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 رسانه انتقادی سیاسی اقتصاد فصل دوم:

 برپایه تفکر  که است سیاسی سیاسی انتقادی رسانه، امتداد مطالعات عمومی اقتصاد ویکرد اقتصادر

مفاهیمی  بر بنا شده است و 19 در قرن مارکسیستی ، انتقاداتازآنپس و 18در قرن  اسکاتلندی روشنگری

 مطالعه ( در2۰۰9) 1وینسنت مسکو. جویانه تأکید داردمبارزات مقابله و عارضت تضاد، طبقه، سرمایه، چون

 یژهو به اجتماعی، روابط مطالعه» کند:می گونه تعریفینارا  سیاسی اقتصاد ،رویکرد این بارهدر خود مهم

 «دهدمیشکل را  -ارتباطی منابعبه ویژه  - منابع مصرف و توزیع ،تولیدمتقابلی  به طور که ،قدرت روابط

 و 2داالس اسمایت کار در متحدهیاالتا فکری را در سنت حوزه و این های اولیهمسکو ریشه(. 2۴ص)

 تجربیات و مشاهدات به را خود فکری و سیاسی توسعهها آن یهردو که کندمیمعرفی  3هربرت شیلر

 ؛دادندنسبت  می 2۰ قرن نیمه اول درطول جهان و آمریکا سیاست در بنیادی دگرگونی ازشان شخصی

 و 6ضدفاشیسم و ۵فاشیسم ظهور ،۴بزرگ رکود اقتصادی فرهنگی و سیاسی به میراثخصوص به

 (.2۰۰9؛ مسکو، 1993دِروین، ) ۷کارتیسممک

 افشایمنظور به سیاسی اقتصاد استفاده از دنبالبه داشت، اقتصاد در اهمیتی که ارتباطات اسمایت با تشخیص

های ارتباطات سیاست در شده ویه تعب فناوری در یر شده،تکث رسانه مؤسسات در بود که قدرت روابط

اطالعاتی  انتقادی مستمر از جامعه شیلر، کار کهیدرحال ،(1981، 19۷۷، 196۰اسمایت، اند )شدهبازنمایی 

متحده یاالتاارتباطی  سیستم المللیبین گسترش و ارتش و دولت بین قوی روابط و به مستندسازیِ بود

 بین وابستگی ، روابط(19۷3شیلر، (ی ارسانه هایساختن روزافزون شرکتفراملی ،[(1969]1992)شیلر، 

 و ارتباطات به دسترسی در رشدروبه هایشکاف همچنین و (19۷6)شیلر،  «8سوم جهان» و غربی یهارسانه

 .پرداخت( می1996شیلر، د )شوندردنباله همان بحث مطرح می که «9شکاف دیجیتال»بحث 

نحوه  بهتنها  نه یافته است و توسعهای جاافتاده نظریِ  اندازه چارچوب و حد در ،رسانه سیاسی قتصادا

 طبقاتی، هایسیستم قدرت، یریکارگ به روش به کند، بلکهتوجه میوکار عنوان کسب به هاعملکرد رسانه

روز ای که روزبهرسانه محصوالت مصرف-توزیع-زنجیره تولید در ارزش و ساختاری هاینابرابری

آن را  اشکال تمام در میانجی ارتباطات اقتصاد سیاسی رسانه، مطالعه .شود نیز توجه داردتر میپیچیده

                                                           
1 Vincent Mosco 
2 Dallas Smythe 
3 Herbert Schiller 
4 Great Depression 
5 Fascism 
6 Fascism 

 در)میالدی  1950ی، عضو وقت سنای آمریکا در دهه کارتمک ژوزف یستیضدکموناقدامات  یبراعنوانی است ( McCarthyism) سمیکارتمک  7

 .جوی از رعب و وحشت جامعه آمریکا را فرا گیرد و مخالفان سیاسی با برچسب کمونیسم از صحنه حذف شوند شد موجب که (سرد جنگ دوره آغاز

به تفتیش عقاید و  ،زدن به امکان یک براندازی از سوی این افرادوی با طرح ادعای حضور افراد با گرایش کمونیستی در میان نخبگان آمریکا و دامن

 ویراستار الفان سیاسی پرداخت و بسیاری از آنها را قلع و قمع کرد.زنی علیه مخاتهام
8 Third World 
9 Digital Divide 
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هم  و اطالعات انتقال هدف آن شامل هم مطالعه کهیدرحال هدف مطالعه دنبال نموده و بنابراین، عنوانبه

و ( مادی فعالیت و نهاد ساختار، قلمرو) را، هم درباره اقتصاد 1بنارو-معناست، بحث زیربنا اجتماعی ساخت

تبادل  رهگذر فرآیندهای از متقابالً هردو استدالل که این با کند،رد می (ذهنیت و معنا قلمرو) هم فرهنگ

ی مشترک هاروشموجب  حال، بهو درعین با هم متفاوتند شوند کهتشکیل می فرهنگی و اجتماعی

 (.68، ص2۰۰9مسکو، )یابند یمرهنگی افزایش  اجتماعی و ف

 بررسی دنبال بریتانیا به در ارتباطات سیاسی اقتصاد برای مدلی با هدف توسعه (19۷3) 3گلدینگ و 2رداکمُ

بررسی این مساله ها آناولیه  کار. رواج دارد ایرسانه صنایع بودند که در ۵تمرکز و ۴یکپارچگی فرآیندهای

)تصدّی و  ۷و ادغام عمودی واحد( یک صنعت درکار  و کسب ادغام )تصدّی و 6افقی بود که چگونه ادغام

-مختلف به هایبخش در رسانه توزیع و تولید مراحل همه کنترل در صنایع مرتبط( برای کار و کسبادغام 

 نخبگان منافع ترویج طریق از یارسانههای بررسی دیگر آنها این بود که چگونه هلدینگ شود؛کار گرفته می

 گلدینگ بعداً گفتند که مرداک و .کنندمی تکثیر را بقاتیط هاینابرابری تهدید و را فرهنگی تنوع قدرت،

نظیر  یاساس گذارد و به مسائل اخالقیمی یوربهرهمربوط به  یفن مسائل از فراترپا را  یاسیس اقتصاد

 سیاسی ( اقتصاد19۷9) 8والس گارنامنیک (.63-62صص ،2۰۰۵)پردازد می یعموم یکاال و انصاف عدالت،

 و گفت که داری ارتباط دادسرمایه جوامع در فرهنگی فمصر و تولید هایشیوه و فرانکفورت مکتب با را

 و ؛و تبادل کاال تولید طریق مازاد از ارزش سازندگانعنوان  به مستقیم اقتصادی نقش» :رسانه دو نقش دارد

(. 132ص ،19۷9) «تبلیغات طریق از کاال تولید هایبخش سایر در مازاد ارزش خلق در یرمستقیمغنقشی 

های شرکتی و توسط سرمایه فرهنگی ابزار تولید رغم کنترل بهکه  مشخص کرد همچنین گارنام کار

 .نخواهند کرد پشتیبانی غالب ایدئولوژی از لزوماً همیشه فرهنگی کاالهای خصوصی،

عنوان  سیاسی، وجود یک رویکرد صِرف به اقتصاد علیهبرخود  استدالل(، در 2۰11) 9وینسکین ودو

 از .اندیافته تکاملکه در موضوع تحلیل آنها رخ داده  تحوالتی بهبا توجه  هارسانه سیاسی اقتصاد کند کهمی

تغییرات زیادی  - جامعه و بازارها ها،فناوری یعنی نهادها، -موضوع تحلیل  که واقعیت نظر وینسک، این

 باید»سیاسی  پژوهشگران خود اقتصاد که معناست این به فراوانی است تغییرات دستخوش همچنان داشته و

 که ایده این رد وینسک در (.13ص ،2۰11) «استقبال کنند تئوریک نظر یدتجدبیش از هر زمان دیگری از 

این حوزه  مشخص کرد که در را دیدگاه چهار ،«وجود داردواحد  طعم و عطر یک فقط در» سیاسی اقتصاد

                                                           
1 Essentialism 
2 Murdock 
3 Golding 
4 Consolidation 
5 Concentration 
6 Horizontal Integration 
7 Vertical Integration 
8 Nicholas Garnham 
9 Dwayne Winseck 
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 اقتصاد ؛2رسانه کالیراد یاسیس اقتصاد ؛1کینئوکالس یاسیس اقتصاد: و عبارتند از« دارند یتوجهقابلرواج »

 (.3ص ،2۰11) ۴یفرهنگ عیصنا مکتب و ؛3یتریشومپ ینهاد یاسیس

 «است دموکراتیک جوامع در ۵هاایده بازار بر تأکید» نئوکالسیک سیاسی اقتصادویژگی  ،وینسکاز دید 

های دقیقتر آن را بتوان با واژه شاید که ،«سیاسی نئوکالسیک اقتصاد»این در شرایطی که (. 1۷ص ،2۰11)

 اما از دو به آن پرداختیم، 1 گیرد که در فصلبهره می نئوکالسیک نامید، از اقتصاد «6عمومی انتخاب نظریه»

ردن میزان در زیر سئوال ب ۷اول اختالف .اقتصاد نئوکالسیک متفاوت است اصلی کلیدی با جریان جنبه

و در این راستا توجه خود را معطوف  است بازار شکستمقررات دولتی در حل مشکالت ناشی از توفیق 

کنندگان که تنظیم «8ارشادی» هینظر برخالف کهکنند می استداللکند. می شکست دولتمسائل مربوط به 

کنندگان تنظیم رفتاردرباره  «9گرایانهاثبات» هیرنظیک  ،انگاردمنافع عمومی میخدمت  مقررات را در

 عواملی تخصیص سازنهیبهدر نقش که بیند به عنوان عامالنی می را یدولتهای این بوروکرات ،مقررات

 .(2۰11؛ کریستنسن، 3۰۷-3۰3، 2۰۰۴، همکارانهاسکینز و )دستیابی به منافع خویشند ال به دنب ،یاقتصاد

دهد سوق می صنایعیدرون  افرادی از با منافع پایهبر هایائتالف تشکیل به راها آنامر در اغلب موارد این 

 رقبای و کنندگانمصرف منافع یژهو به و عمومی منافع ضرر و این به کنندمقررات تنظیم می هاآنکه برای 

اعتقاد به  نئوکالسیک، از اقتصاد شاخه ر دیگر اینعنص .(1۰۰-9۷، 2۰11کریستنسن، است ) بالقوه جدید

 از ایگنجینه اینترنت، هایکه فناوری چرا ،و خیال باطل است توهم اطالعات، کمبود که است دیدگاه این

 هایگزینه مجدد و دریافت و پخش هایدستگاه رسانه، توزیع مجراهای محتوا،ازنظر را  هاانتخاب

سازی مسدود هاییکتاکتخاطر  ط بهو البته این فرایند فق کنندارائه می کنندگانمصرف به سازیذخیره

؛ تریر 2۰۰۵، 1۰، کامپینمثال عنوان بهاست ) افتاده تعویق مستقر به یاهرسانه کنندگان مقررات و منافعیمتنظ

 (.2۰۰8، 11اسکلسنو 

 داریسرمایه و 12انحصاری سرمایهدو مکتب  به را رسانهرادیکال  سیاسی اقتصاداین، وینسک  بر عالوه
 دهدارتباط می 1۴چسنیرابرت مک پژوهش را با انحصاری وینسک مکتب سرمایه. کندمی تقسیم 13دیجیتال

 ها،رسانه بر رابطه بین داری وسرمایه و دموکراتیک در جوامع رسانه نقش اش بردر تحقیقات گسترده که

                                                           
1 Neoclassical Political Economy 
2 Radical Media Political Economy 
3 Schumpeterian Institutional Political Economy 
4 Cultural Industries School 
5 Marketplace Of Ideas 
6 Public Choice Theory 

  اند.نویسندگان تصریح در ذکر اختالف دوم را فرااموش کرده 7
8 Normative 
9 Positive 
10 Campaine 
11 Thierer and Eskelsen 
12 Monopoly Capital 
13 Digital Capitalism 
14 Robert McChesney 
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 هاییحضور ویژگ بر زیادی تأکید سیاسی اقتصاد مکتب این .کندیمید تأک رانی حکم و نگاریروزنامه

 نگاریروزنامه گوید کهمی دارد و دموکراتیک سنت در آزاد نگاری مطبوعاتکاالی عمومی در روزنامه

سازوکارهای عمومی به آن  یا و تبلیغات ازطریق که این مگر خواهد بود،منابع مالی یفیت دچار کمبود باک

و یا  ه آن از طریق اعطای مجوزپخش رادیوتلویزیونی عمومی که بودج ،مثال عنوان )بهیارانه داده شود 

( 2۰1۰) 2چسنی و نیکولزنوشته مک 1آمریکایی نگاریروزنامه یزندگ و کتاب مرگ (.شودمالیات تامین می

سودآوری  و مثابه کاالی عمومی به نگاریروزنامه بین گوید مناقشهمی بارز در این حوزه است که اینمونه

 باعث اینترنت با ظهور تبلیغات از حاصل درآمد دادن دست از ؛است ای دیرینهای مناقشهرسانه صنایع

 دیجیتال، عصر در آزاد کافی تأمین مطبوعات و ؛شده است 2۰۰۰ دهه در تجاری نگاریروزنامه فروپاشی

 .ای نیاز خواهد داشتشدهیتهداگسترده و  دولتی هاییارانه به مجدداً

( 1999) 3سازی دن شیلرمفهوم از رسانه سی رادیکالسیا در حوزه اقتصاد دیجیتال داریسرمایهمکتب 

آن را  مرکزی یدهسازمان اصول آید کهپدید می دیجیتال هایشبکه و اطالعاتی جامعه درخصوص اقتصاد

 از شاخه این .است ۴های بزرگشرکت کاربران درخدمتعمدتاَ  وی،ازنظر و این اصول  دهندتشکیل می

 تجاری، فراملیتی و شرکتی برای ارتباطی سیستم یکعنوان به اینترنت هک کندمی استدالل سیاسی اقتصاد

 یک شبکه شهروندان، برای دسترسی افزایشوجود  با و یافته است وکار توسعهکسب نیازهای به گوییپاسخ

 عمیقتدر جهت  همیشه هارسانه صنایع شیلر،ازنظر  .ماندباقی می کنترلشدیداً تحت  ایِ کانال رسانه و

؛ گیردمستقیم صورت می پرداخت و یا تبلیغات طریق از ابتدا که دراند کردهسازی عمل کاالیی آیندفر

 مجدد و پخش توزیع، ها،رسانه محتوایفرایندها اعم از  شدنِ استدالل وی این است که دیجیتالی بنابراین

 شود و ترساده اطالعات و طبانها، مخاکردن رسانهکاالیی سازی وشود پولیموجب می ،هاداده سازیذخیره

 تعمیق» دیجیتال، داریسرمایه «محوری گرایش»کند که او استدالل می .تر از قبل دردسترس قرار گیردراحت

 .(12۰، ص2۰۰9)مسکو، « داری استسرمایه نظام بازار گسترش و

تفاوت دارد که چند  و رادیکال با مکاتب اقتصاد سیاسی نئوکالسیک نهادی شومپیتری اقتصاد سیاسی

 داریسرمایه تکنولوژیکی را موتور رقابت در اقتصادهای بازار، نوآوری و ی قیمتجا ( به1: )عبارتند از

 سرشار ایجاد سودهای و موقت انحصارهای تکنولوژیکی، نوآوری که است معتقد( 2) کند؛قلمداد می

 داریسرمایه یک مؤلفه مرکزی عنوانبه را «۵خالق تخریب»( 3) کند؛می جذب را جدید رقبای که کندمی

 نیروهای تر از افراد ومهم تغییر، «هایعامل»عنوان بهرا  اقتصاد و فناوری( ۴) و ؛دهدمورد توجه قرار می

است که طی آن،  ایناظر به شیوه چنین رویکردی که کرد استدالل( 2۰۰۷) 6ملودی. دانداجتماعی می

                                                           
1 The Death and Life of American Journalism 
2 McChesney and Nichols 
3 Dan Schiller 
4 Corporate users 
5 Creative Destruction 
6 Melody 
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 هایو نیز، مدل تر و جاافتادهیمیقدهای فناوری از بسیاری دنش منسوخموجب  جدید هایفناوری

 همچنین و ها ارتباط دارنددولتی که با آن فناوری مقررات و هاسیاست صنعت، ساختارهای ،وکارکسب

، 2۰۰۷شوند )ملودی، می« اجتماعی علوم همه در اصلی تفکر جریان و متعارف عقل از یتوجهقابل بخش»

 (.۷۰ص

 شده،یان ب( 2۰13) 1کار دیوید هزموندالچ در کهطور همان سیاسی، اقتصاد به نسبت فرهنگی ایعصنرویکرد 

 تر اقتصادظریف و تردقیق تا از تحلیل تالش کرده است را جدی گرفته و "2صنایع"اصطالح » همواره

نمادین  کالاش مصرف و توزیع تولید، اقتصاد صنعتی و اطالعات برای تحلیل اصلی و جریان مارکسیستی

 تسلط و مستقیم اقتصادیقدرت  با کمتر فرهنگی، رویکرد صنایع. (18، ص2۰۰۵)گارنام، « استفاده کند

 تأثیرات و اغواکننده وکننده  اقناع« 3نرم قدرت» به عوض و در در ارتباط است قدرتمند نخبگان

 .کندفرهنگی توجه می صنایع ایدئولوژیک

 :مشترکندتوجه  قابل و مرکزی در چهار ایده سیاسی اداقتص مکاتب علم همه مسکو، نظر از

که  -را  جوامع که ؛های گسترده اجتماعیریختگیهمبه و تاریخی تغییرات درک هدفدر اشتراک  .1

عاتی )که و بخصوص اطال تولیدی، صنعتی جوامع به -مبتنی بودند  کشاورزی کار زمانی بر نیروی

 مه توجه دارد( تبدیل کرد؛اقتصاد سیاسی ارتباطات به این بیش از ه

 از هارسانه متقابل و روابط متقابلی که نفوذ بر تمرکز با ۴،اجتماعی تمامیت روابط بهمشترک  عالقه .2

 فرهنگی دارند؛ و اجتماعی اقتصادی، بّعد سیاسی،

 باید و به اصولی که کنندمی ایجاد را اجتماعی رفتار که هاییارزش و؛ 6اخالقی فلسفه به ۵تعهد .3

 کنند؛ هدایت را آن تغییر برای هاتالش

 و تغییر اجتماعی ایجاد» ابزارعنوان  به 8حیات روشنفکرانه آن که در؛ ۷اجتماعی کنش به تعهد .۴

 (۴، ص2۰۰9)مسکو،  شودمی دیده «دانش پیشبرد برای ابزاریعنوان  به اجتماعی مداخله

عنوان  را ارتباطات و هارسانه سیاسی در حوزه اقتصاد را تحقیق اصلی موضوع چهار (،2۰۰۴) 9ژانت واسکو

 کند؛می

 و هارسانه هایسیستم فراملی که یارسانه هایکه شرکت 1۰ارتباطات/هاکار رسانه و موضوع کسب اول،

صنعت  بر محوریک مدل بازار گیرد کهشکل می فرض اینبر  کند وبررسی می ،کنندرا کنترل می ارتباطات
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بلکه خود نیز  بازار هستند، کلیدی هایمؤلفهتنها  نه اطالعات و تباطاتکه ار این و مسلط شده، رسانه

 هایرسانه سازیاست: خصوصی شده این موارد معطوف به راستا توجه این در مهمی هستند. صنایع

؛ (ارتباط راه دور هایزیرساخت)ازجمله  ملی ارتباطات هایبر زیرساخت دولتی کنترلتسهیل  و عمومی

 و جهانی تبلیغات رشد سرگرمی؛ و ایهای رسانههلدینگ برای شده اضافیتجاری جهانی ایبازاره افتتاح

اعطای حق نمایندگی با ترویج  همراهی و هاهلدینگ سراسر و در داخل محتوا تنوع عمومی جهانی؛ روابط

فزون روزا سازیتجاری ها؛پهنه رسانه در تجاری هایازدیاد پیام و ها؛ گسترشمتقابل میان شرکت

 قدرت و رقابتی رسانه بازار عمومی؛ تمرکز دسترسی هزینه به اطالعاتی و جدید ارتباطی هایسیستم

 .خبری هایرسانه در یژهوبه متفاوت، و متنوع هایبه دیدگاه دسترسی بر تمرکز تأثیر و تصدی؛

 قدرت، فراملی هاینحوه عملکرد ساختار درک دنبال به که 1سازییجهان سازی والمللیبینموضوع  دوم،

گری چگونگی واسطه و مشخصاً به ای استرسانه کاالهای به فرهنگی هایپیام تبدیل فرآیند در یژهوبه

 یردولتیغ و و مؤسسات دولتی المللی و محلی،ی بینهاشرکتطریق  قدرت در سطح جهانی و محلی از

 توجه دارد.

 روابط همچنین و دولت قدرت و قدرت رسانه ینب روابط بررسی به که 2دولت-رسانه روابط موضوع وم،س

طریق آن از همه  از دولت تأکید دارد که هاییشیوه و بر پردازداقتصادی می هایبخش دیگر با هارسانه

 و خارجی بازارهای رفع موانع مثالً ازطریق کند،ی پشتیبانی میارسانههای شرکت و رسانه های اقتصادبخش

 .عنویم مالکیت حقوق از حفاظت

قدرت جهانی، و  و ارتباطات توازن بنیادین در اصالح عدم دنبالکه به 3مخالفت/مقاومتموضوع  چهارم، و

که  سیستمی است در شهروندی یمعنااصالح  و نیز ؛نیروی کار و اقلیت هایگروه مشخصاً درمورد زنان،

 .گیردکننده درنظر می مصرفعنوان  به اول درجه درافراد را 

 تسلط بازار؛ به بدبینی: باشدشامل این موارد می انتقادی اسیسی اقتصادی پرتکرار هانگرانی

 و کار ارتباطاتی المللیبین تقسیم و سازیجهانی روزافزون فرهنگ؛ سازیکاالیی و بزرگ هایشرکت

دق ها صبه ترتیبی که درباره رسانه محیط زیست اقتصاد سیاسی توسعه درجهت دغدغه فزاینده و فرهنگی؛

خصوص  درکه بازار ی نقش به نسبتنگاه منفی  انتقادی، سیاسی اقتصاد مشخصه ویژگی این، بر عالوه. کند

بازار  بر طریق تمرکز ازاین است آیا  به نسبتبدگمانی  موضوع شامل این .استایفا کرده  فرهنگ و رسانه

 بر بازار هایارزش تأثیر درخصوص انتقادی یدگاهیدنیز را درک کرد. همچنین  مرتبط صنایع توانمی

انتقادی،  سیاسی اقتصاددانان. است شدهیان ب« ۴غالب ایدئولوژی»تز  در که اغلبدارد و رسانه  فرهنگ

را  تقاضا و عرضه نیروهای و بازار که فرهنگ و از اقتصاد رسانههایی شکل توضیحی ظرفیت معموالً
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 ،2کتاب هالیوود جهانی (، در2۰۰۵) 1ر و همکارانشمیل. برندگیرند زیر سؤال میشروع می نقطهعنوان به

 بازار، مواد را رقابت طرفبیظاهر  بهسازوکارهای  که کندادعا می هالیوود دیدگاه نئوکالسیک»گویند که می

راضی ها آن مشتریان و هستند ال تولیدافراد درح کند کارآمدترینتضمین می که کنندای تبادل میبا هزینه

 بدون هیچ کنترلی توسط که تقاضا و عرضهضرباهنگ »گرایی است، زیرا واقع فاقد مدلی چنین اما ،«هستند

میلر و « )نبوده است چنینینا هرگز ،مُد زمان در جریان است و خرافات ها،یهاتحاد مذاهب، ،هادولت

یک  نفقدا همچنین و اجتماعی تحلیل هایزمینه دیگر جداکردن اقتصاد از .(1۰9، ص2۰۰۵ همکاران

 گوید که( می2۰13) 3هزموندالچ .را برانگیخته است سیاسی اقتصاددانان انتقاد ،اخالقی صریح چارچوب

شود ینم مربوط اجتماعی مسائل عدالت در دخالت یا و بشر حقوق و نیازها تعیین به نئوکالسیک اقتصاد»

وی  .«را برآورده کرد های مردمتهتواند به کارآمدترین وجهی خواسکند که چگونه میاین تمرکز می بر بلکه

 «شودیت میمحدودعدالت موجب  و چنین تفکیکی در موضوعات مربوط به قدرت» معتقد است که

 (.38، ص2۰13)هزموندالچ، 

 اریدسرمایه امعجو در فرهنگ و به رسانه تا وقتی که دینامیک بازار،که  است ها اینبخش دیگری از دغدغه

 به یگرد سوی و از فرهنگ و هابر رسانه تربزرگ شرکتی کنترل به سو یک این امر از دهد،شکل می

 که گویندمی ایرسانه صنایع با رابطه در (2۰۰۵)گلدینگ و مرداک  شود.فرهنگ منجر می سازیکاالیی

کنند که یان میب و «به بیگاری گرفته شده است بزرگ هایشرکت توسط ایفزایندهطور به ایرسانه تولید»

 خصوصی گذارانسرمایه به عمومی هایدارایی فروش» ازطریق اخیر هایسال در شرکتی قدرت

 فشار و( دسازیآزا)بود  عمومیانحصار درکنترل  قبالً که بازارهایی در کردن رقابت وارد ،(سازیخصوصی)

گ و مرداک، نیافته است )گلدی گسترش« کننداستفاده می عمومی که از بودجه فرهنگی ینهادها برمداوم 

 (.2۰۰۵، همکاران؛ میلر و 2۰۰3چسنی و شیلر، ؛ مک199۷چسنی، ؛ هرمان و مک6۴، ص2۰۰۵

 یزهاییچ تبدیل فرآیند» توصیف برای مارکسیستی سیاسی اقتصاد دراستفاده  مورداصطالح « ۴سازیکاالیی»

 چهآنخاطر  به است که ربازا درعرضه قابل محصوالت خاطر استفاده آنها برایشان ارزش قائلند بهکه به

 سیاسی، (. اقتصاددانان12۷، ص2۰۰9مسکو، ) «برایشان ارزش قائلند بیاورند، ارمغان به توانند در تبادلیم

-6۴، صص2۰۰۵دانند )گلدینگ و مرداک، مرتبط می فرهنگ سازیکاالیی شرکتی را با نفوذ و ظهور قدرت

سازی نامطلوب کاالیی عواقب سیاسی انتقادی، ازنظر اقتصاددانان. (13۴-133، صص2۰۰9؛ مسکو، 6۵

 :ازعبارتند  فرهنگ

ر که بیشتر دربراب خصوصی یهاشرکت توسط تعداد کمی از فرهنگی تولید بر بیشتر کنترل .1

 عمومی؛ کاالی یا عمومی گو هستند تا دربرابر منافعکنندگان مالی پاسختامین و دارانسهام
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 مالی؛ حمایت و تبلیغات ازطریق فرهنگی ی واتولید رسانه ی بیشتر برشرکت نفوذ .2

و  خت مالی آنهابا توان پردا فرهنگی محصوالت و هارسانه افراد به وابستگی فزاینده میان دسترسی .3

 شود؛اقتصادی می و اجتماعی هاینابرابری فرهنگی شدن ابعادموجب برجسته یجهدرنت

با  زمودهآ و آشنا هایقالب و ژانرهاخاطر توجه به  به نوآوری پذیری ومخاطره احتمال کاهش .۴

 تامین حداکثری مخاطب؛ هدف

 برای حذف و عمومی هایبر بحث تأثیرگذاشتن برای اقتصادی قدرت از استفاده توانایی .۵

 .معارضند شرکتی غالب منافع با دیدگاه که جایگزین هایدیدگاه

 فزاینده پیچیده نحوی است که به طینیروی کار ارتبا المللیبین تقسیم بررسی مندی،دغدغه سومین حوزه

جدید  کنند و آن تقسیم( بیان می2۰۰۵است که میلر و همکارانش ) مفهومی اینجا، در یک نمونه. شودمی

 برای آمریکایی که است هاییاستراتژی و هالیوود و مقصود از آن، تسلط است، 1کار فرهنگی المللیبین

این تقسیم جدید  از گیرد کهقرار می مورداستفاده هاییفیلم عرضه و ترویج توزیع، رایت،یکپ کردن تولید،

بر  تأکید را با بحثشاناین محققان  .کنندمی افزایش حداکثری سود استفاده و کاهش حداکثری هزینه برای

ر بیش از این که هست نشانگباید ازنظر منابع، متون و تاثیرات، »کنند که محتوا )سینمایی( این نیاز دنبال می

جایگزین و سودمندتری را  امکانات و شرایط»حال، و درعین ،«باشد 3چندگانه و فراگیر ،2های موجوددیدگاه

 برانگیزد «جاهمه در ۵کارهای فرهنگی خواهرانمان در و برادران برای و خودمان ۴فرهنگی نیروی کار برای

 (.362، ص2۰۰۵، همکاران)میلر و 

 موضوعات معاصر

 این حال،ین. باارداختصاص دا انتقادی سیاسی اقتصاد در افتاده و متعارف جا هایدیدگاه بخش عمدتاً به ینا

 حیط زیست،م به بحران مثالً کند کهرا تولید می جدیدی تفسیرهای و تکامل است حال در حوزه دائماً

 ایرسانه شرکت توجه به تاریخچهافزایش  و غیرغربی هایرسانههای پویایی اینترنت، و شدندیجیتالی

ا مثال همراه را ب مسکو و واسکو توسطشده  مشخص رویکرد دو این تفسیرها هر ترتیب، ینا . بهپردازندمی

 .کنندجدیدی منتقل می هایحوزه به راها آن کنند ومی

گرایش به حفظ محیط شد.  مطرح( 2۰۰9مسکو ) توسط رسانه محیط زیستی سیاسی رشد اقتصادبهدانش رو

 هر دوی آنها وقف رشد کهتعارض دارد با این استدالل  مارکسی و نئوکالسیک سنت دو ره با 6زیست

 اند،شده طبیعت بر گرایانهمادی سلطه و ۷تولید ابزار گسترش و مهارنیافته تکنولوژیکی توسعه صنعتی،
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عنوان به رمنابع تجدیدناپذی و طبیعی ناشی از قلمدادکردن جهان عواقب و طبیعت اقتصادی ارزش کهیدرحال

 با ،ستیز طیمححفظ  به یانتقاد یاسیس اقتصاد عالقه کهمعتقد است  مسکو .دگیرنسرمایه را نادیده می

ش بینش گستر دید) آن اخالق فلسفه و( یآل جهان تمامدربرگرفتن ) حوزه نیا 1یاجتماعتمامیت  کردیرو

 راستا،درهمین(. 61ص ،2۰۰9) داردهمخوانی ( یزندگ یندهایفرآ تمام به انسان یزندگ از فراتر یاخالق

و این پنداشت را  کنندتوجه می های اینترنت و دیجیتالرسانه هایفناوری رشد به( 2۰12) میلر و 2ماکسول

روزافزونی وجود دارد مبنی بر  که شواهدآنهستند حال پاک هاییفناوریها نآ کنند کهبررسی می

 که این خطراتی و مواجهند آنها با که نیروی کار کارخانه کاری بودن شرایط آنها، آلوده 3بودنسمی

 .آورندمصرف پدید می از در دوره حیاتی پس زبالهعنوان  به هافناوری

را  انتقادی سیاسی ( صورتی پیشرفته از اقتصاد2۰13، 2۰۰۷، 2۰۰۴در چند کتاب پیاپی )  ۴مارک اندرجویک

 دربرابر تسلیم یجابهاندرجویک . سته استبه کار ب یتالدیج تعاملی بسیار هایبرای  درک دوران رسانه

 دموکراسی، درمورد یزآماغراق ینیبخوشر ب( مبنی2۰۰۵اصطالح پیشنهادی مسکو ) - «۵دیجیتالتعالی »

های شکلبه تحلیل  - به ارمغان بیاورند است ممکن تعاملی دیجیتال هایرسانه که وانمندسازیت و دسترسی

؛ ازجمله، پردازدمیاند شده فراهمی اسانهرجدید  هایفناوری که با توسعه نظارت و بازرسیتشدید شده 

در کتاب )شوند می 6نماواقع تلویزیون در دقیقه به یقهدق نظارت امیدوار به میل خود تسلیم آماتورهای

 به را ما همه اعیاجتم هایرسانه یهاپلتفرمفشرده در  تعامالت (؛۷تماشابودنکار تحت: نماواقع تلویزیون

 ؛(9دوران تعاملی در قدرت و جاسوسی اینترنتی: نظارتدر کتاب )کند تبدیل می «8آزمایشگاهی هایموش»

پُری »درون  خواهند ما را ازکنند که میاعالم می تصمیم بازارهای احساسات و گرانتحلیل کاوان،داده

-خاک سیاه می بهعمومی را  حوزه از بین برده و را ما انسانی درواقع عاملیت اما هدایت کنند« 1۰اطالعات

-شناخت ما را تغییر می و دارد شیوه فکرکردن بسیار زیاد اطالعات چگونه در کتاب پُری اطالعات:) نشانند

 (.11دهد
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به کار برده  Digital excellenceعمدتاً این معادل فارسی برای آگاهانه انتخاب شده است.  Digital sublimeبرای « تعالی دیجیتال»معادل 

 excellencyرد. در مفهومی که اشاره به برتری مادی دا« سرآمدی»مفهومی معنوی است و « تعالی»شود که به باور ما معادل مناسبی نیست. می

ممکن ضای دیجیتال توسط فمد نظر است که شدن رکشیدهنوعی بکه اینجا به کار رفته است  sublimeبرتری و سرآمدی عملیاتی مد نظر است و در 

 . شده است
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دهنده  نشان ی،اکرهبازی آنالین  «2امپراتوری»درمورد  (2۰1۰) 1بررسی تفصیلی دال یُنگ جین برای مثال

 مسئله ضروری این. آن است عمدتاً غربی تمرکز از می دقیق و مجدّانه این حوزه، فراتربسط عل به نیاز

، 2۰1۰)جین، « کنندرهبری می آنالین هایبازی توسعه را در جهان» کره، مانند کشورهایی زیرا است،

 جهانی را به دست آورد، جایگاه رهبری چنین چرا کره که چگونه واین برای درک روش جین. (3ص

انتقادی  سیاسی اقتصاد بررسی و در فصل این را که مایلیم بعداً در کلیدی نکات و - است وشی نمونهر

-ریشه ضمن ابتنای دقیق بر اقتصاد سیاسی، به تفصیل به بررسی جزییات جین .دهدتوضیح میمطرح کنیم، 

و  الکترونیکی، مسابقات دمانن) بازی یدهسازماندر  ایهای متمایز کرهسبک آنالین، بازی ملی فرهنگ های

خصوص ه ملی ب  هایجنبه و( شودانجام می یافتهسازمان هاییمت توسط ورزشعنوان بهکه  هاییبازی

 پردازد.شیفتگان بازی آنالین می و جدید اینیروی کار رسانه

با جدیّت را  ایرسانه های بزرگشرکت این حوزه مطالعاتی بر متعارف تأکید( 2۰12) 3اسکات فیتزجرالد

 محیط به نحوه تغییرگسترده  صورت به» که کندارائه می نافذی چارچوبتنها  نه او. ای تبیین کرده استتازه

بلکه  ،(16ص) «پردازدمی سازیالمللیبین و سازیتجاری آزادسازی، سازی،یخصوص واسطه به رسانه

، و نیوز ۵جی، برتلسمان ای۴ریعنی تایم وارن عمده جهان، ایشرکت رسانه سه حال، تاریخدرعین

سبب گسترش  نیروها این چگونه که دهدمی نشان بررسی کرده و را نیز با جزئیات 6کورپوریشن

 .اندکرده تهدید ایهای بزرگ رسانههرم هلدینگ باالی در ثبات را اما ،شده معاصر داریسرمایه

 سیاسی ارزیابی اقتصاد

است  «8انتقادی» یا «۷رادیکال»اقتصاد سیاسی  شاملتنها نهکه  ی،سیاس اقتصاد درمورد وینسک شناسیونهگ

 بسیار شود،مینیز  مکتب صنایع فرهنگی و نهادی شومپیتری سیاسی اقتصاد نئوکالسیک، بلکه شامل اقتصاد

 ی رابندطبقهاین  مکاتب ثانوی، این از امروزی هریک طرفداران که است بعید بسیار حال،ین. باااست فراگیر

-در میان شاخه مشترک اهداف ای ازتحقیقات مسکو که با هدف تلقّی مجموعه مانند هاییتالش .ذیرندبپ

 فلسفه اجتماعی، دیدگاه تمامیتی به روابط تاریخی، تغییر نظیر درک)های اقتصاد سیاسی صورت گرفته 

 انقالبی کنش اجتماعی ،مثال عنوان . بهحد مواجه هستند ا تعمیم بیش با مشکل ، (9کنش اجتماعی و اخالق

طلبی یا اصالح لیبرال طلبیاصالح رواج دارد همانند نئومارکسیسم که در آن، یربنایز اخالق فلسفه و

 عنوانبهرا  انتقادی سیاسی اقتصاد و نئوکالسیک اقتصاد ما کتاب، این در .نیست اجتماعی دموکراتیک

                                                           
1 Dal Yong Jin 
2 Empire 
3 Scott Fitzgerald 
4 Time Warner 
5 Bertelsmann AG 
6 News Corporation 
7 Radical 
8 Critical 
9 Social praxis 
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عنوان شومپیتری را به یا اقتصاد تکاملی و نهادی صاداقت و کنیمهای متمایز و اساساً متضاد تلقی میچارچوب

شایسته نگاهی نو  یجهنت دراند و مغفول واقع شده ارتباطات و رسانهمطالعات فرهنگی،  هایی که دردیدگاه

 دهیم.یمقرار  توجه مورد ،هستند

وزه ح روندکنیم که چارچوب اقتصاد سیاسی موضوع بررسی و نقدهای وسیعی از ما همچنین تاکید می

دستانه امدین خهای ابرساختاری بنیارسانه، ارتباطاات و فرهنگ در طول چند دهه بوده که طی آن این مدل

مطالعه  بر، ووری متنی و مخاطب/کارتری از عاملیت انسانی، بهرههای بسیار دقیقجای خود را به برداشت

های وزهح از ست کها دسته از انتقاداتآن  نجا،ای در کانون توجه مانهادی تولید، توزیع و عرضه داده است. 

 است.نشأت گرفته  فرهنگی ای ورسانه

ا تشود د میاین تمایل ایجا کنیم،وقتی به سرمایه انحصاری تا این حد توجه میکه وینسک معتقد است 

 افیک که توجه آن مشاهده کنیم بی در باال متمرکزقدرت  با یکر،پغول هرم یکعنوان  به» ی راارسانه صنایع

 انه را تشکیلکه رس این عناصر میان همه تنوعی بذل شود که دینامیک و و بازارها بازیگران، جزئیات به

رباره میزان فراگیری برای غلوکردن د تمایل گوید کهمی او. (23، ص2۰11)وینسک، « دهند وجود داردمی

این  دگیپیچی و شمردن تنوعی و کوچکارسانه صنایع بین و تفاوت تأثیر تمرکز بازار در حذف رقابت

 .جریان داشته است هارسانه سطوح تمام در قطعیت عدم فراگیر نقش و صنایع

 استدالل 198۰ و دهه 19۷۰ در دهه سیاسی اقتصاد و فرهنگی مطالعات بینشده انجامهای اساسی در بحث

 1عاملیت-احتجاج دیرینه ساختار در ساختاری کنندهتعیین عوامل حال که برسیاسی درعین اقتصاد که شده

 که بود اصلی پردازیهنظر ،2استوارت هال .را نادیده گرفته است ید دارد، نقش عاملیتتأکاجتماعی  علوم در

 3گرامشی کار از یتوجهطور قابلبه هال .ای ایجاد کردرسانه متون خوانش انتقادی در شیوه سیاستی را برای

از  شکلی توسعه ی را درتوجهقابلنقش  و (1986استفاده کرده )هال،  هژمونی و ایدئولوژی مفاهیم و

 مربوط سیاست و هویت داری،سرمایه آرایش جدید ارائه و که توجهش معطوف به گفتمان، پسامارکسیسم

هال در  (.1989هال و جَکز، )است ایفا کرده است  196۰ از دهه پس غربی داریسرمایه «۴جدید زمان» به

 صورت به روزمره ، معتقد بود اقدامات متمردانه زندگی۵سِختو و فوکواز دی تبعیت خود بهسازی مفهوم

مخاطبان تمرکز دارد،  مخالفت و گستره مذاکره بر تحلیلی او رویکرد. قرار دارد قدرت فضای در همیشگی

« ومتمقا»لذا  شد، 6بشود مدعی اصالت عمل وجود ندارد که قدرت از خارج «ایحاشیه»هیچ  چون و

دهد، یم نیز رخ مصرف هایشیوه وزه تولید صنعتی، بلکه ازطریقفقط در ح نه معاصر فرهنگ در سیاسی

                                                           
1 Structure-Agency Dialectic 
2 Stuart Hall 
3 Gramsci 
4 New Times 
5 De Certeau and Foucault 
6 Authenticity 
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 ی ازیک 1خوانش انتقادیسیاست گیرند. ها را به خدمت میرسانه دهند ورا تغییر می کاالها مخاطبان زیرا

اجرا شد و  مخاطبان تحلیل حسط خوانش در این. شد تبدیل معاصر فرهنگی ای در مطالعاتهسته ماهیمف

دهی شکلموضوعاتی همچون درباره  (2، جان فیسکمثالعنوان)به هایی با تمرکز بر عاملیت مخاطبانبحث

اقتباس از  و( 6کتز والیبز  مثل) ۵خوانش برخالف روند غالب ،(۴هنری جنکینزمثل ) 3طرفداری به فرهنگ

 مثل)ژانرهای منفور  شده و انگاشته نادیده مخاطبان اهمیت تاکید دوباره بربا خشنودی،  و مطالعات استفاده

 تدوین گردید. (۷تانیا مُدلسکی، این اَنگ

 که کرد لاستدال ،هال با بریتانیایی مرتبط فرهنگی بردن از سنت مطالعات ( با بهره1989ان فیسک )ج

 و معانی لبدون تعدی و یسادگ به تلقی شوند که متنی معنای منفعل گیرندگانعنوان به نباید مخاطبان

 به روند که قادشتلقی  فعال خوانندگانیعنوان بهکنند، بلکه باید یم پرطرفدار را جذب هایهای رسانهپیام

 واسطههتنها ب نهد، کننمی تولید که مخاطبان یانویسنده هستند. معانی غیرمرتبط با قصدارزش  و معانی تولید

نیز  مخاطبان فرهنگی و های اجتماعیموقعیت واسطه به لکهب گیرد،متن شکل می شیوه ساختاردهی

-ویژگی یت،قوم نژاد، طبقه، جنسیت،ازنظر  روزمره، زندگی در جای متون و معنا ساخت .یابدچارچوب می

 اذعان یسکهرچند ف .کندفرهنگ دیگر تغییر می به فرهنگی متنوع از فرهنگی جوامع در سن های جنسی و

 املیتعدرباره  او نگرانی هستند، داریسرمایه هایشرکت محصول پرطرفدار یفرهنگ متون که کردمی

 .بود مقاوم خوانندگانعنوان به مخاطبان قدرت مخالفت و مخاطب

شکارچیان غیرمجاز »داشت و از مفهوم  مخاطبان بررسی بیشتری درباره عاملیت ،(1992)هنری جنکینز 

 مجدداً به راها آن و کنندپرطرفدار را مصادره می هایتنم» سخن گفت که مخاطبانی توصیف برای «8متنی

یک  را به تلویزیون که تماشای بینندگانی است؛ مانند درخدمت منافع مختلفی که کنندای خوانش میشیوه

عنوان  به طرفداری را فرهنگ جنکینز، (.3۴6ص ،1992)« کنندیمتبدیل  پیچیده و غنی مشارکتی فرهنگ

 یررسمیغ و یا عضویت رسمی عضویت) 9هایوابستگکه مقیّد است به  کندیمصیف مشارکتی تو فرهنگی

 ،12قصه طرفداران ،11نماییقبیل نمونه از فرهنگی جدید اشکال ایجاد) 1۰ابرازها ،(طرفدارآنالین  جوامع در

                                                           
1 Radical Readership 
2 John Fiske 
3 Fan Cultures 
4 Henry Jenkins 
5 Reading Against The Grain 
6 Leibes and Katz 
7 Tania Modleski, Ien Ang 
8 Textual Poachers 
9 Affiliations 
10 Expressions 

، ضمن یا اثر موسیقی منظور ترویج ویدان یا خواننده محبوب مخاطبان بهای از آثار موسیقی( عبارت است از پخش نمونهsampling) نمایینمونه  11

 . ویراستارحق مولفرعایت قوانین 
 کنند. ویراستارآن قصه بازتولید میفضای ها یا شخصیت تقلید ازبا  ،که طرفداران یک قصه پرطرفداراست ای قصه (ictionfan fن )قصه طرفدارا  12
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مانند  نشدا جدید اشکال توسعه برایباهم  کار) ۵مسئله مشارکتی حل ،۴(3ها، جَلّه2دوزنما، خویش1قلمشُله

، جنکینز آن از بعد (.نویسیوبالگ و پادکست طریق از هارسانه جریان دادنشکل) ۷اشاعات و (6هایکیو

 کند کهمی و استدالل دهدهمگرا گسترش می هایرسانه و های جدیدرسانه را به 8شیفتگان منتقد مطالعات

 هماهنگی اقدامات با بودند که جایی موفق تا تنهاها شرکت تبلیغاتی و صنعتی «9پایینباالبه»های استراتژی

 .شدندتدوین می بحث مورد محتوای و هابرنامه این طرفداران «1۰باالی به پایین»

هستند. آنها  ثابت متنی، معانی که مخالفت کردند ایده با این (199۰، 198۴) 12تامر لیبز و 11الیهو کاتز

 فرآیند از بخشی آمریکایی، هاییزیونتلو انی به محتوایجه اقبال گستره را رد کردند که ادعا این همچنین

 مخاطبان که این بر مبنی ارائه کردند جذابی و فراوان است و در تایید این مدعا شواهد فرهنگی امپریالیسم

 کند کهمی فرهنگی فرض امپریالیسم گفتند کهها . آن«خوانش کنندروند غالب،  برخالف» باید و توانندمی

شود، بلکه می درک توسط مخاطبان تنها نه پیام این دارد و معینی وجود هر متن در آمریکایی تاًذا یک پیام

کاتز  .(28، ص198۴)کاتز و لیبز، « شودمی درکنیز  مختلف هایفرهنگ در بینندگان توسط شیوه همان به»

موسوم  13اسبیشبکه سید پسنعامهی و طوالنو لیبز با ردیابی نحوه استقبال مخاطبان از نمایش تلویزیونی 

برای تفکر درباره هویتشان  1۴میدانیعنوان به هاییاز چنین برنامه بینندگان که کردند استدالل ،داالسبه 

 خانوادگی و اجتماعی یزندگ و هاآن خود با برنامه کاراکترهای مقایسه) اخالقیازلحاظ و  کنند،استفاده می

های یامپ برای جستجو) صورت ایدئولوژیکیبه ،(ناآشنا هایقشن در تمرین تالش) از روی شوخی ،ها(آن

درگیر این  (استشده  ساختهاز روی آن  که برنامه فرمولیدرک )شناختی یباییز ازنظر و( شدهیدستکار

هلندی را بازسازی  توسط بینندگان داالسنمایش  تماشای لذت نیز( 198۵) 1۵این اَنگ .شوندنمایش می

درگیر هستند که  هاپاسخ از وسیعی طیف تولید در فعالطور به داالس بینندگان که رسید هنتیج و به این کرد

                                                           
واژه انگلیسی دراصل مربوط به آشپزی است. دیگر عبارت است از اثری موسیقایی که ترکیبی از دو یا چند قطعه موسیقی  (up-mash) قلمشُله  1

 ستارویرااست. 
 اند. ویراستارشود که خودشان دوختههایی اجرا میعبارت است از نمایشی که توسط طرفداران و با لباس (cosplayنما )دوزیشخو  2
 نوشتی از واژه انگلیسیکنند. این واژه درواقع کوته( عبارت است از مجالت و نشریاتی که افراد عادی به سلیقه خود درست میzinesها )جَلّه  3

magazines ابداع شد. ویراستار« هامجله»نویسی از واژه برداری از آن و با کوتهاست و برابرنهاده فارسی نیز با گرته 
 ها از ویراستار است.برابرنهاده 4

5 Collaborative Problem-Solving 
6 Wikis 
7 Circulations 
8 Critical Fandom 
9 Top-Down 
10 Bottom-Up 
11 Elihu Katz 
12 Tamar Liebes 
13 CBS’s Long Running Prime Time Soap Opera 
14 Forum 
15 Ien Ang 
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 یینیستفمهای دیدگاه برای جدید کمک کرد انجمنی انگ کار. نیست متن سطحی معانی فروکاستن به قابل

 .تأسیس شود زن خوانندگان و زنان ژانرهای ،عامه فرهنگ به

 پوپولیسم»خاطر به فرهنگی فعال در مطالعات از شاخه مخاطب دهطور گستر بهسیاسی  اقتصاددانان

صنعتی و  مشهود آن به ساختارهای عالقگینیز بی ( و1992شده آن )مک گوئیگن،  پنداشته «فرهنگی

 معتقد است که( 199۰) 1کارِن .اندانتقاد کرده (199۷سن، گلدینگ و فرگو)داری سرمایه هایشرکتی رسانه

 اولیه نظریه هایبحث های مشابهی را درنامد نمونهب میتحقیقات مخاط در« 2نظرطلبییدتجد» چه اوآن

 رویکردهای هستند و قوی و منفی رسانه کسانی که معتقد به اثرات دارد، یعنی بین جمعی ارتباطات

تشخیص  و ایرسانه متون از به شناسایی لذت معنوی مخاطبان که «استفاده و خشنودی» مانند جایگزین

 تلخ بحثی اوقات گاهی. پردازدای میمختلف از محتوای رسانه هایدر خوانش کنندهیینتععوامل اجتماعی 

در حمایت از  ،(199۵)نیکوالس گارنام  .در گرفته است فرهنگی و مطالعات سیاسی تند میان اقتصاد و

 عنوانبهداری سرمایهمادی ) سخن گفته است با این استدالل که این بحث چارچوبی برتری بحث اقتصادی

لورنس  درمقابل،. گیردصورت می نمادین و اقدامات فرهنگی آن، ازطریق فراهم ساخته که یک روش تولید(

هستند زیرا اقدام فرهنگی را محصول  ۴گرااستدالل کرد که چنین رویکردهایی تقلیل( 199۵) 3گراسبرگ

 کهمعتقدند » فرهنگی پردازان مطالعاتگفت نظریهدانند. وی همچنین کننده اقتصادی میتعیین فرعی عوامل

ساز مخدوشجو و داران سلطهیهسرماشفاف و عمومی  چهرهعنوان  توان با آن بهنمی است و مهم فرهنگ

 (.۷6، ص199۵)گراسبرگ،  «نمود)و آن را رد( کرده رفتار 

 پردازاننظریه عالقه خاطرهتاحدودی بامر تاحدودی فروکش کرده و این ها بحث مربوط به این شوق و شور

هویت بوده  و فرهنگ مصرف، همچنین و صنعت و کار تولید، درمورد سؤاالت به تحقیق فرهنگی مطالعات

 مثالً ) شودمی دیده فرهنگی اقتصاد اندازچشم گرفته از صورت اخیرِ کارهای در کهطور همان است،

سیاسی کدام نظریه  اقتصاددانان ماند کهاقی میب در این وضعیت این سؤال حال،ینباا (.2۰11 ،۵سینکلر

 از دور زیادی به حد را تا مخاطب هایشیوهدرواقع  آیا کهاین و کنند،می مخاطبان را برای کار انتخاب

 بردارانعنوان فرمانبهرا عامه فرهنگ کنندگانکه آیا مصرفاند، و نیز اینصنعتی مطالعه کرده ساختارهای

یا خیر. مطالعات فرهنگی  کنندشود مالحظه میای عنوان میکه در متون رسانهترتیبیبه غالب، ایدئولوژی

نقشی است و  را داشت که برگرفته از جریان اصلی مارکسیسم بخصوص دغدغه مخالفت با همین رویکرد

 (.39، ص1986هال، ) انعکاسی برای فرهنگ قائل است صرفاً و 6رسوبی
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 درک و سیاسی اقتصاد پایین به باال موشکافی بیشتر در رویکرد دنبال به هاین رشته ک در داخلی هایبحث

تولید شد.  هاآن تحت تمرکز کرد که رسانه شرایطی بر ،بود اقتصادی ساختار و انسانی عامل تعامل بین بهتر

 ۰1۰2) 1توماس شاتز چهآنبود یعنی  مراکز تولید تولید و هایفرهنگ ها براین بحث تمرکز حال،دراین

 کارخانه( »19۵۰شناس )محقق انسان 3هورتنس پاودرمیکر وتعبیر کرد « 2سیستم در نبوغ»از آن به [( 1989]

 بزرگ مقیاس صنعتی در هایسیستم هایتبیین پیچیدگی رویکرد، معموالً کانون توجه این .نام نهاد« ۴یارؤ

( 2۰۰۵بورن، ) BBC المنفعه مانندعام رادیوتلویزیونی (، و پخش198۵، همکاران)بوردول و  هالیوود مانند

 از برخی کهیدرحال .ها بودسیستم این درون مدیران یا و تولید هایخانه تولیدکنندگان، محدود خالقیت و

ی کیفی و هاتفاوتچه  این مطالعات این بوده که هستند، دغدغه محرک توصیفی عمدتاً مطالعات این

 .به دست آید داریسرمایه طلبانه تولیدمعنایو سلطه قدرتمند هایسیستم توانست درداخلی میانوآورانه

اختصاص یابد  مدیرانی و به تولیدکنندگان اعتبار بیشتری و توجه باید که کرد اشاره[( 1989] 2۰1۰) شاتز

 عنوانبهرا  کالسیک هالیوود شاتز، .کردند ایجاد ۵کالسیک هالیوود دوره استودیوگردانی را در هایکه سبک

 یک پیکربندی در( 6ص ،2۰1۰) «6نهادی ای از نیروهایآمیزه»یعنی  کند،عملکردی بررسی می سیستم کی

 در لباس و صحنه طراح و هنری مدیر بردار،یلمف بازیگر ستاره، کارگردان، نویسنده، درآن، که پیچیده کلی

کار »مدیریت،  هایسیستم ی وشرکت ساختارهای فروش، و های بازاریابیاستراتژی تولید، عملیات امتزاج با

از این هم  هالیوود کالسیک سیستم درمورد مطالعه مهم خود در( 198۵) ۷همکارانش و بوردول .«کنندمی

 بر مالحظات گویی، اغلباین سیستم درباره شیوه قصه هایخواسته چگونه که دهندمی نشان فراتر رفته،

 .شدند غالب اقتصادی

 ها دغدغه مرکزیدرطول دهه انتقادی داده شده، سیاسی اقتصاد که به وبحثفحصهای حاصل از پاسخ این

 از مطالعات رشدیفرعی روبه شاخه حاضر حال در. خواهند بود و اندبوده ایرسانه و فرهنگی مطالعات

 گوناگون هایفرهنگ مخاطبان درخصوص شناسیبر انسانرویکردهای جاافتاده مبتنی و های تولیدفرهنگ

 فرهنگی، آثار و فرهنگ کامل تولید درک جهت پژوهشگران معتقد است که( 2۰۰8) 8کالدول. اردد وجود

 کارگران کاری هایشیوه نگارانه خود درموردقوم مطالعه وی در .بررسی کنند را تولید فرهنگ باید

 نگیو موجودیت فره خود یک بیان»تولید تلویزیونی  جوامع و معتقد است فیلم هالیوود،صحنه پشت

 .(2ص ،2۰۰8)« را در خود دارند دیگر هایفرهنگ جمعی هایشیوه و نمادین فرآیندهای هستند که تمامی
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و  کنند،خود تأمل می انتقادی درخصوص کار صورت به کارگران سینمایی کند که چگونهمی بررسی او

 دریافت ای ورسانه متن تولید، هایطورمستقیم شیوه، به2خودتحلیلی و 1یخودآگاه این که کندمی تصریح

 اشتغال وضعیتبراساس  3بندگیخودبازتا این چگونه که دهدمی نشان کند ورا تغذیه فکری می مخاطب

یعنی -تلویزیونی  یدکنندهتول نقش بر جای تمرکزبه (2۰11) مایر .کنداین صنعت تغییر می دردرونفراد ا

 یا مالی ی خالق، و کنترل خالق مدیریتیسازهوممف کارند که نیازمند به هایی مشغولنقش در که کسانی

های مونتاژکننده مانند) ۴شود، بر نیروی کار مادونراحتی شناسایی میخوبی بررسی شده و بهو به –است 

( حامیان داوطلبانه تلویزیون کابلی نما وواقع عوامل تلویزیون پایه دوربین،دون اپراتورهای تلویزیون،دستگاه 

 .کندتلویزیون تمرکز می تولید هایسیستم درها آنعاملیت  و

 سیاسی محوری در اقتصاد سؤال :قدرت

انگیزد که کنجکاوی را برمی و ارتباطات مطالعات فرهنگی، رسانه، محوری در بحث این هایویژگی از یکی

 رسانه ی که اقتصاد معاصرادرمورد مبانی ما درک مفهومی پیشبرد محققان این حوزه برای که این است

 اقتصاد مناسب انواع درموردفقدان یک بحث گسترده در  .اندکردهکار اندکی  ،روی آن پیش برود تواندمی

انتقادی که هیچ تازگی  بازیافتی از مناظره میان اقتصاد نئوکالسیک و اقتصاد سیاسی ی معاصر،هارسانهبرای 

 هابحث این ما، قراوالن حوزه مطالعاتیاز پیش ازنظر بسیاری همچنین .است فکری ندارد درحال پیشرفت

-جامعهگانه سهی بر روی شناختجامعهانواع آن، پوششی  و ۵شبکه-بازیگر پایان یافته و اکنون نظریه عمالً

رویکرد  شود،مالحظه می 6فرهنگی اقتصاد مجله که در طورهمان ،مثالبرای . افکنده است قتصاد-فرهنگ

رهگذر  از توانندمی تنها مفهومی معنا که ادعاهایاینشود بهدنبال میدر این مجله  ۷خرد گراییتجربه

 .شوند خود اشیا ایجاد نزدیک مشاهده

متمرکز  8دگراندیش اقتصاد موجود در هایینهزمدستیابی به درکی روشن از  به ما هایرشته نیاز بر کتاب این

 و شبکه هستند-گرفته از نظریه بازیگرالهام فرهنگی اقتصاد و سیاسی اقتصاد برای جایگزینی است که

سیاسی  اقتصاد پارادایم غالب اقتصاد نئوکالسیک، کارآمدتر از اصالح و نقد اقتصاد، ازنظر رشته دردرون

ای تمرکز مسئله بر باید قرار دهیم،موردبحث را  تکاملی اقتصاد و نهادی که اقتصاداین از قبل اما .هستند

 .یعنی مسئله قدرت -قرار دارد  سیاسی اداقتص رویکرد هسته در که کنیم

 بسیار سیاسی فلسفه و تئوری برای قدرت، مفهوم. است رسانه انتقادی سیاسی مبنای اقتصاد قدرت سئلهم

که  جای آنبه کند اقتصادیمای که عنوان یدهایعنی  -است  «سیاسی اقتصاد» زیربنای مفهوم و است اساسی
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 گرهسیاسی  بازیگران قصد سیاسی و سیاسی، فرآیند با ناپذیریجداییطور به ای خودمختار باشد،حوزه

اش دهندهیلتشک هایبخش به را آن باید عیاری است کهصطالح تماماچنان آن ،«قدرت»اما  است.خورده 

را شناسایی کرده است که  از قدرت شکل چهار( 1۷-16صص ،199۵) 1جان تامپسون. تفکیک کنیم

 :اند ازعبارت

 از شکل این مقررات ارتباط دارند؛ و هماهنگی به اول درجه که در هاییشیوه و نهادها :2سیاسی .1

 شود؛به دست گرفته می ازطریق حکومت و دولت اول درجه در قدرت

چنین قدرتی  بازار و انباشتگی؛ در هاقیمت توزیع، تولید، فرآیندهای کنترل توانایی :3اقتصادی .2

 هایاتحادیه مانند نهادی، عوامل دیگر در دست است ممکن اما هاست،دست شرکت بخصوص در

 یدی نیز باشد؛تولهای انجمن یا و کارگری

قدرت  با خصوصاً  همراه دیگران، علیه بالقوه نیروی بالفعل یا از استفاده ظرفیت: 4زورگویانه .3

 وغیره؛ امنیتی هایسازمان پلیس، مسلح، نیروهای با یژهوبه سیاسی،

ابزارهای  یا نمادین، اشکال دریافت و انتقال تولید، کنترل توانایی با قدرت مرتبط :5نمادین/فرهنگی .۴

 .ارتباطات و اطالعات

 هایشامل شرکت - حوزه رسانه در بزرگ اقتصادی بازیگران که است این سیاسی اقتصاد اساسی فرض

 هایغول ،یون کابلیتلویز هایشرکت تلویزیونی، هایشبکه بزرگ، مخابراتی هایشرکت هالیوود، اصلی

 شود،می ولیدت چهآنرا بر ( قدرتی قهرآمیز و شاید) زیادی قدرت - آنالین خدمات و جستجو ظهوردرحال

وه بر نح ه است،دستانه در این حوزه عنوان شدآثار خام برخی طور که درآن احتماالً، آن و نحوه تولید

 توزیع، ید،تول فرآیندهای کنترل توانایی»یعنی  – است اقتصادی قدرت این .کنندآن اعمال می دریافت

وجود  ریافتد ای که بر سر عاملیت در نقطههای عمدهسِوای بحث و –- «انباشتگی و بازار در هاقیمت

 یزی در اینجا وجود ندارد.برانگ سؤالحرف چندان  دارد،

 هایرده انباشت است و از و تولید ابزار کنترل توانایی از ناشی قدرت، که کندمی فرض سیاسی اقتصاد

تری که صورت محکمگوید به ضرس قاطع می اقتصاد سیاسی همچنین. شودپایین جاری می به باالی جامعه

 قدرت پندارد کهنمادین وجود دارد و می/فرهنگی و سیاسی میان قدرت اقتصادی، 6از همسویی یا همتایی

توان ازپیش درباره نمی اما؛ شودمنجر می نمادین/قدرت فرهنگی و سیاسی قدرت اعمال توانایی اقتصادی به

 نمادین/قدرت فرهنگی یا و به آن طریق، قدرت سیاسی اقتصادی قدرتمند بازیگران است ممکن که هاییراه

کلی وجود ندارد که نشان دهد این همسویی  قالب یا نسخه و چون هیچ را اعمال کنند، تصمیم گرفت
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 رسانه انتقادی سیاسی اقتصاد که در گونههمان قدرت، مفهوم این، بر وهتواند به دست آید. عالچگونه می

-صورتی کلیبه را فوکو قدرت .نامید« 2سلطه» آن را (1991) 1میشل فوکو که است چیزی ، همانشدهتبیین 

حرف از  کهی. هنگامشودهای آن مییرمجموعهزیکی از  ترتیبی که مفهوم سلطه به کند،تر تعریف می

 کنند،ترکیب می نمادین/نفوذ فرهنگی و سیاسینفوذ  بارا  اقتصادی قدرت ذاتاً مانند رسانه است که صنایعی

 مقاومت، و پذیر استبرگشت ثبات، واقتضایی، بی ای،رابطهذاتاً  قدرت نظر شویم کهبا فوکو هم مایلیم

 .قدرتی است چنین ناپذیراجتناب پیامد ضروری و

 .گیریمرا به کار می قدرت ذکر درمورد مسئلهقابلنکات  این یهردو درادامه،

 سیاسی و اقتصادی قدرت

 است که توسط 3پروپاگاندایی مدل سیاسی جایابی شده، که در قدرت اقتصادی صورت قدرت ترینقوی

 شوند،حاکم معرفی می طبقات ابزارعنوان به هارسانه مدل، این در. توسعه یافته است ۵هرمان و ۴چامسکی

 دهند منافعاجازه می... و  رانندیمرا به حاشیه  های مخالفدیدگاه... اخبار هستند فیلترکردن به درقا» که

تعداد کمی از اقتصاددانان  .(2، ص1988)هرمان و چامسکی، «  های خود را به عموم برسانندغالب، پیام

، موضع  گلدینگ و اصلی یانتر به جرنزدیک موضع .موافقند کارکردگرایی افراطی این سیاسی انتقادی با

کارکنان  و کنندگانتبلیغ مالکان،»حال درعین اما کند،غلبه می اقتصادی معتقدند قدرت که است مرداک

کنند عمل می درون ساختارهایی در دهند بلکه خواهند، انجامچه را میتوانند آننمی همیشه سیاسی اصلی،

واضح  تمایزی برنیز ( 1982) 6گرایام مرداک .(63ص ،2۰۰۵)« کنندهیلتسهاست و هم  محدودکنندهکه هم 

 ساختارهای و حاکم هیئت به متعلق اولی گویدکند و میمی تأکید ۷کنترل عملیاتی و تخصیصی میان کنترل

سیاسی  نفوذ به نفوذ اقتصادی تبدیل توانایی. باشدارشد می مدیریت متعلق به دومی است و سهامداری

 داشته باشد. وجود سطوح این همسویی مستحکمی در طح خود قرار دارد کهدر باالترین س زمانی

 انحصار چندگانه بازارهای در باشند، یتیچندملاگر  یژهوبه بزرگ، بسیار هایاگر شرکت است که واضح

 سیاسی بتوانند قدرتبسیار باالیی دارد که  احتمال نیز سرگرمی کار کنند، و اطالعات زمینه در فعالیت و

 موقعیت در افرادی بستگی دارد که قصد استراتژیک بهمسئله همچنین  این. را اعمال کنند یتوجهقابل

 .است 8پرت مرداکور برجسته این مفهوم، مثال. قرار دارند اهدافی چنین سمت به شرکت هدایت

 روپرت مرداک: سیاسی و اقتصادی قدرت
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 سیاسی هم قدرت هنوز و ق بوده استموف ایرسانه وکارکسب در سال 6۰ به مدت تقریباً مرداک

 و بریتانیا آمریکا، متحدهیاالتاسال گذشته، قاطعانه جریان سیاست را در  3۰طی  او. دارد یتوجهقابل

و هدفش  -بود  198۰ در دهه 2تاچر و 1ریگان هایدولتانتخاب  که شروع آن با -شکل داده است  استرالیا

 .متحدهیاالتا و بریتانیا استرالیا، و در خود در سطح جهانی شرکتی منافع تثبیت

آن  هاییافته شده که ادبیات از رشدیدرحال دائماً وتوجه قابل موجد حجم بسیار روش مرداک، به عالقه

؛ 2۰۰3، 6؛ پیج2۰۰1، ۵؛ چنووث1996، ۴؛ نیل198۵، 3مانستر)با هم سازگاری دارد  یامالحظهقابل طوربه

، 12؛ واتسن و هیکمن2۰12، 11نایت؛ مک2۰12، 1۰؛ فیتزجرالد2۰۰8، 9؛ ولف2۰۰۷، 8؛ داور2۰۰3، ۷شاکراس

 است و جهان ها درایده ازجمله تأثیرگذارترین» مرداک هایایده کهنایت با اشاره به ایندیوید مک (.2۰12

 افراد از توسط بسیاری» و «داده سال گذشته تشکیل 3۰طی  را تفکر در انهکارمحافظه انقالب از بخشی

-)مک «را تغییر داده است ملل از بسیاری اجتماعی و نهادهای اقتصادی و شده گذاشته اشتراک به درتمندق

 ینهزمباوجود پسبیند که فرد بیرونی می یکعنوان به را مرداک خود گوید کهمی (،12، ص2۰12نایت، 

مخالف  کندمی ادعا ید که اوگوکند؛ میجامعه مبارزه می میلیونری خود، با نخبگانیمالت وضعیت و ممتاز

براساس  را سیاست گوید که اومی گیرد؛افراد معمولی ژست می قهرمانعنوان بهو  است ساالرینخبه

گوید می و  کندزدایی، تأمین مالی و ترویج میمقررات و آزاد بازارهای رقابت، سازی،دستیابی به خصوصی

 پیج .کندمی ترویج مهیّج و پرشور های خبریگزارش ازطریق را 13پوپولیستی کاریمحافظهاعتقاد به که او 

 و شود که سیاستمداراننهادهای دولتی طوری تنظیم می و سیاسی از فعالیت بررسی معتقد است که( 2۰۰3)

 1۴تقویت شوند، و شرکت نیوزکورپ مطلوب احزاب و هدف قرار گیرند و سیاستمداران نامطلوب احزاب

 نایتمک .کندخود استفاده می منافع تجاری از پشتیبانی خود برای یارسانههای هماهنگ از کانال صورتبه

 مرداک چگونه که کنددهد و خاطرنشان مینیوز را شرح میترقی فاکس و ایجاد تاریخچه همچنین( 2۰12)

زلزل گری را از درون متگزارش رایج به توازن در خبری هایرسانه رئیس این شبکه، تعهد ،1۵و راجر آیلز

شرکت نیوزکورپ  هایکل رسانه در وایی وآب خبری از تغییرات پوشش به خاصی نایت توجهمک .کردند
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 رسند،می نظر انگیز بهمناقشه علمی، هاییافته ،«متوازن» چارچوب این در»: گویددهد و میاختصاص می

یا وهوا آب از علم حمایت هاست؛ به عبارت دیگر، قانون نانوشته این است ک سیاست این بحث، فرض زیرا

 ایجاد کردند که باسیاست آمیختهوکار کسب مدل یک آیلز و مرداک. است سیاسی مخالفت با آن، تابع اعتقاد

-162، صص2۰12نایت، )مک« آن کمک کرد سیاسی نفوذ نیوزکورپ تمام شد و هم به سود به یتدرنها

رسوایی شنود تلفنی در  از شود، چراکه پسپیروز می دستورکار سیاسی بر منافع شرکتی یت،؛ اما درنها(163

شرکت  آوری اسناد، نشان دادند که چگونهضمن جمع( 2۰12)واتسن و هیکمن  ، 1شرکت نیوزآودوُرلد

 برای یرقانونیغ هایراه منافع شرکتی سوءاستفاده کرد و بعضاً به ای خود برایاز قدرت رسانه نیوزکورپ

اندکی برای  کمی برای عموم دارند و درنتیجه از توانایی اهمیت اغلب د کهدستیابی به اخباری متوسل ش

 .سیاسی برخوردارند فرآیند بر تأثیرگذاری مستقیم

 اهداف ارکه دراختی اقتصادی قدرت واسطه به عمومی اغوای حوزه بارماجراهای تاسف نقطه مقابل این

باید  تکه دول بر این مبنی ی سنتی استدموکراس لیبرال ادعای گرفتن اینضرورت جدی سیاسی است،

 تصادی ران قدرت اقیر ایتأثطریق اینعاملیت و نفوذ عطا کند و به قدرتمند ازطریق بازنمایی، به قشر کمتر

ناچیز  را قدرت سیاسی و اقتصادی قدرت میانکشمکش  تمایل دارد که انتقادی سیاسی اقتصاد .کاهش دهد

سرکش  قتصادیا قدرت - تنظیم مقررات ازطریق و معموالً  -موفقیت  می بادو در جایی که یژهو به بشمارد،

 باره بهدراین را یترمتعادل اندازچشم تواندباشد میمی 3 فصل موضوعکه  نهادی اقتصاد. کندرا تملّک می

 در المنفعه،های عامنرادیوتلویزیو مانند ایرسانه تأسیس نهادهای دولت نیز در مهم بسیار نقش. کند ارائه ما

 .گیردمی قرارموردبحث  ۵ فصل
 نمادین/  فرهنگی و اقتصادی قدرت

 است و ابجذ و اغواکننده بسیار کند،می تولید را نمادین/فرهنگی قدرت اقتصادی، قدرت که ین فرضا

 انتقادی، سیاسی اقتصاد اولیههای شکل. حال، دشوارترین کار ارائه شواهد مناسب برای آن استدرعین

 ینا اوایل در کهطور ؛ اما همانشدندکردن مسائل، مدعی وجود چنین ارتباطی میی راحت و با یکیخیل

 منشأ فرهنگی توسط محققان مطالعات فرهنگی، قدرت حک و اصالح مفاهیم دهه چند دیدیم، فصل

 .است انتقادی شده سیاسی اقتصاد ادعاهای در درپییپتنظیمات 

 ازطریق آمریکا، صنعتی دارانسرمایه گوید کهمی 3ب ناخدایان آگاهیدر کتا (19۷6) 2استوارت ایوان

 تبلیغات، تالشی بود برای وی معتقد بود که. را کنترل کنند اجتماعی قلمرو بودند تا تمام تالش در تبلیغات،

تولید  راها آن که هاییسیستم از و مصرفی خود محصوالت از ناراضی کنندگانکردن توجه مصرفمنحرف

 را ترغیب کنند که خرید هرچهها آنوسیله اینتا به؛ کنندگانتمایالت درونی خود مصرف سمت به دند،کر
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 طول در معتقد است که تبلیغات ایوان. کنند سیاسی و اجتماعی بیشتر کاالهای مصرفی را جایگزین تمایالت

جهت  از) مشترک ارزش نبعمعنوان  به جامعه و خانواده از آمریکایی کنندگانمصرف که شده باعث زمان

ها مستقر در شرکت «ناخدایان آگاهی» چنگ در دور شوند و( وغیره جنسی روابط خانوادگی، زندگی ،کار

 قرار گیرند.

 1دیزنی شرکت: نمادین/فرهنگی و اقتصادی قدرت
را  این شرکت پیشرفت او. دیزنی صورت داده است شرکت ای را دربارهعمده (، مطالعه2۰۰1) 2انت واسکو

شرکتی که  -بررسی کرده است یتیچندملای بزرگ رسانه یک شرکت ساده به انیمیشن استودیوی یک از

 میلیارد دالر آمریکاست 28/۴2میزان به درآمدی دارای و هزار کارمند دارد 166 بیش از حاضردرحال

 دیزنی رشد سبب که یداریهسرمااقدامات متعارف  رغمبه گوید کهواسکو می(. 2۰12 دیزنی،والت شرکت)

 و ابتکارات تجاری های جدید،تکنیک و هاکارگیری فناوریبه کاری، و اقدامات سختگیرانه مدیریتی) شد

این شرکت  ،(تنوع تفریح و یچندوجه سرگرمی معنوی، مالکیت و رایتیکپ اجرای و کنترل تبلیغاتی،

 گناهیبی واقعیات، از فرار فردگرایی، ملشا ،«دیزنی کالسیک» هایکارگیری موضوعات و ارزشبه ازطریق

های پارک سرگرمی، تلویزیون، و نظیر فیلم) آن متنی محصوالت ای ازعمده بخش ماجراهای عاشقانه، در و

 .خود را حفظ کرده است« جادویی»، همواره هاله  (وغیره تفریحی

 .گذارندرا از این فراتر می دیگر محققان پا کند،می محدود را خود واسکو دامنه ادعاهای کهیدرحال

آور از روایتی حسرت ارائه و مالی تاریخخاطر ماسترا به دیزنی ،(2۰1۰) ۴پوالک و 3جیرو ،مثالعنوانبه

گرایی شدید زیر پوشش تشویق افراد به مصرف و نژادپرستی و جنسی تبعیض باهدف ترویج ، گذشته

نفوذ بالوجهی بر  دیزنی،والت شرکت معتقدند کهها آن کنند.ها، تحقیر میضرر برای خانوادهسرگرمی بی

شود بر اقدام این شرکت به ترویج آن موجب می« جادویی» دارد، زیرا هاله کودکان توسعهدرحال ذهن

-خاطرنشان می( 2۰۰1) ۵برایمن سرپوش گذاشته شود. خالق بازی وآموزش گرایی و ترجیح آن بر مصرف

بر جامعه، خصوصاً  تفریحی آن هستند، موجب سلطه یهاپارک اصخ شرکت دیزنی که کند که اصول

 .،شده است8گرمعاملهو  احساسی و پرورش نیروی کار ،۷تمایززدایی در مصرف ،6سازیمسئله ازنظر

. کشندمی چالش در این شرکت را به 9نماتمام ادعای وجود قدرت درزمینه شرکت دیزنی، دیگر محققان

 سال در کنگهنگلند دیزنی که نویسدکند و میمی یبررس را 1کنگهنگلند دیزنی مورد( 2۰12) 1۰چوی
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عنوان به، 2۰۰۵ سال در افتتاح آن از پس اما ،ترویج شد« 2شود!محقق می هزاره یایرؤ»عنوان به ،1999

فیزیکی،  کنگ، یک پارکدیزنی برای هنگ کهیدرحالگوید وی می ؛ قلمداد گردید «3کنگهنگ شرمندگی»

ای را به شیوه پارک بازدیدکنندگان، را به ارمغان آورد، اما اقدامات مدیریتی مرتبط و ناملموس هایزشار

 محلی، معانی حال، نیروی کارو درعین لند دشوار است،آن برای دیزنی کردند که مدیریت مصرف محلی

 .کننددگرگون می های خاص دیزنی رامشیخط دهند وتولید کرده و نشر می« دیزنی» را از جدیدی
 

 اقتصادی قدرت

 تحلیل به رسانه انتقادی سیاسی اقتصاد. کنیم نگاه اقتصادی قدرت مسئله بیشتری به با دقت دهید اجازه

 مانند بزرگ جهانی هایشرکتشامل  آن کالسیک مطالعات از برخی. گرایش دارد بزرگ یوکارهاکسب

؛ بارنو و 199۰؛ مرداک، 2۰۰۴، ۴،1983بگدیکیان)شوند میی دیزن تایم وارنر و ، ، برتلسمان نیوزکورپوریشن

 ترینبزرگ از برخی واقع، در .(2۰12؛ فیتزجرالد، ۰12۰؛ واسکو، 1999، چسنیک؛ م1998، ۵گیتلین

 ساختار از در بخشی بوده و هستند و یا ارتباطاتی و اطالعاتی ای،رسانهمرتبط با صنایع  جهان، در هاشرکت

 ، منشأ نفوذوکارهاکسب این عملیات طبق تعریف، دارند. به این صنایع رااتصالی چنین های خود هلدینگ

کنند حتی هنگامی که هماهنگ با هم عمل میها آن که است این بر فرض و شوند،می بزرگی اقتصادی

 بگاننخ دروندر  مبارزات بر تمرکز آید،بر نمی مطالعات از اینچه . آنکنندهم پیدا می بیشتری قدرت

ایجاد  داریسرمایه نظام درونرا در  «6خالق تخریب»از  بارزات شدید که انواعیمیعنی  است؛ اقتصادی

 «خالق تخریب»اساسی این نظام تلقی کرد. عنوان مشخصه ( به19۴2، 193۴) شومپیتر ژوزفکنند که می

گشاید می ۷عامل کارآفرینکه برای  است هایفرصت داری ونظام سرمایه دائمی ثباتییب درک برای راهی

 .کنیممی بررسی ۴ فصل در را مفهوم این ما. بردکه نظم سابق را از بین می این درعین

 صنعت سینما وجود داشته است، شواهدیوکار کسب باالی هایرده در یتوجه قابل که ثبات یحال درمثالً 

 اند، اکنون ممکن استسلطه خود داشته را تحت رسانه هامدت که هاییشرکت که این بر مبنیوجود دارد 

تمرکز  این. کنیمبررسی می ۵ فصل را در مواجه شده باشند. این مسئله خود تاریخ در چالش ترینبا جدّی

یکدیگر را  نفوذ قدرت و در تناقض است که نخبگان، فرض این با ،اقتصادی نخبگان درون بر جنگ قدرت

بندند. شهروندان صف می و ملی هایدولت دموکراسی، متحد علیه یبلوکعنوان بهکمابیش  کنند وتقویت می

 هاینظریه بود تا مبتنی بر نخبگان انداز قبلی از جهت پشتوانه نظری خود، بیشتر مبتنی بر نظریهچشم
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 قدرت حال، مراکزدرعین اما است، متمرکز نخبگان بر قدرت که کندمی تأکید نخبگان نظریه. نئومارکسیستی

 یشناسجامعه در نظریه نخبگان هایریشه. کنند تغییر زمان نیستند و ممکن است درطول شدهینمتضامری 

این نظریه،  (.2۰1۰، ۵هیگلی)قرار دارد  ۴ماکس وبر و 3رابرت میشلز ،2ویلفردو پارتو ،1سیاسی گائتنو موسکا

مردم است  اکثریت و خبگانن بین اقلیت قدرت نابرابر بیمارگون و نسبت به توزیع انتقادی رویکردی بسیار

در  وقفهثباتی بییبروایت شومپیتر از  به توانموضوع را می این .شودکن نمیوقت ریشهکه احتماالً هیچ

دور از و به 6گراییربط داد تا  روایتی عاری از فرجام داریسرمایه نظام درون قدرت هایبلوک توزیع

جمعیت  آن برای پیامدهای ممکن و داریسرمایه درون نخبگان نبرد حال انتقادی ازیندرعو  استبداد علمی

همبستگی  «۷ساماننابه داریسرمایه» مفهوم با دیدگاه، همچنین این. شکل بگیرد شهروندان و کنندگانمصرف

 .پیشنهاد شد (198۷) 8دارد که توسط الش و یوری

 به باال تمرکزی از یسوبه اساساً ار قدرت مسئله بزرگ، هایوکارکسب بر انتقادی سیاسی اقتصاد تمرکز

 و هاشرکت وسیع اکثریت اما؛ قدرت و نه یعنی همان چیزی که فوکو سلطه نامید -کند منحرف می پایین

 کسب واقع در هکارکنان رسان از بزرگی بخش و نیستند، بزرگ یوکارهاکسب اقتصاد بازار، رسانه در عوامل

 هایتشرک از این سیاسی یک بررسی مبتنی بر اقتصاد. رندکاری کوچک و اقبالی در همان سطح دا و

 حرکاتهمچون ها آنچراکه  تمرکز خواهد کرد، هاآنپایه دون اقتصادی وضعیت خرد بر و کوچک، متوسط

 در ه فقطکاین یا و یرندگ کار بهرا علیه خودشان  خود رقبای یا و حریفان کنند قدرتیمتالش  جودو

 .است قدرت مقاومت پیامد منطقی گوید،می که فوکوطور مان. همسابقه باقی بمانند

 ،(جستجوموتورهای  ،هاISP) بزرگ گردآورندگان از کمی شامل تعداد اغلب رسانه صنایع ساختار

کنندگان کوچک عرضه از زیادی تعداد و( چاپ ها،بازی) ناشران یا و کنندگانپخش ،(فیلم) کنندگانتوزیع

 این وضعیت، بیانگر پدیده. پراکنده هستند جهانی سطح در و حتی گسترده طوربه محتواست که اغلب

 باشد که اغلبیم هایی با اندازه متوسطشرکت از میانی که به معنای یک الیه ،است« 9حلقه مفقوده واسط»

 ایندرستی بر اقتصاد سیاسی انتقادی، به (.18۴ص ،2۰12 فلو،) متداولند و مرسوم صنایع هایدارای ویژگی

 .است شده متمرکز قدرت تقارن عدم
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 بازی صنعت: اقتصادی قدرت
 بر معتقد است که تمرکز باید 1توبی میلر است، امری واضح قدرت تقارنعدم این بازی، جایی که صنعت در

قدرت را  و برندمی بین از را خریداری کرده و یا کوچک یوکارهاکسب قرار گیرد که هاییشرکت سلطه»

-هلدینگ نفعای را بهحاشیه هایینگرانها دارند کنند؛ گویی این شرکتی بزرگ متمرکز میهاشهرکالن در

 (.232، ص2۰۰8میلر، ) «برندیکر از میان میپغول های

اند از که عبارت)وجود دارند  جهانی بازی صنعت در قدرتمند بسیار بزرگ و ناشر بسیار چند است، بدیهی

 جدید دیجیتال یهاپلتفرم که روی همراهتلفن هایبازی حال،. بااین(۴ینتندوو ن ،3سونی ،2آرتزالکترونیک

-شود بهاداره می (اندروید یهاپلتفرمو  بوک،یسف نظیر اپل،) اقتصادی رقیب قرار گرفته و توسط نخبگان

 یک .اند تشدید کندهای بسیاربزرگ دچارش شدهرا که این شرکت ۵تالطم خالقی تواندهمان نسبت می

 جهان، کنترل غالب در سطح هایشرکت بر انتقادی سیاسی اقتصاد نکته دیگر برای ایجاد توازن در تأکید

بومی در میانه  تولید مسائل پیش روی صنایع بر تمرکز کنندگذاری میکه پایه کاری شرایط وها آن هژمونیک

 این شرایط، قابلیت دوام تولیددر چراکه ،  استوکار کسب مربوط به استراتژی مسائل آن صنعت جهانی و

 جهانی بازی، سیستم معمول ویژگی. شودای جدی میمسئله جهانی سیستم در 6ی خرد و متوسطهاشرکت

غالب  دار توسط ناشرانآینده کوچکِ هایجای شرکتیک خرید کند،تلخی عنوان میبه میلرکه  گونههمان

همراه را به محلی معنوی رفتن مالکیتدستاز و والروشنی مانند حراج ام جا خطراتاین خرید یک .است

 برای گریز از انحالل و بقا تواند موجبگونه خریدها میاین چون از این است، ترپیچیده واقعیت اما؛  دارد

غلیان  سریع نوآوری هایچنین چرخه با صنعتی که در - «خالق تخریب» نسبت به باشد که هاییشرکت

و منطقاًپایدار و به موازات  نحوی مستقلهستند که به های فراوانی اکنون بازی. ندپذیر هستآسیب -دارد 

شرکت  شاهد موفقیت استرالیا، در ،مثالعنوانبه .یابندتوسعه می بزرگ ناشران یبرایبازسازندگان  محور

؛ نتشر کرده استرا م 8نینجافروتمانند  هاییعنوان یک سازنده مستقل بازی هستیم که بازی، به۷بریکهَف

 و تولید افزایی قاطعانه بیننشانگر هم بررسی شد، فصل این در قبالً که ایکره هایبازی همچنین فرهنگ

 تجاری و اقتصادی موفقیت احتمال و است دارای ریسک باالیی هابازی صنعت .است ملی سطح در مصرف

محتوا  تولیدکنندگان رشد بسیار سریعی در حال،ین(. باا1۴9، ص2۰12است )ساندکوئیست،  کم در آن نسبتاً 

                                                           
1 Toby Miller 
2 Electronic Arts 
3 Sony 
4 Nintendo 

زند و موجب بهبود ت را بر هم میوکار که رفتارهای سابق یک شرکعبارت است از چالشی در یک کسب( Creative Disruptionتالطم خالق ) 5

شود. در این است که دومی به نابودی ساختار سابق منجر می« تخریب خالق»شود. تفاوت اصلی این مفهوم با اصطالح وکار آن شرکت میمدل کسب

 ویراستار
6 Small and Medium-sized Enterprises (SME) 
7 HalfBrick 
8 Fruit Ninja 
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مبذول  همان توجهی نیز باید هاینابه  و رخ داده است همراه تلفن هایبازی حوزه کوچک دروکار کسب با

 .شودگر میهای سلطهشود که به شرکت

گستر جهان هایکانون توجه آن فعالیت مثال زد که «جهانی» هالیوود مطالعات از توانرا می دیگری مونه ن

 ای است ازخود نمونه آمریکاست و سلطه سینمایی و تلویزیونی فاخر و گران است که تحت فیلم تولید

 ساز تضعیفو البته زمینه گردند،اقتصادی میلحاظ  از ترین مناطقصرفهبهدرپی  مهار کهبی هایسرمایه

نقاط دور و نزدیک در  در طقه میزبانمن فرهنگی تطمیع تنوع متحده درعینیاالتامستقر در  هایاتحادیه

؛ 2۰1۰) 3و اُرِگان 2، وارد1که گلداسمیت گونههمان اما .(2۰۰۵، همکارانمیلر و )شوند نیز می جهان سراسر

سلطه تمرکز  که صرفاً بر بحثاین یجابهتوان می کنند،تأکید می( 2۰۰۵؛ تینیک، 2۰۰2همچنین ن.ک. گَشر، 

-برابر آن جلوه می در مقاومت و صورت مذاکره با قدرت دو بپردازیم که بهجو بررسی یک حرکت به کنیم،

 :معتقدندها . آننامندمی «۴محلیهالیوودهای »کند و این محققان آن را 

 اتبررسی اقدام باید ضمن بازیابی خود به ما. گیردیدربرم سمت ماجرا را یک جهانی تنها الیووده»

 منافع انتقادی بررسی نقش با باید.... بپردازیمتر کوچکجاهای  وُخردتر  بازیگران ابتکاری و مکمل

 اتنه... ن کنیمرا متواز پایین به باال اندازچشم فراوان محلی، هالیوودهای یا همان فراوان محلی

 با یک محل تعامل ضوابط و توان شرایطمی که متمرکز بر مکان است و دقیق تحلیل ازطریق

 «.ریان استجدر بحث کنترل در  ظریف ایکنیم که مذاکره یعنی اذعان و این کرد را درک هالیوود

 (29-28، صص2۰1۰گلداسمیت، وارد و اُرگان،) 

 دهدیم جهان نشان سراسر صنعت رسانه در طلباناصالح مشی وخط فعاالن دهندگان،توسعه دقیق بررسی

این نحو مواجهه، برانگیخته از توجه هرچند . تمرکز دارند جودو حرکت نوع بر این دقیقاًها آن اکثر که

 هایعرصه در نفوذ برای ظرفیتشان و یتیچندمل بزرگ هایشرکت سلطه بر انتقادی سیاسی کانونی اقتصاد

یا  و پایدار کوچک یهاشرکت تا کنند تالش بایدها آن وجود ینا بافرهنگی/نمادین است،  و سیاسی

 .پشتیبانی کنند حمایتی دولت هایتیاسس و ۵تمییز فرهنگی از را ایجاد و متوسطی

 

 ... دارد ادامه این بحثو : گیرینتیجه

ای های مجدد از اقتصاد سیاسی انتقادی فراوان است و این شاهد زندهها و ارزیابیدر دوران معاصر، دفاعیه

 عیهدفا را به خاصی سو، توجهاز یک فصل، این پایان در است بر این که این مکتب فکری رواج دارد.

                                                           
1 Goldsmith 
2 Ward 
3 O’Regan 
4 Local Hollywoods 

های و تمایزات فرهنگی و عبارت است از تالش برای حفظ ویژگی است سازی فرهنگی( نقطه مقابل جهانیcultural specificityتمییز فرهنگی )  5

 گذاری فرهنگی. ویراستارمشیهای مختلف در سطح جهان و تأکید بر آنها در خطها و قومموجود در جمعیت
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سوی  و از داریممعطوف می  در باب برجستگی این مکتب (2۰13و ژانت واسکو ) 1آیلین میهان پرشور

 از درمورد برخی (2۰1۴، 2؛ گارنام و فوکس2۰11گارنام، جدلی نیکوالس گارنام ) به انتقاد دیگر

 .کنیمآن توجه می معاصر هایگرایش

بازنمایی » با توجّه به« رادیکال» سیاسی اقتصاد ربارهبازگویی حقایق د دنبال به واسکو و میهان مقاله

 فرعی مانند هایرا در رشته 3های توجهکانونافرادی است که  از آن توسط «کاریکاتورگونه» و «نادرست

خالق به  صنایع مطالعات یا تولید مطالعات سینما، صنعت مطالعات رسانه، اقتصاد رسانه، مطالعات صنایع

مشی خط» بر تمرکز میدان تحقیق را باها آن .دنبال پیشبرد آن هستنداند و بهدهاین مکتب اختصاص دا

رمزی از عنوان )به «انتقادی» رویانه از اصطالحپذیرش گشاده. آرایندمی متحدهیاالتا در «۴یگذارنام

 و آزار ای ازناشی از تاریخچه ،(کارگیری آننئومارکسیستی درعین اجتناب از به یا و «مارکسیستی» اصطالح

. باشدمی قرن یک از بیش خاص به مدتر طوبه هاطورکلی و مارکسیستبه گراهاچپ ها علیهدولت اذیت

 در علمی کار های اصلیمیان حوزه دانشگاهی فرهنگ دربااهمیتی  هایتفاوت و است مهم نکته بسیار این

 دهد کهاین وضعیت نشان می. کندخاطرنشان می را به ما -متحده و بریتانیا/اروپا یعنی ایاالت - زمینه این

 جریان و غالب های قدرتمند ویدئولوژیا برابر در سرسختانه ایمبارزه ازطریق انتقادی، سیاسی اقتصاد

 در جا خوش کرده، توانسته است جایی را« اداری»مطالعات رسانه و ارتباطات که در سیستمی  اصلی

متحده کار  یاالتا در انتقادی سیاسی زمینه اقتصاد یاری از افراد که دربس. فتح کند آمریکایی یهادانشگاه

 .اندشجاعت فراوانی به خرج داده ،اندکرده

 انتقادی سیاسی اقتصاد آنچه محکم پیرامون مرزهای دغدغه آن دارند که واسکو و بنابراین، میهان

ها . آنکنند تذهیبدهه گذشته آن را پرافتخار چند  حفظ کنند و تاریخ دهد،متحده را تشکیل مییاالتا

نیز  و ی سرگرمیهارسانه رغم بسیاری از منتقدان آن، در پرداختن بهدهند که بهای را ترتیب میدفاعیه

نمایش  در و کنترل، و ابتکارعمل انسانی و نیز ساختار و انسانی در پرداختن به عامل اطالعاتی، هایرسانه

 تحقیقات ای ورسانه نگاریقوم فرهنگی، مطالعات هایدربرگیری چالش توانایی افزون آن به پذیرش و

التقاط و تلفیق  هاینمونه تمام شود در این تردید کرد کهمی پذیر است. امانهایت انعطافمخاطبان، بی

اصلی آن عاری از  برخی از مفروضاتنظر  ازه شده ئارا انتقادی سیاسی که در مکتب اقتصاد یشناختروش

 نظم «۵رحمانهبی نقد» تابع مکتب نئومارکسیسم هستند که مستلزم پایدار صورتیبه هاین نمونه. ااشدنقد ب

دنبال در آن به که وجوه زندگی تمام تأثیر آن بر مشحون از تناقض است اماهرچند است که  داریسرمایه

                                                           
1 Eileen Meehan 
2 Fuchs 

نبودن مطالعات درباره مکتب اقتصاد شدن آن با حروف ایتالیک در متن اصلی این است که یکدست( و برجستهfoci« )های توجهکانون»مقصود از   3

 های نادرست از این دیدگاه شده است. ویراستارب و بازنماییاهای ناصوسیاسی انتقادی موجب برداشت
4 Politics Of Nomenclature 
5 Ruthless Criticism 
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 .ماندناپذیر میخدشه کافی،ازه اندبهاست  آنمسائل  به پاسخ آن یا توضیح برای کلی یا انفرادی و چارچوبی

 طلبِ طیف میانه نداشته باشد کهاین مکتب ممکن است کاری به کار رویکردهای تشریفاتی و اصالح

نیز  و مشی خط محققان فرهنگی، گرانتحلیل برای مطلوب به شکلی»را  ایرسانه مربوط به تولید مطالعات

 (.۴9، ص2۰13 میهان و واسکو،)آورند در می «رسانه صنعت خود

و آلیسا  1دانستن تحقیقات جنیفر هالت مردود درتوان به روشنی در اقدام گستاخانه آنها این واقعیت را می

 تاریخ،: ایرسانه حوزه مطالعاتی در کتاب صنایع این نسبت بهها آن ( درباره رئوس رویکرد2۰۰9) 2پرِن

 مطالعات»( در کتاب 2۰۰9) 6و سِرا تینیک ۵لوتز، آماندا ۴نیز تحقیقات تیموتی هَوِنز و 3روش و تئوری

 .نخست بپردازیم موردبیایید به . مشاهده کرد« ۷پژوهشی یک رویکرد: انتقادی صنعت رسانه

 که موضوع نخستین رویکردی است روش، و تئوری تاریخ،: ایرسانه کتاب صنایع در پرن رویکرد هالت و

 برای 8اپیزودهای موبایلیطراحی  از»یز چهمهنی به گفته آنها، یع ،گیردمطالعه را به صورت کامل در نظر می

 و 91۰مشترکات خالقه جنبش گرفته تا مالزی پالسما در تولیدکننده دستگاه تلویزیون کار نیروی و آیفون

های دانشگاهی گروه»در  «موضوعی» چنینیک حقیقت که نیز این و «بوداپست در های تجارینمایشگاه

 و نگاریروزنامه اقتصاد، ،وکارکسب گذاری عمومی،مشیخط حقوق، ارتباطات، تلویزیون، و مطالعات فیلم

 صنایع در تغییر نیروهای وپویایی  از جامع شرحی آنگاه، (.1ص ،2۰۰9)بررسی شده است « یشناسجامعه

 موجود در رشته هایدیدگاه از طیفی به نحوی یکدست توسط گزارشی چنین و است ضروری ایرسانه

با این مضمون  گراستکثرت اتخاذ یک موضع ضعیف این رویکرد، مقابل پاسخ معمول در. خواهد شد ارائه

قدرتمند و  11گراییکثرت چه را که ماآن پرن و هالت البته،. است دیگری معتبر اندازه به رویکردی که هر

گذاشتن بر سرپوش برایپذیرند. آنها بی هیچ تالشی خوانیم، مییم مترقی طلباصالح فرهنگی سیاست

ی و یا شناختروشگرایش  با هر محققان صنایع رسانه، کنند کهاشاره می ی،شناختروش اختالفات

 تالش کند. این ایفرهنگ رسانه و هاتاریخچه مخاطبان، متون، سازییکپارچه  نسبت به باید ایدئولوژیک،

گزینشگری  معیارهای بنابراین،(؛ 2ص ،2۰۰9) «مولد خواهد شدبیشتر پژوهشگری  چه ساز هرزمینه» امر

 این مقاالت که است این ،شده ارائهها آنساز بنیانکه در پژوهش  یها در انتخاب مقاالتآن

                                                           
1 Jennifer Holt 
2 Alisa Perren 
3 Media Industriers: History, Theory and Method 
4 Timothy Havens 
5 Amanda Lotz 
6 Serra Tinic 
7 Critical Media Industry Studies: A Research Approach 
8 Mobisodes 

درجهت گسترش محدوده آثار خالقه برای عموم با هدف غیرسودمدارانه ( حرکتی ommons movementCreative Cجنبش مشترکات خالقه )  9

-ادر میتوسعه قانونی این قبیل آثار است. این حرکت که در قالب سازمانی در برخی کشورها شکل گرفته،  مجوزهایی درباره آثار خالقه برای عموم ص

 هایی مشمول منفعت و استفاده عمومی است. ویراستارخالقه مشمول حق مؤلف و چه بخش هایی از یک اثرکند چه بخشکند که مشخص می
10 Creative Commons 
11 Pluralism 
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 کنند،یمیابد توجه یمارتباط  صنعت ترتیبی که با اقتصاد و ساختار بهتصویر  و های متنسازه به»

 هایدایمدسته پاراآن و دهندمخاطب اتصال می و هنر به مربوط مسائل به مشی راو خط سیاست

 تفکر هایوهشی بلکه در تعامل هستند، گذشته باتنها نه که دهندرا توسعه می یشناختروش و نظری

 «.کنندمی نیز ارائه( آینده احتماالً و) همگرایی کنونیانداز چشم را در رسانه صنایع درمورد

 (۴ص ،2۰۰9)

واحد درک  تحلیلی چشمیک  توان آن را بانمی و اهوی ساختاری متکثر داردازنظر م این موضوع مطالعه

 و کنند، نداردواسکو از آن تمجید می و میهانترکیبی که  راه چندانی تا برخی مطالعات نظر ما از این. کرد

 یانبای، کره هایبازی فرهنگ و صنعت درمورد 1ینج مانند مطالعه یم،اکرده اشارهبه آن  که آثاری در مطمئناً

 .شده است

بریتانیایی در مباحثات مربوط /کانون معاصر اروپایی وصل مناسبی است تا به بررسی یک چه گفتیم حلقهآن

سرپرستی  ،3وست مینستر دانشگاه در 2کریستین فوکسحاضر، درحال. بپردازیم انتقادی سیاسی به اقتصاد

 یوشنودگفت درگیر اخیراً م از مارکسیسم بر عهده دارد ومله سیاسی اقتصاد بر مجدد تحقیقاتی را با تأکید

 اصلی اقتصاد پیشگامان از نیکوالس گارنام، یکی با ،«ارتباطات سیاسی اقتصاد بازبینی»دار با عنوان  دامنه

 .(2۰1۴گارنام و فوکس، ) وست مینستر است دانشگاه از است که او نیز  ارتباطات و فرهنگ رسانه، سیاسی

 ارتباطات، و فرهنگ به نسبت سیاسی اقتصاد رویکرد پیشگامان از یکیعنوان بهنیکوالس گارنام  انتقادات

بیری شده حسن تع. . . "سیاسی اقتصاد" اصطالح» که است وی این استدالل. از این استتر گسترده حتی

ی، اضازخودر که با یک رادیکالیسم مارکسیسم، عاری از خودسنجی از و خام مبهم، از شکلی است

« مشکوک سیاسی و کتئوری ازنظر برانگیز وسؤال تجربی ازنظر»که  «مآبانه و غالباً بدگمان ارتباط داردژست

ر ده مارکسیسم دنشپردازانه، خام و بررسیاقدام خیال» معتقد است که گارنام (.۴2، ص2۰11گارنام، )است 

 معنی این به ،«ته استهای بالفعل و تاثیرات آن بسنحوه کار بازار خود... راه را بر تحلیلیخودبهطرد بازار، 

 ،2۰11ارنام، گ) « چنان که بایدوشاید جدی نگرفته استآن سیاسی مفهوم اقتصاد را در عنصر اقتصاد» که

 (.۴2ص

دستان افراد معدودتر، تمرکز  در قدرت گویدمی ای کهازحد سادهبیش قدرتمند اما گارنام برخالف روایت

آنی نیست  از تریچیدهپ امر، درواقع گذاری فرهنگی،مشیخط و محیط رسانه آیا که پرسدیم بیشتری دارد،

 محتوای وی بخصوص این امکان را که کسی بتواند درباره. بیان شده است دولت/بازار دوگانه ساده که در

 زگشتِگارنام ضمن با .بردمی تجاری، ادعاهای کلی صورت دهد، زیر سؤال یهارسانه ایدئولوژیکی

 ظهور گوید کهمی است، شده مطرح فرهنگی مطالعات در باراولین هایی کهگزاره به غیرمنتظرانه تاحدودی
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 پیامدهای از ترشدن جوامع ازنظر داخلی است و یکیناهمگن و ترشدنتوأم با پیچیده 1دارانهمدرنیته سرمایه

 هستند، سود دنبالکه به فرهنگی ندگانآن دسته از تولیدکن که این است اجتماعی این پیچیدگی افزایش

و نیز تولید برای  ترمتنوع فرهنگی بازارهای منفعت اقتصادی خود را در تولید برای ای،فزایندهطور به

 تحت فرهنگی ویژگی مشخصه تولید ازنظر گارنام، .بینندانبوه همگن می بازارهای یجابه بازارهای چندگانه

داری بلکه به اعتقاد وی، سرمایه. نیست ناکافی محتوا تنوع بر ایدئولوژی یاتنیمب سانسور داری،نظام سرمایه

 و ملی مقیاس دو هر را در روشنی تنوع فرهنگیبه» دسترسی بیشتری به محصوالت فرهنگی فراهم کرده و

، 2۰11گارنام، ) «باشد شده پخش غیریکنواخت یصورتبهکماکان  اگر حتی گسترش داده است، المللی،ینب

چه آنیا  -  هایدها توزیع بر مدارانهقدرت افول حکومت دارانه خصلتاً بایهسرما مدرنیته ازآنجاکه (.۴۵ص

 اقتصاددانان از بسیاری کهاعتقاد دارد این همراه است، گارنام -نامید  «2جهانسرخوردگی » ماکس وبر،

اقتصادی  نظام یک»آلود است چراکه مانند، امری طنزباقی می غالب وابسته ایدئولوژی نسبت به سیاسی

 و تولید شدنصنعتی» و« بوده سازگار اجتماعی و سیاسی هایسیستم از ایگسترده طیف با داریسرمایه

 و مدرنیته مذهبی و فئودال که مخالفان ایدئولوژیک منجر شد کنترل فرهنگی، به همان شکست توزیع

 .(۴2، ص2۰11م، گارنا) «ترسیدنددر آغاز از آن می داریسرمایه

 پرن و هالتنتایج  از متفاوت که رسدمی هایینتیجه به ،کریستین فوکسدار خود با دامنه گفتگوی در گارنام

 :نیستند

در  دقیقاً هاآناین است که  امروز مارکسیسم به بازگشت هاینسخه از بسیاری با من اصلیسخن 

 این برایل ح راهکه یک هر دو باور دارند . شریک هستند هانئولیبرالاصطالح به بینیهمان جهان

 کند ازفکر می دیگری کرد، خواهد حل را یزچهمه بازار که کندمی فکر یکی. دارد وجود مشکل

 .بردن بازار همه چیز را حل خواهد کرد بین

(121، ص2۰1۴گارنام و فوکس، )  

 سیاسی اقتصاد میراث. است رسانه حوزه مطالعات در محوری هیدیدگا رسانه انتقادی سیاسی اقتصاد

آدام  کنند،خاطرنشان می (۴۰ص ،2۰13) واسکو و میهان که گونههماندرواقع،  .است عمیق بسیار و گسترده

سیاسی زمان  اقتصاددانان همگی ۴جان مینارد کینز و 3آلفرد مارشال ،شومپیتر ژوزف کارل مارکس، اسمیت،

 اقتصاد آن در ادعاهای خود برایتواند براساسمی وینسک هک است دفاعی همان مبنای قابل این. خود بودند

نظر تحلیل  از است که یدترد قابلبه نظر ما امروزه این مسئله  اما؛ حد آزادمنشانه رفتار کند این سیاسی تا

رویکرد ارزشمند به ساختار اقتصادی و  سیاسی انتقادی پدر هر معاصر معنا داشته باشد که ادعا شود اقتصاد

در یک  واسکو، و میهان همراه با ما ضمن این که .نباشد پایبند نئوکالسیک اصول که به هاسترسانه صنعتی
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های فزاینده برای اتخاذ رویکردهای فراگیر و متنوع و پرن، در سوی دیگر، به درخواست هالت سو و 

اشاره کردیم، همچنین ( ایکره هایبازی درمورد صنعت جیناثر )زمینه نسبت به رسانه و اقدام عملی دراین

 معاصر هایجایگزین .سرزنده باقی مانده است کماکان بسیار ایدئولوژیک و نظری بحث مشاهده کردیم که

 صنایع و تولید مطالعات رسانه، اقتصاد رسانه، صنایع یعنی مطالعات -را یادآور شدیم  این رشته درون در

بتواند  امیدواریم درون خود اقتصاد بپردازیم که در میدان گسترده بررسی دو به خواهیماکنون می. خالق

 .فراهم کنندرسانه  مطالعات تاکیدات تازه و مفیدی را نسبت به و رویکردها ها،دیدگاه
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 نهادی اقتصادفصل سوم: 

 درجایگاه این رویکردها گرچه  ،دارند طوالنیای سابقهاجتماعی  علوم در 1نهادی رویکردهای

 کهاند دادهنشان ( 3ص ،2۰12) 2ترزیگای پهمچون  نویسندگانی. استمورد جدل تاریخ تفکر اقتصادی 

درک  به مندعالقه همیشه زیرا شکل یافته است نهادیرویکرد بر اساس  ابتداهمان  ازرشته علوم سیاسی 

 نیازو  فردی رفتاردمدمی و ناپایدار  ماهیتچگونه »بوده که  چالشبه این  مختلف جوامعهای پاسخ شیوه

 .«ضروری باشد سیاسی رسمی نهادهایوجود  موجب شده جمعی اهدافجهت  در رفتار این هدایت به

 نهادها به عالقه شناسی،جامعه دردر طول زمان متغیّر بوده است. های دیگر در رشتهتاثیر رویکردهای نهادی 

 اقتصادی شناسیجامعه در انهاده و هبود ۵دورکیم امیل و ۴پوالنی کارل ،3وبر ماکس مهمی از کارهای ویژگی

 کهای دارند. برخی بر این باورند جایگاه برجسته هاشبکه و هاسازمان بازارها، از آن درکچگونگی  و جدید

 و خاص نهادهای مطالعهشود از موجب می اجتماعی کالن ساختارهای بر نئومارکسیستی هاینظریه تمرکز

کند، یمکمک  اجتماعی حوزهیافتن شکلبه  هایییطمح چنین در اجتماعیهای که چگونه رفتار عاملیتاین

 پردازینظریه نهادی با رویکردهای مقابل،سمت  در(. 199۴، ۷هیز ؛1989، 6ندسیه مثالعنوانبه. )باز بمانیم
؛ 1968مرتون، )سنگ بنای آن را گذاشت  یشناس جامعهدر  9رتونم رابرت ی کهنوع از - 8طیف میانه

اجتماعی معاصر توسط  علوم درو این رویکردها بسیار مرتبط هستند  -(2۰۰9، 1۰رنرتمقایسه کنید با 

 ساختارهای بین دوگانگی بر غلبه دنبالبه 12یابیساختمفهوم با ارائه  که 11گیدنز آنتونی ماننداندیشمندانی 

 (.198۴)، توسعه یافتند بود فردیعاملیت  و اجتماعی

                                                           
اند در حالیکه اند که متاسفانه به عنوان نهادگرا معرفی شدهکه در ایران مکتبی از هواداران دخالت دولت پدید آمده ذکر استالزم به  1

دیدگاه اینان که حامی دستکاری اقتصاد توسط دولت هستند کامالً با آرای اندیشمندان بزرگی همچون رونالد کوز، الیور ویلیامسون و 

اند با نهادیون ورده شده است، متضاد است. از آنجا که عنوانی که اینان برای خود به عنوان نهادگرا برگزیدهداگالس نورث که در این فصل آ

جا و اقتصاددانان نهادی مشابهت دارد و ممکن است خواننده را به اشتباه بیندازد، تاکید بر این تذکر را هم در مقدمه مترجمان و هم در این

با مواجه شدن احتمالی با عنوان اقتصادددانان نهادگرا در ایران از تفاوت عجیب نظرات آنها با این اندیشمندان ایم تا خواننده الزم دانسته

 خواجه ئیان«. رویان سیاه، هر دو جانسوزند اما این کجا و آن کجافلفل هندی سیاه و خال مه»بزرگ گیج نشود و متوجه باشد که 

 
2 Guy Peters 
3 Max Weber 
4 Karl Polanyi 
5 Emile Durkheim 
6 Hindess 
7 Hays 
8 Middle Range Theorizing 
9 Robert Merton 
10 Turner 
11 Anthony Giddens 

فقط این نیست که رفتار  ساختارهای اجتماعی چیزی مستقل از افراد نیستند. درواقع،( این است که structurationیابی )ساختمقصود گیدنز از  12

 ویراستار .دهندتار باشد بلکه افراد هم ازطریق رفتار خود به ساختارها شکل میاجتماعی ناشی از ساخ


