هدف آنها مخاطب قرار دادن شهروندان موسسات برخالف .  بردندمي  ـ فرهنگي فراملي سود

ي کنندگان مند به مصرف هاي خصوصي بيشتر عالقه ، شبکهبوده استخويش جغرافيايي سنتي و محدود به قلمرو 
 ).٢٠٠٥چلبي، (ند ا خته پردا نظر از مليت و هويت شهروندي آنها حق اشتراك مي كه صرف هستند

ساعته در همه ي روزهاي  ٢٤اخبار شبكه هاي تلويزيوني كه واگن  نيز برهاي پخش دولتي و محلي  مانساز
از و را بدينوسيله براي خود تامين كرده اي جهاني  حضور در صحنه رسانهو دند، سوار شپخش مي كنند،  هفته

نمي خواهيم آنقدر پيش برويم که  اليدر ح.  کردند استفادهاي براي روابط عمومي و ديپلماسي  وسيلهآن به مثابه 
توصيف كنيم چرا كه  سرگرمي ـاطالع اند را به عنوان  كه تا حدودي ماهرانه اي هاي رسانهبرخي از اين توليدكه 

ديده اهميت نشان دهنده ي شان وجود ،در عين حال، كنند هاي توليدي سخيف اما نشاط آور عرضه مي ارزش
 ).مراجعه کنيد ١به جدول (  تاسجهاني  يدر بازار تصوير شدن
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 فعالندي  ساعته و هفت روز در هفته ٢٤ جهان كهي شبکه هاي خبري برجسته تلويزيون.  ١جدول 

 ١٩٨٥ آمريكا بين المللي ان . ان .سي

 ١٩٨٩ انگلستان اسکاي نيوز

 ١٩٩٢ انگلستان سي.بي.جهاني بي تلويزيون

 ١٩٩٣ فرانسه يورونيوز

 ١٩٩٦ قطر الجزيره

 ١٩٩٦ برزيل گلوبونيوز

 ١٩٩٨ آمريكا فاکس نيوز

 ١٩٩٨ هندوستان استار نيوز

 ١٩٩٩ ژاپن NHK جهاني تلويزيون

 ٢٠٠٠ سنگاپور اخبار آسيا شبكه

CCTV-٢٠٠٠ چين ٩ 

 ٢٠٠٠ هنگ کنگ استار نيوز آسيا

 ٢٠٠١ هنگ کنگ فونيکس اينفو نيوز

۲۴ ۷NDTV  x ٢٠٠٣ هندوستان 

 ٢٠٠٣ نهندوستا دي نيوز.  دي

 ٢٠٠٥ ونزوئال تله سور

 ٢٠٠٥ روسيه تلويزيون روسيه

 ٢٠٠٦ فرانسه ٢٤فرانسه 

 ٢٠٠٦ قطر الجزيره انگليسي

 ٢٠٠٧ ايران وي.  پرس تي

 هاشرکتاين هاي  از وب سايتشده جمع آوري : منبع 

 ٢٤ي  چند زبانه يِخبر کنسرسيوم(يورو نيوز مانند محلي خبري هاي  شبکهمي توان به ها،  شبكه در بين اين
پان تله سور كه رويكرد تلويزيوني  ي به شبكهو ) خدمات عمومي اروپاهاي سخن پراكنيِ بخش  ي شركت ساعته
كوشند تا  هاي خبري انگليسي زبان مي در حال حاضر شبکه.  اشاره كرد، را دنبال مي كرد ي التينآمريكا

اي را مي توان در راه  چنين پديده.  ندرا حفظ كنجهاني   ونيدر توليد و توزيع اخبار تلويزيخود موقعيت ممتاز 
، ٢٤خارج از دنياي انگليسي زبان مانند راشا تودي، فرانسه در هاي انگليسي زبان  شبکهاندازي انبوهي از 

.  به عنوان نمونه هايي از اين روند مشاهده كرداخبار آسيا،  شبكه، الجزيره انگليسي، ساعته ٢٤وي .تي.دي.ان
هاي خبري انگليسي پخش  طور منظم بولتن ، بهيا آژانس سخن پراكني بين المللي آلمان. وي.ويچه وله تيد

گسترش   .زي كردراه اندا ٢٠٠٧را در سال  .وي.انگليسي زبان پرس تينيز شبكه ايران، .  کند مي
، است ن مرکزي چينتلويزيومتعلق به و  بودهساعته انگليسي زبان  ٢٤شبکه خبري كه يك ، ٩-وي.تي.سي.سي

عنوان کليد موفقيت براي ارتباطات و تجارت  بهاز سوي مقامات پكن تشخيص اهميت زبان انگليسي بيانگر 
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ديپلماسي ك است كه به چيني ها كمك مي كند تا استراتژياينكه شبكه خبري انگليسي يك امر و بوده جهاني 
 .ندبرسانمخاطب جهاني سمع و نظر به را م چين اع
 

 كننده سرگرمرساني شدن اطالع  جهاني
بود و ساعته،  ٢٤هاي خبري  هاي متنوع شبكه براي تهيه برنامهويژه  به،  پرهزينهامري که اخبار تلويزيوني  از آنجا 

بزرگ يا زنجيره اي اي  هاي رسانه نها شرکتاست، از اين رو ت سازي براي برنامهكالن منابع نيازمند جذب 
حتي .  ي خبري جهاني موفق را اداره کنندها اميدوار باشند كه شبكهتوانند  هاي دولتي ثروتمند مي سازمان
مجبور شد تا شبكه خبري ) ان.تي.آي( تلويزيون بريتانيا يخبرشبكه مستقل  همچون دار هاي خبري سابقه شبكه

در  شبينندگاندر ميان  رتبه كافي فقداندليل  بهوي كه يک شبكه خبري ديجيتال شبانه روزي بود را .تي.آي
كسب رتبه باال در ميان براي بزرگ هاي سخن پراكني  شركترقابت شديد بين .  تعطيل كند ٢٠٠٥سال  

ري از يشتبكسب سهم بازار و از خود فزايش سهم هاي پخش اخبار براي ا هم در زماني كه شركت مخاطبان آن
اي شيوه  اخبار بهارائه  ها به سوي اين شركتتا  هشد تقال مي كنند، سبب ،ريبازارِ رو به كاهشِ آگهي هاي تجا

را براي حفظ بينندگان خويش يا جلب  دخبري خو جلوه هاي ،خبرو پخش کنندگان  روي بياورندسرگرم کننده 
 .ندعديل كنجديد تمخاطبان 

هاي دوگانه  مي يا انحصار طلبيخدمات عموگري در انحصارموجب شده تا  در اروپاي غربي تجاري شدن گسترده
 از جملهتلويزيوني خبري، هاي  شبكه.  واقع شوندتهديد مورد هاي خصوصي جديد  شبكه از طريق رشد انفجاري

در  شبكه ٦از  تعداد آنها.  اند تكثير شده اي دنيا ترين بازارهاي رسانه هاي خبر تجاري در يکي از غني شبكه
 به ١٩٩٠در  شبكه ٢از فقط  سازهاي مستند شبكهکه  در حالي ،يافت شافزاي ٢٠٠٥در  شبكه ١١٩ به ١٩٩٠
خدمات بخش  شبكه هاي سخن پراكني دريک سنت قوي كه از در بريتانيا .  تافزايش ياف ٢٠٠٥در  شبكه ١٠٨

نظير شبكه تجاري خبري  هاي بنگاهشامل ضمنا  كه بودهسي .بي.بيبهره مند است و نمونه ي بارز آن عمومي 
هاي با کيفيت درباره امور  ي تهيه و ارائه برنامه پيشينهاز ـ و شود نيز مي ٤ شبكهو  وي.تي.آي مستقل يونتلويزي

.  تاثير پذيرفته استسرگرمي  ـروند اطالع  هم ازتلويزيوني  برخوردار است، ژورناليزم عمومي بين المللي و ملي
رساني، آموزش و  اطالع"ه به ترتيب عبارت از ك ١٤ثريجان سه تايي عنصر از عناصر آخرين يعني نقش سرگرمي 

يكي از .  ميالدي بيش از پيش بر هر چيز ديگري ترجيح داده شد ١٩٩٠در دهه بود،   هماع" کردن سرگرم 
هاي  سريال جريانسي يعني .بي.يكي از پيشقراوالن برنامه سازي در بيکه  اين از بود عبارت تغييراين هاي  شانهن

 هاي را براي گزارش جريان گريگزارشاي شد و استاندارده پخش مي ١٩٥٣از سال كه  ١٥دازچشم انجاري با نام 
د و محتوايش براي بديل شآخر هفته ت تتعطيالدر ر وقت آخجاري به مدت نيم قرن تعيين کرد به يک برنامه 

و  ٢٠٠٧در سال اين برنامه دوباره اگرچه .  تضعيف شدکاهش مي يافت،  اني كه تعدادشان پيوستهحفظ تماشاگر
به زعم مسئوالن .  ه از مدت آن كاسته شددقيق ٣٠تا  ١٠بين اما به كار كرد  آغاز برنامه هاي مهم ي حاشيهدر 
اي جاري و مربوط به ه و مورد احترام مردم كه درباره جريانهاي طوالني مدت  برنامهوي، اين شبكه .تي.آي

و  ٦٥ -١٩٦٣هاي  كه پيشينه آنها به سال( ١٦عملدر حين جهان ي  شد نظير برنامه برنامه هاي تحقيقاتي مي
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و تر هاي بسيار مشهور با برنامهرا  )١٩٩٢ -١٩٥٥ي  با پيشينه( ١٧اين هفته ي  برنامه و )بر مي گردد ٩٨ -١٩٦٧
در .  جايگزين كرده بود تلويزيون واقعيتهاي كوتاه  و برنامه يشينماهاي  برنامه، يعني با پربيننده هاي زمانبا 

هاي  در ايتاليا، تلويزيونبراي نمونه .  ، از تجاري شدن براي قدرت سياسي بهره گرفته شديياروپا جوامعساير 
خصوصي با محوريت اطالع سرگرمي، سيلويو برلوسکوني را از يک تاجر به نخست وزيري رساند که اولين بار در 

 .انتخاب شد ٢٠٠٨در سال وم سرانجام براي بار س؛ و ٢٠٠١در سال سپس ؛ )ماه ٧به مدت ( ١٩٩٤
پخش هاي  برنامههايي از اتحاد جماهير شوروي پيشين، مدل  بخشدر اروپاي شرقي و پيروزي سرمايه داري بازار 

پخش برنامه، دولتي هاي  بنگاه.  ردضعيف كتبه نحوي اجتناب ناپذير را كه بر محور دولت بود م اعاي  رسانه
.  همه اعتبار خويش را از دست دادندنتيجه اينكه شدند و عرفي و افشا مهاي تبليغات سياسي  عنوان شبکه به

ه بازار شکل گرفت ساس قواعدار ب كهشد مي  يهنجار يدر دنياي جديدو بازار فضاي اخبار در ي گردش  ايده
 روزنامه نگاريلب اغ" که ه بودکردچنين اشاره جمهوري چک رئيس مطبوعات پيشين  دبيرباره  در اين.  بود
پوشش  ،بطتهاي مر بيشتر رسانه.  تبديل شده است كننده سرگرم رساني چک به اطالعگذشته جمهوري دي ج

اند  مبادله کرده....." شود با فرهنگ تلويزيون هدايت ميكه رويکرد سرگرمي با و با اخبار نرم، را جامع و تحليلي 
به اين نتيجه رسيد که انجام شده بود  مه نگاريروزناباره  دركه در روسيه اي  مطالعه).  ٤١-٤٠ : ٢٠٠٤کلوانا، (
و در اين ، "درا ترويج مي كنن يجوي لذت روحيه يبا بي پروايي از طريق تاكيد زياد به ژانر سرگرمي، ها  رسانه"

 ).٢٠٠٥: ١٠٩پاستي، (ند نک کننده را قبول مي ميل، نقش سرگرمنيز با كمال هاي جوان  ژورناليستميان 
سرگرمي -ها بوده است، جهاني شدن اطالع تدولسنتي تحت کنترل به طور تلويزيون يي كه جادر دنياي عرب، 

بينندگان عرب در "افزايد که  گويد و مي مي" تلويزيون تجاري ليبرال"شده که يک مفسر به آن  يزيچ سبب
هاي  بر ويژگياز اين جهت  وقرار دارند  ييآمريكاهاي خبري شبه  ها و سبك اشكال، جهت گيريمعرض 

 ).١٥١ : ٢٠٠٢آييش، " (احساسي و از نظر فني فريبنده توجه دارند
 ٦٥، اين کشور ٢٠٠٩تا (را به خود اختصاص داده  دنيا  يبازار خبر تلويزيونكه پر جمعيت ترين در هندوستان، 

بخش خبري بي قاعده شدن .  حکمفرماست، اطالع رساني سرگرم كننده )داشتاختصاصي خبري  شبكه
ملي و اعم از (که سرمايه گذاران خصوصي  ، چراچنين رشدي بوده است بباي مس هندوستان تا اندازه تلويزيون

و درآمد كسب هاي جديدي براي  فرصتاند كه از طريق ورود به بازار خبر تلويزيوني،  احساس کرده )بين المللي
 اخبار تلويزيون ١٨شدن خيصيتله ب ها شبكهبين اين  فزايندهرقابت .  افزايش قدرت نفوذشان بوجود آمده است

ي هندوستان  هاي اطالع رساني سرگرم كننده از برنامه عنصرشامل سه گونه اخبار  اينو عمدتا  كمك كرده است
در را ها، که روندهاي اطالع سرگرمي آنترين  برجسته).  ٢٠٠٧aتوسو، ( شود ميسينما، جرم و کريکت يعني 

در خصوص هاي خبري  شبكهي  همه كه تقريبا يستآشکاري  غدغهدمنعکس مي کند،  نيزدنيا  ساير نقاط
بزرگترين استوار است كه باليوود محور ر اين وظيفه بدر هندوستان .  دارند ي سينما و هنر حوزه ريهاشمفرهنگ 

 از منظرقدرت باليوود .  دوش ميتوليد شود كه ساليانه  محسوب مي يهاي تعداد فيلم نظرصنعت سينمايي دنيا از 
را در جاي ديگر  آن راپرت مورداکها كه  ي هندي سرگرمي شيوه شبکهدر فروش اخبار تلويزيوني شايد آشکارا 

به را آميتا باچان يعني باليوود، هاي  ستاره يكي از فوقاستار پالس اين شبكه با نام .  ديده شود ،كار برده بود هب
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موفق  يهندي گيم شوي  نسخه ،اين برنامه.  گرفتکار  به ١٩كروره پاتي-بانه گا-كاني  برنامه عنوان مجري
شروع شد  ٢٠٠٠در سال  اين برنامه.  شد پخش مي ؟خواهد ميليونر شود چه کسي ميعنوان  باكه  بودبريتانيايي 

به نحو قابل مورداک را در هندوستان  هاي اين برنامه، شادكامي.  اي در استار نيوز داشت و پوشش گسترده
مجموعه .  داد به خود اختصاص ميي استار پالس  در هر هفته برارا شو  ٥٠شو از  ٤٠اد و تغيير داي  مالحظه

و د، كر مياجرا را   آنشاهرخ خان يعني  شروع شد و ستاره برجسته باليوود ٢٠٠٧در سال ها  برنامهاز اين سوم 
بينندگان زيادي را حفظ کرد و  ،بازتاب داشتاستار نيوز  از جمله درکه  سابقه بي بليغاتاي به مدد ت تا اندازه

و بازارسازي فروش  نيز قدرت ها شبکهساير .  استار پالس را به محبوبترين شبکه خصوصي در کشور تبديل کرد
.  کنند هايي درباره زرق و برق و درخشش باليوود پخش مي طور منظم برنامه اند و اکنون به باليوود را درک کرده

هاي  درباره چهرههايي  دارد كه پر از گزارش) اخباري درباره سينما(اه فيلمي-خبرنام   به اي استار نيوز برنامه روزانه
تمام در  ندهفزاي يرونداكنون به  ٢٠باليوودي شدننوع ين ا.  استدرباره مسائل سينمايي و شايعه سينما  مشهور
 .استتبديل شده هاي خبري  شبكه

بازاري شدن با مديريت به ، هاي تبليغات چي ي و رسانهت مائوئيستدولاي   كنترل رسانه گذار ازکه  در چين، جائي
هاي  روش"است، پيموده دولتي يک مسير متفاوتي را نسبت به کشورهاي کمونيستي پيشين در اروپا 

، "نرم" يخبرهاي  روش بجاي آنتبليغات کشانده و هاي تيغ  لبهکردن  كندها را به  نوين، رسانه" کاپيتاليستي
براي ها را  روي صحنه رسانهو  جلب كردهرا ان زيادي جايگزين کرده که توجه مخاطبرا ه و سياسي سرگرم کنند

شرکت خبري كه مالك بخشي از خبري اطالعاتي فونيکس  شبكه).  ٢٠٠٣چان، ( رده استكتنظيم سود  توليد
کند که   پخش مي ٢١"ننيتف، اخبار گيزمان آسود"عنوان  بااطالع سرگرمي ي  طور منظم برنامه ، بهاست مورداک

 .لقب داده است“ توجه جالباخبار نرم و ”شرکت به آن 
هاي خبري نرم را  با محوريت ميزان بينندگاني که گزارش ييها دهند، برتري رسانه ها نشان مي طور که مثال همان

هان به خوبي جا کنند در تمام ج ارائه مي برانگيزعنوان نمايش احساس  را بهها  اين گزارشدهند و  ترجيح مي
، در جاهاي ديگر دنيا نيز اطالع سرگرمي، تبديل به درآمدهاي مطبوع آمريكاهمانند اياالت متحده .  افتاده است
 .ها هستند اغلب رسانه مالكکه  هشد اي  چند منظورههاي  براي شرکت

 
 کردن اخبار تلويزيوني؟زه رقيق کردن يا دموکراتي

اخبار تاكيد دارد، ، ورزش و سرگرمي يمصرف روزنامه نگاريفرهنگ بر  كهر اخبا ٢٢"خيصيتل"ي  آيا اين نسخه
دوري خدمات عمومي به عنوان اخبار  چنانچه رسانه ها از سنتکه  شودادعا اگر  آياکند؟  تلويزيون را رقيق مي

ي رسانه بر  در آن ارزش سرگرم كننده كهنزديك كنند  سرگرمي خصوصي-اطالعصنعت به كرده و خود را 
براي گفتمان در اينصورت اين نوع دوري از سنت د، اده شوترجيح دآن اطالعات و آموزش كاركرد تامين 

اند  هاي ارتباطي مشهور استدالل کرده طور که حاميان پارادايم مضر است؟ يا در حقيقت همانچقدر دموکراتيک 
ي مبتني بر ها که گفتمان قدندو معت کنند کردن حوزه عمومي کمک مي زهاين نوع اخبار پخش، به دموکراتي

چنين ).  ١٩٩٩هارتلي، ( است مربوط روزنامه نگاريبه نگاه نخبه گرايانه به  ،٢٣ي  اخبار تلخيص بيش از اندازه
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ها قبل از  سالنيل پستمن .  ه استدرخود مشغول كاي را به  سانهه پردازان رنظريهاست كه  نسل ،هايي بحث
 ٢٤د را سرگرم كنيمخوتا سرحد مرگ  يعني در كتاب ش،بانفوذدر کتاب سرگرمي، -اطالعنِ  صنعت جهاني شد

را به خود سرگرمي -، شکل اطالعآمريكااياالت متحده  فتمان عمومي درگكه  مبني بر ايناي را مطرح کرد  نظريه
نش دابر خالف " شناختي تلويزيون معرفت"چنين امري به اين خاطر است كه اساسا کند که  گرفته و استدالل مي

و اين بدان  تشويق مي كنندرا "عدم انسجام و پيش پاافتادگي  ي،که گفتگوهاي تلويزيون چرا استتر  و فهم عميق
 : ١٩٨٥پستمن، " (آن هم صداي سرگرمي استزند و  حرف مي پايا ييک صدابا تنها سبب است كه تلويزيون 

٨٤  .( 
گرايي کاذب رفتار  ظاهر واقعيت باداد كه اغلب  مي ي آنها هشدار که آدورنو درباره" هاي تلويزيوني مکانيزم"

در اقتصاد فرهنگي جهاني در  ،جهاني کاذب" احساس خوب"عامل ، در حال ايجاد )١٩٩١: ١٥٨آدرنو، " (کنند مي
اياالت رهبري وسيله غرب و به  هبعناصرش که  ي بازار ي است بر سلطهداللت اند كه ساعته ٢٤صنعت اخبار 

 .استه شدتعريف متحده 
شود كه تنها به تلخيص در  آنچه ميبيشتري از اتفاقات  موجبسرگرمي جهاني -استداللم اين است که اطالع

 بينندگان رفتار ي توجه و انحراف دهندهده فريبنيک گفتمان قوي و  هماننداين پديده .  شود اخبار مربوط مي
 داري سرمايههاي  گري هاي شوم و افراطي واقعيت بازتاب دادن اي مرتبط نظير را از امواج رسانهتوجه و کند،  مي

جهاني شدن يک سبک  در فرآيندرخ داد، و نيز آنچه و اشغال عراق  آمريكادر زمان تجاوز يعني آنچه نئوليبرال 
و شدن يي آمريكابا اشاعه جهاني .  ، منحرف مي كندروي داده است رويه گراي غير قابل دوام و بي زندگي مصرف

آن، در حقيقت چندين متضاد  ظاهري صورترغم  و انحراف، علي بديلبراي ت ين ظرفيتچني، آن محلينسخه 
 ).cو b  ٢٠٠٧؛ توسو، ٢٠٠٦توسو، ( يافته استبرابر افزايش 

 
 منزله تبليغات نرم اخبار نرم به

و  يغات از تبلم کامالً سياسي وفهم، تمايز مهمي بين يک ٢٦باره تبليغات ش دربي نظيردر مطالعه  ٢٥ژاک الول
و  تلويزيوناين مفهوم دقيق از طريق .  شود قائل مي" ادغام"براي تبليغات يعني  است،تر  دقيقكه  يموفهم

طور  به در اين گونه تبليغات افراد.  شود ميبازنمايي تبليغات و روابط عمومي و نيز از طريق ، سينماي عامه پسند
 [الول،( همنوا شوندتماعي غالب و مسلط اج هاي گيرند كه با ايده طوري قالب ميناخودآگاه   ١٩٦٥ ]١٩٦٢  .(

تري از  توانند نوع نرم شان مي مشابه محليهاي  نمونهاي جهاني و  رسانهچند منظوره هاي  قدرت رو به رشد شرکت
سرگرمي تغيير شکل داده، و در دسترس ميلياردها انسان در -عنوان اطالع ي را ترويج کنند که بهصنفتبليغات 

كه اين  چراسرگرمي هستند -ها در سراسر جهان كمتر نگران رشد اطالع تدول.  بگيردقرار آنها هاي نشيمن  اتاق
و اطالعات مصرف گرايانه و سرگرم کننده " تلويزيون واقعي"ها را متوجه انواع مختلفي از  تواند توده مي صنعت

 نئوليبراليزم تاکيد در افراطي همچون موضوعاتبر ممكن است اخبار و مستندهاي جدي که و در عوض، ، ردهک
روستايي، خودکشي مستمر اندوهناک فقر تلويزيوني براي مثال در هندوستان عدم پوشش .  را حذف كند دكنن

، ميالدي ٢٠٠٣ و ١٩٩٣ هاي سال ، بيننفر ١٠٠٠٠٠، بيش از هند طبق آمار و ارقام دولت( ه پاخُردکشاورزان 
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سالمت و بهداشت،  ،مسائل توسعه قابل اغماضو گزارش ) خودكشي كردند "يلنئو ليبرا اتاصالح"دههيعني در 
حالي دارد كه جمعيت در دنيا در را ان كارگر-ترين جمعيت کودکبيشهندوستان (کيفيت آموزشي و استخدام 
 شود به بينندگان انتقال داده نمي يهاي خبري شوم دهد که چنين گزارش نشان مي) كثيري از جوانانش بيكارند

 .شود سرگرمي جايگزين مي -اطالعترفندهاي صنعت  توسطو 
توسعه و در اقتصادهاي در حال در حال ي از يک طبقه فراملي در بسياري از کشورهاي بخش كهي لنخبگان م

نسبت نخبه فراملي .  كنند بازي ميسرگرمي جهاني -اطالعصنعت  ترويجو  ستقراردر ارا ي است، نقش حيات گذار
، زيرا از داشتن ارتباط و پيوند نزديکتر با هسته قدرتمند اين اقليت استنئوليبراليزم  هاي ذابيتجپذيرش  مستعد

نيز در  ٥٠٠٢٧فورچون ي مجله کهچناندارد ريشه غرب  هاي آن در ، اقليتي كه اغلب پايهبرد کوچک سود مي
آوري  به ما يادنيز چنسي -كمي، که ا رسانه نظام.  کند مي اي را تاييد خود چنين پديدهساالنه هاي  فهرست

د، بلکه يک عنصر جدايي ناپذير دارتجارت پيوند مبتني بر دستورهاي ايدئولوژيک جامعه  اکند نه تنها کامالً ب مي
ي از نيروهاي بخشسرگرمي -اطالعي  چند منظورههاي  شرکت).  ٢٨١ : ١٩٩٩مک چنسي، " (اقتصاد استاز 

فضاي عنوان  بهبه آن الول کنند كه  عمل مي چيزيند و در چارچوب اشمي باقتصادي مسلط در جوامع نئوليبرال 
 الول،( تواند بدون اغراق از طريق تبليغات بر اذهان نفوذ كند كه مي کند مياشاره " پيوسته"و " تام"تبليغاتي 

ه که اگرچه طبقات تحصيل کردكند  به اين نكته اشاره مي) ١٩٦٠دهه (در آن زمان لول ا).  ١٩٦٥ ]١٩٦٢[
بودند چراكه حجم در واقع آنها آسيب پذيرتر اما گيرند،  نمي سرند که تحت تاثير تبليغات قراشتاعتقاد دا

فرآيندهاي ارتباطات  درطور منظم  ند و بهردک جمعيت عمومي مصرف مي در مقايسه بابيشتري از اخبار را 
نيز و  ندغربكه متاثر از  يانانسرگرمي، اغلب جو-اطالع در بافت جهاني شدن.  ندكرد مي دخالتسياسي 

ليبرال نئوهاي  با رسانه ،ندده اقبال نشان ميگرا  سبک زندگي مصرفكه به متوسط ي  طبقههاي اجتماعي  گروه
، تحرکات اجتماعي و اش گرايانه بيني فرد اين نسل جديد با جهان برايبيشتر  ،سرگرمي-اطالع.  آشناترند

 .طلوب استاش م جغرافيايي و  محيط کار فراملي
 ٢٠٠٧توسو، (ام  دهبر نام ٢٨"محلي-ي جهانآمريكا"عنوان  به ي از آندر جاي ديگركه من آنچه ي  فزايندهحضور 

c (در نئوليبراليزم در چنين فرهنگي،   .اي و فراهم آوردن خوراك براي آن است در حال ايجاد فرهنگي رسانه
از که  تبليغات بوده  و پيوستهبودن نرم مين خصلت هدليل  هب.  هاي خويش است ريشهحال تعميق بخشيدن به 

ه فراگير شددر جهان هاي جهاني،  هاي مسلط نخبه بخش ي وسيله هباست و چنين استقبال شده نئوليبراليزم 
در ) مطلوبمد و در نتيجه آکار(شدن خصوصي اين فرآيند را كه مبتني بر اساسي هاي  ها ويژگي اين نخبه.  است

 تقبيح( گرا-در مقابل اجتماع) شود تحسين ميفرد ( بودن ؛ فردگرا)کارآمدنافاسد و در نتيجه (ن بودبرابر عمومي 
كنند  مي ي قلمدادناپذيرو بحث تضاد امور معنوان  ، به)بد( ي بودندر برابر دولت) خوب(بازار مبتني بر ؛ )شود مي
 .اند عنوان خطوط قرمز جا افتاده جامعه به ٢٩"عقل سليم"در كه 
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 يجه گيرينت
 ه همراهک بيک گفتمان هژمونيتبديل به  ، نئوليبراليزماستدالل کرده است يد هارويويطور که د همان

به  يميعقل سلنگاه  بخشي ازبه را  شده و آن ياقتصاد ـ ياسيتفکر و اعمال س يها غالب بر روش گذاريريتاث
و رواج  ينسبتاً جهان يبرال و دسترسينئول يدئولوژيشدن ا يجهان.  )٢٠٠٣، يهارو( بدل کرده استمجهان 
ت جهان يم با جمعيارتباط مستقبرقراري  براي يفرصت قدرتمند نئوليبراليزمبراي ، يونيزيتلو يسرگرم-اطالع
طور  نيز به يجهان يسرگرم -اطالعچند منظوره  يها شرکتبراي تسهيل چنين فرآيندي، .  ده استكر فراهم

دسترسي شده  يغرب يها فراتر از نخبهكنند تا به مخاطبيني  محلي ميشتر هر چه بيش را يخو يمحتوافزاينده 
 .پيدا كنند

به ، شود رخنه كرده و نهادينه مياسر جهان رر در ساخبا هاي قرار دادي در قالب يسرگرم-اطالعاينكه  خورابه فر
د و از وش مي پذيرفتهرده طور گست بهدر اين زمينه داشته نيز  آمريكاه دت متحالايااي كه  تجربهاحتمال زياد 

نيکالس لومن .  ه استبودبازار  يبر برتر يمبتنبرنامه اين .  برد ميبهره  گرايانه راست ياسيرو از برنامه س نيا
 ياصل يشناخت يها از نظام يکيعنوان  را به يارتباط جمع يها رسانهكه ، در آلمان ها شناس رسانه هعجامعنوان  به

اطالعات درباره كه چگونه امکان دارد " :مبني بر اينكه را مطرح کرد يسوال مهم، فتگر ميجامعه مدرن در نظر 
دانيم اين اطالعات چگونه توليد شده  ميکه وقتي م يريت بپذيعنوان اطالعات درباره واقع ا و جامعه را بهيدن

 ).١٢٢ : ٢٠٠٠، لومان( "؟است
برال را ينئول يدئولوژيا يها تيمحدود را نشان داد وبه بعد خود  ٢٠٠٨سال از  يجهان يبحران مال کهبه تدريج 
 .بيش از پيش پيدا كرده استو اهميت  يضرورت و برجستگهم لومان  پرسش، آشكار كرد
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 ها ها و اشاره يادداشت
 
١  GlobeScan 

٢ infotainment    و  ) آموزش(رساني  اطالع -١: هايي اشاره دارد به هنگام پخش از رسانه ها دو هدف همزمان را دنبال مي كنند برنامهمفهومي است كه به
 .گرميتفريح و سر  ٢

٣  Ratings-conscious television 
٤  Project for Excellence in Journalism 
٥  Viacom-Paramount 
٦  AOL-Time-Warner 
٧  Reality TV 
٨  Symbiotic relationships 

٩   ‘me’ generation  :نسلي که با ماترياليسم خودخواهانه شناخته مي شوند 
١٠ . Penny press  :تبديل کردند) براي مردم نه بازار( اين نوع نشريات خبر را به پديده اي عمومي. مردم قدرت خريد آن را داشتند نشرياتي که.  

١١  Journalism of entertainment 
١٢  The Tonight Show 
١٣  O. J. Simpson 
١٤  John Reith  بوده است، در انگلستانميالدي  ١٩٣٠و  ١٩٢٠كردن صنعت سرگرميها در دهه  تجاري ايده ي انبنيانگذاريكي از جان ريث  
١٥  Panorama 
١٦  World in Action 
١٧  This Week 

Tabloidization.و تلخيصي شدن شبيه شدن به نشريات عامه پسند:   ١٨.  
١٩  Kaun Banega Crorepati 
٢٠  Bollywoodization 
٢١  Easy Time, Easy News 
٢٢  Tabloid 
٢٣  Dumbing Down 
٢٤  Amusing Ourselves to Death 
٢٥  Jacques Ellul 
٢٦  propaganda 
٢٧  Fortune ۵٠٠ 
٢٨  Glocal Americana’ 
٢٩  Commonsense 


