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سخنیباخواننده

پشت همۀ سوگیری ها و تبلیغات در رسانه های خبری، در همۀ جهان، 
منطق یکسان و ساده ای قرار دارد. هر جامعه و فرهنگی جهان نگری 
جامعه  افراد  آنچه  بر  جهان نگری  این  دارد.  را  خود  منحصربه فرد 
می بینند و نیز بر شیوۀ نگاهشان به آن چیزها تأثیر می گذارد. رسانه های 
خبری که در چارچوب فرهنگ  های گوناگون جهان فعالیت می کنند 
بازتاب دهندۀ جهان نگرِی همان فرهنگی هستند که ]خبر را[1 برایش 
تهیه می کنند. اما حقیقِت آنچه در جهان می گذرد بسیار پیچیده تر از 
چیزی است که، در چارچوب یک فرهنگ خاص، حقیقت به نظر 
می رسد. هر کسی در هر جامعه ای، اگر می خواهد خبرها را به شیوۀ 
سنجشگرانه مصرف کند، باید این حقیقت را بپذیرد و خبرها را با 
توجه به این حقیقت مصرف کند. تفکر نّقادانه مجموعه ای پیچیده از 
مهارت هاست که ]برخی از[ ویژگی های طبیعی و غریزی موجود در 

اندیشۀ انسانی را تغییر می دهد.

1. همۀ قالب ها از مرتجم است، به جز چند استثنا که با عالمت * در کنار قالب مشخص 
ـ م. کرده ام.ـ 
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ذهن غیرسنجشگر ناخودآگاه به این سمت می رود که حقیقت را بر 
اساس اصل های پنهان زیر تشخیص دهد:

»فالن چیز حقیقت است اگر من آن را باور داشته باشم.«  •
»فالن چیز حقیقت است اگر ما آن را باور داشته باشیم.«  •

»فالن چیز حقیقت است اگر  ما بخواهیم که آن را باور   •
داشته باشیم.«

»فالن چیز حقیقت است اگر باور به آن در خدمت منفعت   •
شخصی یا گروهی ما باشد.«

ذهن سنجشگر خودآگاهانه در پی آن است که بر اساس اصل های 
زیر، که گرایش های غریزی را تصحیح می کنند، حقیقت را بفهمد:

»من فالن چیز را باور دارم، اما ممکن است حقیقت نباشد.«  •
»ما فالن چیز را باور داریم، اما باور ما ممکن است نادرست   •

باشد.«
»ما می خواهیم که فالن چیز را باور کنیم، اما این میل ممکن   •

است ما را گرفتار پیش داوری کند.«
»باور به فالن چیز منفعِت شخصی یا گروهِی ما را تأمین   •
به  ربطی  هیچ  ما  گروهی  و  منفعت شخصی  اما  می کند، 

حقیقت ندارد.«
عمل  زیر  اصل های  اساس  بر  جامعه  یک  در  غالب  خبری  پوشش 

می کند:
»ماجرا از نظرگاه ما چنین به نظر می رسد؛ بنابراین، ماجرا   •

چنین است.«
»اینها واقعیت هایی هستند که شیوۀ نگاه ما به موضوع را   •
پشتیبانی می کنند؛ بنابراین، اینها مهم ترین واقعیت ها هستند.«
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»این کشورها با ما دوست اند؛ بنابراین، این کشورها شایستۀ   •
ستایش اند.«

»این کشورها با ما دوست نیستند؛ بنابراین، این کشورها   •
شایستۀ انتقادند.«

برای  را  هیجان  یا  جذابیت  بیشترین  گزارش ها  »این   •
اینها مهم ترین گزارش های  بنابراین،  دارند؛  ما  خوانندگان 

خبری اند.«
خوانندگان سنجشگر خبرها تک تِک این اصل ها را معکوس می کنند. 
تأثیر  بنابراین  و  می دهد  توضیح  را  کار  این  انجام  نحوۀ  کتاب  این 

سوگیری و تبلیغات بر اندیشیدِن افراد را کاهش می دهد.

ریچاردپل)کانونسنجشگرانهاندیشی(
لینداالدر)بنیادسنجشگرانهاندیشی(
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دموکراسیورسانههایخبری

هیچ کاری نامعقول تر از این نیست که به مردم قدرت بدهیم 
و اطالعات را از آنها بگیریم؛ حال آنکه، در غیاب اطالعات، 
قدرت مورد سوءاستفاده قرار می گیرد. مردمی که می خواهند 
حاکِم خود باشند باید خود را به قدرتی که دانش در اختیارشان 
می گذارد مجهز کنند. اگر حکومت مردمی وجود داشته باشد اما 
عموم مردم از اطالعات، یا ابزار دستیابی به اطالعات، محروم 
باشند، چنین حکومتی صرفاً زمینه ساز یک نمایش مضحک یا 

تراژدی، یا شاید هر دو، است.
ِجیمزَمدیِسن

دموکراسی می تواند شکِل سودمندی از حکومت باشد. اما این شکل 
از حکومت تنها به میزانی می تواند سودمند باشد که عموم مردم )که 
در نظریۀ دموکراسی حاکم به حساب می آیند( از رویدادهای داخلی 
و بین المللی آگاه باشند و بتوانند به صورت مستقل و سنجشگرانه 
از  شهروندان  بزرگ  اکثریت  اگر  بیندیشند.  رویدادها  این  دربارۀ 
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باشند،  غافل  داخلی  رسانه های  خبرهای  در  موجود  سوگیری های 
تشخیص  را  پیچش ها  و  جهتدهی ها،  ایدئولوژی ها،  نتوانند  اگر 
دهند، اگر نتوانند اقدام های تبلیغاتی را تشخیص دهند، نمی توانند 
به نحو معقول معین کنند که کدام یک از پیام های رسانه ها را باید با 
دریافت پیام های دیگر تکمیل کنند، کدام یک را باید تعدیل کنند، 

و کدام یک را باید یکسره کنار بگذارند.
به  روز به روز  جهان  سطح  در  خبری  منبع های  سو،  یک  از 
تأثیرگذاری  و  »اقناع«  )هنر  رسانه  منطق  از  پیچیده تری  سطح 
آنها[( دست پیدا می کنند؛ در  بر توده های عظیم مردم ]یا فریب 
نتیجه، این توانایی را می یابند که هاله ای از بی طرفی ]= عینیت[ 
و »صداقت« به دور گزارش های خبری خود ایجاد کنند. از سوی 
دارند  را  مهارت  این  شهروندان  از  کوچکی  اکثریت  فقط  دیگر، 
در کشورشان  منتشرشده  خبرهای  در  را  تبلیغات  و  که سوگیری 
افراد  از  انگشت شماری  نسبتاً  تعداد  فقط  دهند.  تشخیص 
می توانند تشخیص دهند که فالن رسانه تصویری یکسونگرانه از 
و  دیدگاه ها  برمی آیند که  یا درصدد  است  رویدادها عرضه کرده 
با دیدگاه ها  را  آنها  و  را هم مرور کنند  منبع های اطالعاتی دیگر 
داده  قرار  اختیارشان  در  رسانه ای  غالب  جریان  که  اطالعاتی  و 
که  جهان،  مردم  از  بزرگی  اکثریت  هم اکنون،  کنند.  مقایسه 
آموزشی در زمینۀ سنجشگرانه اندیشی ]= تفکر نّقادانه[ ندیده اند، 
مثل موم در دستان رسانه های خبری کشور خود هستند. دیدگاه 
و کدام  بدانند  را دشمن  )اینکه کدام کشورها  دربارۀ جهان  آنها 
کشورها را دوست( عمدتاً توسط این رسانه ها )و باورهای سنتی 

و عرف جامعه شان( شکل می گیرد.
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این اطالعات جهت دار یک »طرح« یا »توطئه« نیست. قضیه کاماًل 
برمی گردد.  اقتصادی  واقعیت های  و  پرورشی  و  آموزشی  پیشینۀ  به 
)فرهنگ  فرهنگ اند  یک  از  عضوی  خود  سردبیران  و  خبرنگاران 
آلمانی، فرانسوی، مکزیکی، چینی، کره ای، ژاپنی، اندونزیایی، روسی، 
الجزایری، نیجریه ای، کرۀ شمالی، و ...(. دیدگاه آنها دربارۀ جهان به 
دیدگاه مخاطبانشان نزدیک است. آنها از درک تاریخِی ملی گرایانه و 
حس وطن پرستی مشترک برخوردارند، نظام عقیدتی شان در مجموع 
مشابه است، و غالباً دین یکسانی هم دارند. شیوۀ نگاه یک سردبیر 
عرب به جهان با شیوۀ نگاه همکار اسرائیلی اش فرق می کند. شیوۀ 
نگاه یک سردبیر پاکستانی هم با شیوۀ نگاه همکار هندی اش متفاوت 
است. و به همین ترتیب، یک سردبیر چینی جهان را آن طور نمی بیند 
که همکار امریکایی اش می بیند. همین سخن دربارۀ گزارشگران و 

بقیۀ روزنامه نگاران و خبرنگاران نیز صادق است.
عالوه بر اینها، کسانی که در زمینۀ خبر کار می کنند محدودیت های 
چندان  فضای  و  دارند  گزارش ها  نگارش  برای  شدیدی  زمانی 
گسترده ای برای عرضه کردن گزارش هایشان ندارند. اصالً عجیب 
نیست که پوشش خبری از ملتی به ملت دیگر و از فرهنگی به فرهنگ 

دیگر تا این اندازه فرق می کند.
خالصه اینکه، فقط کسانی می توانند تأثیر رسانه های مّلی را بر خود 
کنترل کنند که فهم خوبی از شرایط کار رسانه ها در جهان داشته باشند.

هدف ما در کتاب حاضر این است که به خوانندگان کمک کنیم 
تا، با فراهم آوردن پاره ای از زمینه ها در خود، شیوۀ تأثیرپذیری شان 
از رسانه ها را دگرگون کنند. همۀ ما دوست داریم آنچه در رسانه های 
خبری گفته می شود را سنجشگرانه ارزیابی کنیم نه اینکه بدون هیچ 



راهنمایاندیشهورزان18

که  کنیم  به خوانندگان کمک  بتوانیم  امیدواریم  بپذیریم.  بررسی ای 
خبری  رسانه های  پیام های  و  گزارش ها  محتوای  با  مواجهه  هنگام 

مستقل تر، خردمندانه تر،  و سنجشگرانه تر واکنش نشان دهند.

افسانههاییکهبرمنطقرسانههایخبری
سرپوشمیگذارند

رسانه ها به پاره ای افسانه ها دربارۀ نحوۀ عملکرد خود دامن می زنند. 
باور کردن این افسانه ها موجب می شود که شخص نتواند خبرها را با 

نگاهی سنجشگرانه ببیند. برخی از این افسانه ها را بیان می کنیم:
فرایند خبرنگارانۀ  یک  در  گزار ش های خبری  بیشتر  اینکه   •

محققانۀ مستقل تولید می شوند؛
بیان  به  گزارش هایشان صرفاً  در  خبرها  نویسندگان  اینکه   •
آنها  دربارۀ  نتیجه گیری  گونه  هر  از  و  می پردازند  واقعیت 

اجتناب می کنند؛
و  افراد  دیدگاه  میان  روشنی  تمایز  خبرها  تهیۀ  در  اینکه   •

واقعیت وجود دارد؛
اینکه واقعیتی عینی )»خبر« واقعی( وجود دارد که توسط   •
رسانه های خبری جهان صرفاً »گزارش می شود« یا توصیف 
می شود )نویسندگان رسانه های ما این واقعیت را بی طرفانه 
گزارش می کنند؛ رسانه های دشمنان این واقعیت را به نحو 

توطئه آمیز تحریف می کنند و به آن جهت می دهند(؛
یا عجیب و  آنچه غیرعادی است )تازه، غیرعادی،  اینکه   •

غریب است( خبر است و چیزهای دیگر خبر نیستند.
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سوگیریوبیطرفیدررسانههایخبری

منطق تهیۀ گزارش های خبری نظیر منطق تاریخ نگاری است. در هر 
دو، هر رویدادی که بدان پرداخته می شود دارای انبوهی از واقعیت های 
پیش زمینه ای است؛ در حالی که فضای بسیار اندکی برای پرداختن به 
آن واقعیت ها وجود دارد. و در هر دو مورد نتیجۀ یکسانی به دست 
می آید: 99/99999٪ از »واقعیت« اساساً هیچ گاه مورد اشاره قرار 

نمی گیرند )تصویر زیر را ببینید(.
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مساوی  را  خبری  گزارش های  تهیۀ  در  انصاف  یا  بی طرفی  اگر 
بگیریم با بیان همۀ واقعیت ها و فقط واقعیت ها )»همۀ خبرهایی که 
برای انتشار مناسب اند«(، بی طرفی و انصاف توهمی بیش نخواهد 
بود. هر انسانی فقط درصد کوچکی از واقعیت ها را می داند و بیان 
همۀ واقعیت ها امری ناممکن است )حتی اگر شخص همۀ آنها را 
بداند(. حتی بیان همۀ واقعیت های مهم نیز امکان پذیر نیست؛ زیرا 
بر سر مالک های »اهمیت« اختالف نظر وجود دارد. بنابراین، همواره 
باید بپرسیم »در این مقاله به چه چیزهایی پرداخته نشده است؟«، 
»اگر واقعیت های دیگری در این مقاله برجسته شده بودند، نظر من 
چه فرقی با االن می داشت؟«، »اگر این گزارش را کس دیگری نوشته 
فرق  فعلی  در گزارش  نظرگاه موجود  با  نظرگاهش  که  بود )کسی 

می کرد( چه تغییری در گزارشش دیده می شد؟«
برای مثال، میزان اهمیتی که افراد برای واقعیت ها قائل می شوند 
با میزان پیامدهایی که برای شخص خود دارد نسبت مستقیم دارد: 
تأثیر می گذارد، چه  آنها  بر تحقق خواسته های  واقع شده  رویداِد  آیا 
هزینه ها یا زیان هایی برای آنها دارد، چه تأثیری بر درآمد آنها، وضعیت 
بر  رویداد  تأثیر  دارد؟  آسایششان  یا  فراغتشان،  اوقات  زندگی شان، 
دیگران، به ویژه کسانی که از آنها دورند و در میدان دیدشان نیستند، 
جهان،  خبری  رسانه های  بنابراین،  جداگانه.  کامالً  است  مسئله ای 

دربارۀ اینکه چه چیزی را »مهم« جلوه دهند اختالف زیادی دارند.
تمرکز رسانه ها بر چیزهایی است که برای مخاطبانشان مهم اند. 
به این ترتیب، حتی اگر مخاطبانشان باورهای نامعقولی داشته باشند 
)برای مثال، نفرت نامعقولی در آنها وجود داشته باشد(، باز هم چنان 
رفتار می کنند که گویی آن نفرت معقول است. از این رو، هنگامی که 
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برده داری در امریکا پذیرفته شده بود، رسانه ها برده داری را »طبیعی« 
باور  این  از  امریکا  مردم  از  بخشی  که  هنگامی  اما  می دادند.  جلوه 
دست کشیدند رسانه ها نیز در این زمینه به دو دسته تقسیم شدند )هر 
داشتند  باور  را که خوانندگانش  روزنامه ای سعی کرد همان چیزی 

درست جلوه دهد(.
بررسی کنید و ببینید رسانه های خبری با چیزهایی که برای یک 
یا  »نفرت انگیز«،  »هیجان انگیز«،  »تکان دهنده«،  اجتماعی  گروه 
»خوشایند« است چگونه برخورد می کنند. برای مثال، اگر زنی کنار 
رودخانۀ ریویرا در فرانسه برهنه شود و حمام آفتاب بگیرد، اتفاقی 
معمولی تلقی می شود )و در نتیجه، محکوم نمی شود و رفتارش »خبر« 
قلمداد نمی شود( اما اگر همان زن چنین کاری را در لبنان انجام دهد 
»خبر«  رفتارش  و  می شود  نتیجه، محکوم  در  )و  می شود  بازداشت 
قلمداد می شود(. مثال دیگر اینکه، در بازی های المپیک، رسانه های 
خبری هر کشوری توجه خود را بر رویدادهایی متمرکز می کنند که 
امکان موفقیت ورزشکارانشان در آنها بیشتر است. و وقتی که یکی 
از ورزشکارانشان در مسابقه ای مدال طال می برد، آن مسابقه را برای 

جلوه  چنان  خود  کشور  مخاطبان 
می دهند که گویی بسیار مهم تر از 
کشورشان  که  است  مسابقه هایی 

در آنها مدال نگرفته است.
که  است  آرمانی  »بی طرفی« 
هیچ کس به طور کامل به آن دست 
تواضع  مستلزم  نمی کند؛  پیدا 
از  شخص  )شناخت  باال  فکری 

»بیشرت مردم به دنبال 

واقعیت های بی پیرایه نیستند و 

با هر پیچشی از سوی منبع های 

خربی که راحتی بخش به نظر 

می رسد همسو می شوند.«

وال اسرتیت ژورنال

 7 مه ۲007
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جهل گستردۀ خودش و انسان های دیگر( است و با اعتراف آزادانۀ 
به  اعترافش  با  آغاز می شود؛ و همچنین  نظرگاه خودش  به  شخص 
اینکه در هنگام داوری های مهم باید به منبع های اطالعاتی و عقیدتی 

رقیب نیز توجه کند.
نکتۀ کلیدی این است: معموالً هر مجموعه ای از رویدادها را از 
الزمه های  از  یکی  کرد.  تفسیر  و  دید  می توان  متعددی  نظرگاه های 
حیاتی »بی طرفی« این است که در برابر طیفی از بینش ها از نظرگاه های 
متعدد گشوده باشیم و مایل باشیم که نظرگاه خود را با نگاه تردیدآمیز 
بررسی کنیم. در نمودار صفحۀ 23 نشان داده ایم که چگونه در بیشتر 
وقت ها نظرگاه های متعدد به مجموعۀ یکسانی از رویدادها ربط پیدا 
می کنند. هر چه طیف گسترده تری از نظرگاه های مربوط به موضوع 
و  ضعف ها  کنیم،  کسب  بیشتری  بینِش  آنها  از  کنیم،  مطالعه  را 
آموخته های خود  بیشتر تشخیص دهیم، و  را  آنها  بخشی نگری های 
را بیشتر در قالب یک کّل جامع تر و چندسویه تر تلفیق کنیم، و به 
بی طرفی نزدیک تر می شویم. هر یک از این نظرگاه ها کمک می کند 
تا اغراق ها یا تحریف های نظرگاه های دیگر را »تصحیح« کنیم و به 

واقعیت هایی که در نظرگاه های دیگر برجسته نشده اند توجه کنیم.
هنگامی که می خواهیم تصویری از تاریخ یا از خبرها عرضه کنیم، 
هر چه گزارش ها و روایت ها را در بافتار تاریخی غنی تری قرار دهیم 
و دربارۀ آنها از نظرگاه های بیشتری اظهار نظر کنیم، به »بی طرفی« 
میان  جنگ  آنکه  برای  مثال،  برای  می کنیم.  پیدا  دست  بیشتری 
انگلستان و مستعمره هایش در امریکای شمالی )1776-1783( را 
بفهمیم، باید دست کم از سه نظرگاه به رویدادها نگاه کنیم: حکومت 

انگلستان، رهبران مستعمره ها، و مردم بومی.



23 سوگیریرسانهای

برای آنکه به بی طرفی دست پیدا کنیم الزم است:
1. نظرگاهی را که یک گزارش خبری یا روایت تاریخی از آن 

نظرگاه تهیه شده شناسایی کنیم،
2. مخاطب آن گزارش یا روایت تاریخی را شناسایی کنیم،

3. ببینیم چه نظرگاه هایی را نفی کرده یا نادیده گرفته است،
4. میان واقعیت های خامی که پشت گزارش هستند و تفسیرها 
و پیچش هایی که به آن واقعیت ها اضافه شده است تمایز 
فریب  به آسانی  دهیم،  انجام  را  کار  این  اگر  قائل شویم. 

نمی خوریم.

انجام  بسیار مستقل تری  داوری های  داریم که  را  قابلیت  این  ما 
دهیم و بیشتر درک کنیم که کدام بخش از گزارش یا روایت معتبرتر یا 




