
اخبار



De Botton, Alain      .سرشناسه: دوباتن, آلن, 1969 ـ م
عنوان و نام پدیدآور: اخبار: راهنمای کاربر/ آلن دوباتن؛ ترجمة مریم تقدیسی.

مشخصات نشر: تهران: ققنوس, 1398.
مشخصات ظاهری: 254 ص.

شابک: 978-600-278-484-1
وضعیت فهرست نویسی: فیپا

The news: a user's manual. :یادداشت: عنوان اصلی
یادداشت: نمایه.

ـ جنبه های اجتماعی موضوع: روزنامه نگاریـ 
Journalism -- Social aspects :موضوع

ـ جنبه های سیاسی موضوع: روزنامه نگاریـ 
Journalism -- Political aspects :موضوع

ـ جنبه های سیاسی موضوع: رسانه های گروهیـ 
Mass media -- Political aspects :موضوع

ـ جنبه های اجتماعی موضوع: رسانه های گروهیـ 
Mass media -- Social aspects :موضوع

موضوع: مخاطبان اخبار
News audiences :موضوع

ـ , مترجم شناسة افزوده: تقدیسی, مریم, 1342 
PN 4749 :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: 302/23

شمارة کتاب شناسی ملی: 5716231

تقدیم به مادرم



اخبار
راهنمای کاربر

آلن دوباتن
ترجمة  مریم تقدیسی



انتشارات ققنوس
تهران، خیابان انقالب، خیابان شهدای ژاندارمری،

شمارة 111، تلفن 40 86 40 66
ویرایش، آماده سازی و امور فنی: 

تحریریة انتشارات ققنوس
* * *

آلن دوباتن
اخبار

راهنمای کاربر
ترجمة مریم تقدیسی

چاپ اول
1100 نسخه

1398
چاپ رسام

حق چاپ محفوظ است
شابک: 1 ـ 484 ـ 278 ـ 600 ـ 978

ISNN: 978-600-278-484-1

www.qoqnoos.ir

Printed in Iran

32000 تومان

این کتاب ترجمه ای است از:

The News
A User’s Manual
Alain de Botton

Penguin Books, 2014



بخش اول: مقدمه

بخش دوم: سیاست
1. كسالت و سردرگمي....................................................................................... 19
33 .................................................................................................... 2. امیدي اندك
47 .................................................................................................. 3. ترس و خشم
4. بدها و بدی..................................................................................................... 57
65 ................................................................................................. 5. عقاید اکتسابی

بخش سوم: اخبار جهان
77 ............................................................................................... 1. اطالعات/تخیل
2. جزئیات........................................................................................................... 91
3. عكاسي......................................................................................................... 109

بخش چهارم: اقتصاد
1. نقدینگي و آرمان شهر................................................................................... 125
139 ..................................................................................... 2. اخبار سرمایه گذاري

بخش پنجم: شخصیت های سرشناس
1. تحسین......................................................................................................... 153
165 ............................................................................................................ 2. حسد

فهرست



6  اخبار

3. ارادة معطوف به شهرت............................................................................... 173
4. صدمات شهرت........................................................................................... 179

بخش ششم: فاجعه
1. تراژدي......................................................................................................... 187
201 ........................................................................................................ 2. تصادف
3. طبیعت.......................................................................................................... 209
4. اخبار سالمتي............................................................................................... 217

بخش هفتم: مصرف
223 ........................................................................ 1. غذا خوردن، سفر، فناوري...
231 ......................................................................................................... 2. فرهنگ

بخش هشتم: نتیجه گیری
1. شخصي سازي.............................................................................................. 239
2. اخبار داخلی................................................................................................. 247

253 ................................................................................................................. نمایه



بخش اول
مقدمه



8  اخبار

1
هیچ دستورالعمل و آدابی ندارد، چون قرار است عادي ترین، آسان ترین، 
بدیهی ترین و معمولی ترین کار دنیا باشد، درست مانند نفس كشیدن یا 

پلك زدن.
بعد از وقفه اي كوتاه، كه مدت آن معمواًل از یك شب بیشتر نمي شود 
)و اغلب بسیار كمتر از این است؛ اوقاتی که به شدت احساس بي قراري 
مي كنیم، شاید فقط ده یا پانزده دقیقه(، هر كاري كه داریم كنار مي گذاریم 
تا به اخبار گوش كنیم. کارهایمان را موقتًا به تعویق مي اندازیم تا بار 
دیگر اطالعات مهمي دریافت کنیم دربارة دستاوردهاي بزرگ، فجایع، 
جنایت ها، اپیدمي ها، و روابط عاطفی پرتنشی كه از آخرین باري كه اخبار 

را گوش كرده ایم براي نوع بشر در سراسر كرة زمین اتفاق افتاده است.
آنچه در ادامه می آید تالشی است برای آن که این عادت فراگیر و 
آشنا از آنچه هم اکنون هست عجیب و غریب تر و حتی خطرناک تر به 

نظر برسد.

2
اخبار معمواًل غیرعادي ترین و مهم ترین وقایع جهان را در اختیار ما 
قرار مي دهد: در منطقه اي استوایي برف باریده است؛ فالن رئیس جمهور 
فرزندی نامشروع دارد؛ و دوقلوهاي به هم چسبیده در فالن جا متولد 
شده اند. ولي با وجود عزم راسخ اخبار در پیگیري وقایع غیرعادي، تنها 
كاري كه ماهرانه از آن اجتناب مي كند باز كردن چشم مخاطبانش به 
روی واقعیِت خوِد اخبار و تسلط شدیدش بر زندگي آن هاست. »هر 
روز نیمي از افراد بشر مفتون اخبار می شوند«, این تیتري است كه هرگز 
آن را از سازمان هایي نمي شنویم كه معمواًل به خبرهای مربوط به افراد 
سرشناس و برجستة جامعه و فسادها و اتفاقات حیرت آور می پردازند. 
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به اعتقاد هگل جوامع زماني مدرن شدند كه اخبار, به عنوان منبع 
اصلِي ارشاد و معیار اقتدار، جانشین دین شد. امروزه اخبار در جوامع 
پیشرفته جایگاه قدرتمندي حداقل معادل با جایگاه اعتقادات مذهبی پیدا 
كرده است. گزارش های خبری با دقتي غیرعادي ساعات مهم زندگي 
مردم را ُپر مي كنند: عبادت صبحگاهي به خبر صبحگاهی تغییر ماهیت 
به اخبار شبانگاهی. ولي اخبار فقط  داده است، و عبادات شامگاهي 
جدول زمانبندي شبه دینی را دنبال نمي كند. بلكه از ما مي خواهد همان 
احترامي را برایش قایل باشیم كه زماني برای اعتقاداتمان قایل بودیم. 
در اخبار هم باید امیدوار به دریافت وحي، تشخیص خوب از بد، درك 
رنج و دردهاي بشري، و شناخت منطق آشكارشوندة هستي باشیم. و 
در این جا هم اگر از شركت در مناسك سر باز بزنیم به بدعت گذاري 

متهم مي شویم.
اخبار مي داند چطور مکانیسمش را از نظرها پنهان کند و چون و چرا 
کردن درباره اش را دشوار سازد. اخبار به زباني بدون لهجه و طبیعي، 
و بدون ارجاع به دیدگاه مملو از فرضیات خود, با ما سخن مي گوید. 
اخبار آشکار نمی کند که صرفًا امور جهاِن ما را گزارش نمی کند، بلکه 
با  بي وقفه در حال خلق سیاره اي جدید در ذهن ماست، جهانی كه 

اولویت هاي كاماًل متمایز اخبار همسوست.

3
از سنین کم به ما یاد مي دهند قدرت تصاویر و كلمات را درك كنیم. 
یاد مي دهند كه برخي  ما  به  با لحنی جدی  به موزه مي برند و  را  ما 
می توانند  رفته اند  دنیا  از  مدت هاست  كه  هنرمنداني  نقاشی های  از 
دیدگاه هاي ما را متحول کنند. ما را با اشعار و داستان هایي آشنا می کنند 

كه قادرند زندگي مان را تغییر دهند.
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می آموزند  ما  به  تصاویري  و  كلمات  دربارة  به ندرت چیزي  ولي 
كه در هر ساعت از روز از طریق اخبار به ما القا مي شوند. از نظر ما, 
سر درآوردن از پیرنگ داستانی اتللو مهم تر از توانایي رمزگشایی از 
صفحة اول روزنامة نیویورك ُپست است. بیشتر دربارة اهمیت استفاده 
عكس  بخش  تأثیرات  تا  مي شنویم  ماتیس1  هانری  آثار  در  رنگ  از 
فكر  نمی خواهند  ما  از  دیلي مِیل.2 هرگز  شخصیت هاي سرشناس در 
فرانکفورتر  اوكي!،4  یا  بیلد3  از غوطه ور شدن در مجلة  بعد  كنیم كه 
در  سان7  یا  تهران تایمز  شیمبون،6  هوکایدو  یا  تسایتونگ,5  آلگماینه 
به شکلی سازمان یافته  ما هرگز  تغییری رخ مي دهد.  دیدگاهمان چه 
از  تأثیرگذاری خارق العادة گزارش های خبری در درکمان  قابلیت  از 
واقعیت و نفوذ در روحمان مطلع نمی شویم ــ البته روح در این جا 

داللتی ماوراءالطبیعی ندارد.
دم  آموزش  و  تحصیل  از  همواره  آن كه  وجود  با  مدرن  جوامع 
نادیده مي گیرند. هرچه  ابزار آموزش مردم را  تأثیرگذارترین  مي زنند، 
در كالس هاي درس مي آموزیم به پاي آموزش از طریق امواج رادیویی 
و صفحه نمایش ها نمي رسد. هجده سال اول زندگي را در كالس هاي 
درس می گذرانیم، ولي باقیماندة زندگي را تحت تأثیر اخباری سپري 
مي كنیم كه از هر كالس درسي بیشتر در ما تأثیر می گذارند. بعد از 
اخبار  مي شود.  معلممان  اخبار  رسمي،  تحصیالت  رسیدن  پایان  به 
قدرتمندترین نیروي تعیین حال و هواي زندگي اجتماعی و شكل دادن 
به تصورات ما از جامعة بیرون از دیوارهاي خانه است. اخبار خالق 
انقالبي  افراد  اجتماعي است. همان طور كه  اصلِي واقعیت سیاسي و 
به خوبي مي دانند، اگر مي خواهید طرز فکر مردم كشوري را تغییر دهید 

1. Henri Matisse  2. Daily Mail 3. Bild  4. OK! 
5. Frankfurter Allgemeine Zeitung  6. Hokkaido Shimbun  
7. Sun
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یا  الزم نیست به سمت گالري هاي هنري، مراکز آموزش و پرورش 
خانة نویسندگان مشهور بروید، كافي است مستقیم مركز اعصاب بدنة 

سیاسي، یعني ستاد فرماندهی اخبار, را هدف قرار دهید.

4
چرا ما مخاطبان دست از مراجعه به اخبار برنمي داریم؟ دلیل عمدة آن 
ترس است. معمواًل بعد از مدت كوتاهي دور ماندن از اخبار دچار ترس 
به سرعت  است  ممکن  همه چیز  مي دانیم  چون  مي شویم.  وحشت  و 
خراب شود: ممکن است مخزن سوخت هواپیماي ایرباس 380 نشت 
کند و آتش بگیرد، ممکن است ویروس یك خفاش آفریقایي از گونه ای 
به گونة دیگر سرایت كند و از طریق هواكش یك قطار شلوغ ژاپني 
در میان مردم پخش شود، ممکن است سرمایه گذاران براي خرید ارز 
هجوم ببرند و پدري به ظاهر عادی در جاي دیگر وحشیانه به زندگي 

دو فرزند زیبا و نوپای خود پایان دهد.
شاید در كشوري باشیم كه مردمش در صلح و ثبات زندگي مي كنند. 
گرد و خاک  و  مي دهد  تاب  را  آلو  باغ شاخه هاي درخت  در  نسیمي 
اتاق نشیمن را مي پوشاند. ولي مي دانیم  به تدریج قفسه هاي كتابخانة 
چنین آرامشي عدالت را در این زندگی آشوب زده و اساس بی رحِم آن 
برقرار نمي سازد، و از این رو بعد از مدتي طبق عادت دوباره احساس 
از احتمال وقوع فاجعه ضربان  نگراني مي كنیم. آگاهِي ناخودآگاه ما 
ناملموس ترس در وجود ما را توجیه می کند، ترسي كه موجب مي شود 
تلفن را در دسترس قرار دهیم و منتظر شنیدن عناوین خبری بمانیم. این 
ترس نوع دیگري از همان ترسي است كه اجداد دورمان در لحظات 
سرِد قبل از طلوع حس مي كرده اند چون نمي دانسته اند خورشید بار 

دیگر راه خود را در گنبد مینا خواهد یافت یا نه.
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است.  مطرح  این جا  در  هم  لذت  از  خاصي  نوع  حال,  این  با 
اخبار, هر قدر هم وحشتناك، و شاید به خصوص در بدترین حالِت 
خود، می تواند تسکینی باشد برای عذاب تنهایی، تخفیفی باشد برای 
به سهم خودمان  عدالت  برقراري  برای  بي وقفه  تالش  سنگین  بار 
زندگي مان  محدود  مدار  افراِد  معدود  ساختن  متقاعد  براي  تقال  و 
اخبار شبیه گرفتن  نیازهایمان. شنیدن  و  براي جدي گرفتن عقاید 
صدفي نزدیك گوش و نیرو گرفتن از خروش بشریت است. اخبار 
مي تواند گریزي باشد از مشغله هاي ذهني مربوط به مسائل زندگي 
پنهان کردن  بزرگ تر و حادتر، و  به مسائل  خصوصي مان و توجه 
ترس ها و تردیدهاي شخصي در این دغدغه هاي بزرگ تر. قحطي، 
سیل، قاتلي زنجیره اي كه دستگیر نشده، استعفاي دولت، پیش بیني 
اقتصادداني دربارة میزان فقر در سال آینده؛ چنین آشوبي خارج از 
حیطة زندگي شخصی شاید دقیقًا همان چیزي است كه براي رسیدن 

به آرامش درون به آن نیاز داریم.
و  شب زنده داري  از  بعد  كه,  مي دهد  خبر  مردي  از  امروز  اخبار 
هرزه نگاری های اینترنتي، پشت فرمان ماشین خوابش برده، از پل روگذر 
سقوط کرده و خانواده اي پنج نفره را در کاراوانی زیر پل كشته است. در 
خبر دیگري می شنویم كه دانشجویي زیبا و آینده دار كه بعد از یك مهماني 
گم شده بود، پنج روز بعد قطعه قطعه شده در صندوق عقب یک تاکسی 
پیدا شده است. در سومي دربارة جزئیات رابطة مربي تنیس با شاگرد 
سیزده ساله اش مي شنویم. چنین رخدادهایي كه جنون آمیز بودنشان بدیهي 
به نظر مي رسد، در ما احساس عقالنیت و آرامشي ناشي از مقایسه ایجاد 
مي كنند. مي توانیم از آن ها روي گردانیم و احساس جدیدي از آرامش 
ناشي از روال قابل  پیش بیني زندگي مان را حس كنیم، آرامشي ناشي از 
مهاِر غیرعادي ترین تمایالت  در خود و خودداري از مسموم كردن یكی 

از همكاران یا دفن كردن یكي از اقوام در حیاط خانه مان.
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5
اخبار به مرور زمان چه بر سرمان مي آورد؟ در مجموع از ماه ها و حتي 
سال هایي كه با آن ها سر مي كنیم چه باقي مي ماَند؟ آن همه هیجان و 
ترس دربارة كودك گمشده، كسرِي بودجه و فرمانده خیانتكار به كجا 
منتهي مي شود؟ آیا نتیجه گیری از خبرهای جدید در مورد مثاًل رشد 
چین, فساد در آفریقای مرکزی, یا لزوم ایجاد اصالحات در سیستم 
آموزشی, جز به جا گذاشتن رسوبی مبهم و یأس آور در ذهن, تأثیری 

در افزایش دانایی مان خواهد داشت؟
این نشانة زودباوری ذهني مان است كه معمواًل بر چنین سؤاالتي 
پافشاري نمي كنیم. تصورمان این است كه با گوش ندادن به برنامه هاي 
خبري كار نادرستي از ما سر زده است. ترك عادتي كه در سال هاي 
نوجواني در ما شكل گرفته سخت است، عادتي كه در همان زماني 
شكل گرفته كه در جلسات مدرسه دست به سینه مي نشستیم و مؤدبانه 

به سخنان ظاهراً مهم مسئوالن مدرسه گوش مي كردیم.
منظور از این سؤاالت تردید در اهمیت اخبار نیست، بلكه نشان 
دادن مزایاي برخورد آگاهانه با آن است. این كتاب گزارشی است از 
مجموعه اي از برخوردها با اخبار، یا به تعبیری پدیدارشناسی مجموعه ای 
از این برخوردهاست. این كتاب شامل اخباري برگرفته از منابع مختلف 
است كه, بر اساس این فرضیه كه این خبر ها مي توانند به اندازة مطالعة 
چند سطر شعر یا فلسفه ارزشمند باشند، عامدانه گسترده تر از آنچه 

خالقانشان در نظر داشته اند تجزیه و تحلیل شده اند.
تعریف اخبار را عامدانه مبهم باقي گذاشته ام. سازمان هاي خبري, 
با وجود تفاوت هاي بارز، آن قدر از شباهت برخوردارند كه بتوان آن ها 
را ذیل مقوله اي عام گرد آورد, مقوله ای که قلمروهاي سنتي اخبار ــ 
ـ و مكاتب متضاد راست و چپ، یا  رادیو، تلویزیون، اینترنت و چاپـ 

سطح باال و عامه پسند را یک کاسه می کند.



14  اخبار

این كتاب ُبعدي آرمانشهری نیز دارد. در این كتاب نه فقط از چیستی 
فعلي اخبار سؤال شده، بلكه تالش شده تا خواننده را وادار به تجسم 
وضعیت آن در آینده سازد. رؤیای یك سازمان خبري آرماني به معناي 
بی اعتنایی به واقعیات اقتصادي و اجتماعي فعلي رسانه ها نیست. چنین 
رؤیایی از تمایل به گریز از فرضیات بدبینانه اي سرچشمه مي گیرد كه 

شاید به سادگي در مقابلشان تسلیم شده ایم.

6
جوامع مدرن هنوز در ابتداي راه این شناخت اند که به چه اخباري نیاز 
تاریخ چنان  اعظم  در بخش  اخبار  تا شکوفا شوند. گردآوری  دارند 
سخت و انتقالش چنان پرهزینه بوده كه ناگزیر تأثیرات آن بر زندگي 
ما محدود بوده است. ولي امروزه در جهان تقریبًا هیچ جایي نیست كه 
برای فرار از اخبار بتوان به آن پناه برد. در همان اولین ساعات روز كه 
از خوابي آشفته بیدار مي شویم اخبار منتظر ماست, در هواپیما و در 
مسیر بین دو قاره هم دنبال ماست, و منتظر است تا وقتي فرزندانمان 

در خواب اند ما را به خود مشغول سازد.
جاروجنجال اخبار به اعماق وجودمان نفوذ كرده است. چه موفقیت 
بزرگي است یك لحظه آرامش در دنیاي امروز و چه معجزة کوچکی 
است توانایِي به خواب رفتن یا حرف زدن با دوستي بدون این كه چیزي 
در آن وقفه ایجاد كند ــ و چه خویشتنداري پارسایانه اي الزم است 
براي روي گرداندن از مهلكة اخبار و روزي را گوش سپردن تنها به 

صداي باران و افكار خود.
احتمااًل براي رهایي از بالیي كه اخبار به سرمان مي آورد به كمك 
نیاز داریم: رهایي از این همه كین و وحشت، هیجان و سرخوردگي، 
و رهایی از همة خبرهایي كه در اختیارمان گذاشته مي شود و ما گاهي 

فكر مي كنیم كاش اصاًل چیزي در موردشان نمي دانستیم. 



مقدمه  15

از این روست كه در این کتاب راهنماي كوچك، در جهت مصلحت 
همة ما و به اختصار، به پیچیدگي هاي عادتي پرداخته شده كه ظاهراً 

بیش از حد عادي و بي ضرر به نظر مي رسد.
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کسالت و سردرگمی

ديركرد پرداخت اجاره در برنامة آزمايشِي کمک به اسکان به طرز سرسام آوري 
افزايش يافت.

تغيير قانون سقط جنين با شكست رو به رو شد.
تالش های مشترک براي برقراري توازن مجدد در اقتصاد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در آستانة صدور حکم دربارة مهاجرت.
هزينه هاي شورا »فاقد شفافيت است«.

هيئت های بررسی شروط قانون حمل سالح را دايمی کردند.
گروه ضدماليات پيشتاز حزب محافظه کار است.

تعطيلی  انتصابات صورت گرفته در دوران  دليل  به  عالی  دادگاه  به  شکايت 
مجلس.

مردي اهل سيدني به آدم خواري و زناي با محارم متهم شد. 
بی بی سی
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1
صبح زود است و در حالي كه هنوز در تختخوابیم به سراغ اخبار مي رویم. 
وقت دوش گرفتن است و مثل همیشه شتاب زده سر كار حاضر شدن، 

ولي هنوز چند دقیقه براي خواندن سرخط اخبار وقت هست.
متأسفانه امروز هیچ خبر جذابی به چشم نمی خورد. اولین عنوان 
اجارة  پرداخت  دیركرد  سرسام آور  »افزایش  ــ  است  عجیب  کمی 
مستأجران در برنامة آزمایشِي کمک به اسکان« ــ به امید این كه ادامة 

مطلب جذاب تر باشد رویش کلیک می کنیم:

ارقام نشان مي دهند دیركرد پرداخت اجاره در میان مستأجراِن برنامة 
آزمایشي دولت كه کمک هزینة مسكن را مستقیمًا به دریافت كنندگان 
پرداخت مي كنند افزایش چشمگیري داشته است. پیش بیني ها نشان 
مي دهد یكي از مناطق در صورت به كارگیري این سیستم براي همة 
مستاجران 14 میلیون پوند ضرر خواهد کرد. پرداخت کمک هزینة 
صاحبخانه ها،  جاي  به  دریافت كنندگان  به  مستقیم  طور  به  مسكن 
بخشي مهم از برنامة اعتبار عمومی جدید را تشكیل مي دهد. به گفتة 
بخش كار و مستمري، این طرح آزمایشي باعث ایجاد اطمینان از 

كارآیي این برنامه در سراسر كشور شده است.

چنگي به دل نمي زند. تصمیم دولت براي تغییر روش پرداخت یارانة 
مسكن به كم درآمدترین اقشار كاماًل درخور توجه است؛ یك سازمان 
خبرِي مقید به اصول اخالقي زمان و پول صرف كرده تا جزئیات برنامه 
را به اطالع عموم برساند. با این حال، خبر چندان جالب توجهی نیست.
این رفتاری غیرعادي نیست. معمواًل به تیترهایي برمی خوریم كه 
با وجود اهمیت بارزشان درگیرمان نمي كنند. دو احساس شایعی كه 
ماجراهاي سیاسِي »جدي«ِ ارائه شده از سوي سازمان هاي خبري جوامع 
دموكرات مدرن به دنبال دارند كسالت و سردرگمي اند, كه از آن جا كه 

بروزشان مایة خجالت است اغلب پنهانشان می کنیم.
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در  زناكاري  آدم خوار  داستان  خبري  عناوین  فهرست  انتهای  در  ولي 
استرالیا نقل شده كه بی درنگ توجه ما را به خود جلب می کند.

شاید ما که داریم سرخط اخبار را می خوانیم جزو شهروندان واقعًا 
سطحي و غیرمسئول هستیم.

2
ولي پیش از آن كه خودمان را به باد سرزنش بگیریم، تصور كنید در 
شرایطي مشابه عنواني با مضمون »مردي در روسیه با وكیل مشورت 

مي كند« نشانمان دهند كه زیر آن این ماجرا آمده باشد:

سه زن: یكی پیر، یكی جوان و یکی همسر یك تاجر؛ و سه مرد 
دیگري  انگشتش،  در  با حلقه اي  آلماني  بانكداري  یكي  متشخص: 
تاجري ریشو، و سومي مأموري غضبناك با اونیفرم و مدالي كه بر 
سینه آویخته، ظاهراً مدتي طوالني منتظر مانده اند. دو دفتردار پشت 
گوش  به  قلمشان  صداي  و  مي نویسند،  و  نشسته اند  میزهایشان 
مي رسد. نوشت افزار روي میز )امری كه كاِرنین در آن صاحب نظر 
است( آن قدر مرغوب است كه او نمي تواند آن را نادیده بگیرد. یكي 
از دفترداران بدون این كه از روي صندلي اش بلند شود، چشمانش را 

جمع مي كند و با حالتي عبوس كارنین را نگاه مي كند.
»چه مي خواهید؟«

»مي خواهم وكیلي را در زمینة تجارت ببینم.« 

تصور كنید داستان در این جا ناگهان متوقف شود، و از ما انتظار داشته 
را  داستان  بقیة  تا  بكشیم  انتظار  بیشتر  هرچه  و شوق  شور  با  باشند 
بخوانیم، هرچند روشن نیست این »بیشتر« دانستن ِكي اتفاق مي افتد و 
شاید چند هفته طول بکشد تا چند خط دیگر از این داستان كسالت بار 

در اختیارمان قرار گیرد.
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رمان  به  واقعي  عالقة  طریق  این  از  بتوان  كه  نیست  باوركردني 
آنا  كارنینا 1 را در كسي ایجاد كرد، ولي غوطه ور ساختن خوانندگان به 
طور اتفاقی در لحظة كوتاهي از یك رمان بلند، و بعد به سرعت خارج 
ساختنشان از آن، بدون آن كه توضیحي دربارة بافت كلِي داستان ارائه 
شود، دقیقًا همان اتفاقي است كه در گزارش مهم ترین وقایع جامعه، 
اعم از انتخابات، مذاكره دربارة بودجه، طرحي در سیاست خارجي یا 
تغییري در سیستم کمک هزینة دولتي رخ مي دهد. تعجبي ندارد كه در 

این روند احساس كسالت مي كنیم.

3
ما فاصلة مناسب را رعایت نکرده ایم. از تشبیه دیگري در زمینة هنر 
استفاده مي كنم. تصور كنید از ما بخواهند چشمانمان را یكي دو میلیمتر 
باالتر از سطح طرحي خام با رنگ هاي آبي و بنفش و نقطه هاي پراكندة 
كنیم  تصور  شاید  موضعي  چنین  از  كنیم.  باز  سفید  لبه هاي  با  سیاه 
چشم اندازي از سیارة مشتری، سطح یك زخم، یا ردپاهاي فسیل شدة 
ــ كه  دارد  قرار  مقابلمان  تاریخ در  ماقبل  به دوران  متعلق  موجودي 
هیچ یك از جذابیت خاصي برخوردار نیستند. ولي شاید درواقع بخشی 
از یكي از جذاب ترین پرتره هاي هنری دنیاي غرب در مقابلمان قرار 
داشته باشد، پرترة جروالمو بارباریجو2 اثر تیسین،3 البته در فاصله اي 
نامناسب ــ چون این اثر شاهكاري است كه بیننده باید براي تماشاي 

آن حداقل یك متر از آن فاصله داشته باشد تا جذابیتش را درك كند.

4
همراه  به  جدید  مسئولیتی  که  است  جدید  معضلي  كسالت  احساس 

1. Anna Karenina  2. Portrait of Gerolamo Barbarigo
ـ م. Titian 3: نقاش بزرگ ایتالیایی )1477-1576(. ـ
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می آورد. در بخش اعظم تاریخ بشریت، اخباري وجود نداشت كه باعث 
كسالت شود. همة اطالعات در اختیار طبقة حاكم کوچک و رازداری 
متشکل از اشراف قرار داشت و اخبار فقط به گوش تعداد اندكي می رسید: 

شاه، صدراعظم، فرمانده ارتش و اعضاي ارشد شركت هاي تجاري.
این حال چرخ هاي  با  و  دارد،  قرار  اختیار همه  در  اخبار  امروزه 
كنجكاوي مان اغلب در معرض خطِر در جا چرخیدن در گل و الی 
از صبحانه كارمند  قبل  این است كه هر روز  مثل  اطالعات هستند. 
دربارة  اطالعات  از  پر  با یك كیف دستي  بدخلق و مضطربی  دولت 
دیدنمان  به  امر كسالت بار شتاب زده  نهایِت  در  و  گیج كننده  مسائلي 
محدوده هاي  از  ماه  آخر  تا  بیمارستان  پنج  پیش بیني ها  »طبق  بیاید: 
اعتباري شان تخطي خواهند كرد«، »بانك مركزي نگران تأمین بودجه 
براي اوراق قرضه است«، »یك كشتي جنگي چینی خاک آن كشور را 
به قصد ویتنام ترك كرد«، »نخست وزیر كانادا فردا براي شام این جا 

خواهد بود«. 
قرار است چه چیزهایی دستگیرمان شود؟ همة این ها در كجاي 

ذهنمان قرار مي گیرند؟

چه کسی به این تصویر اهمیت می دهد؟
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5
که  مطالبی  كه  مي روند  طفره  امر  این  تصدیق  از  خبري  سازمان هاي 
بلندي اند كه شكل و  ارائه مي كنند چكیدة روایت های  به ما  هرروزه 
یا چندسالة آن ها  از پس دورنماي چندماهه  منطق واقعي شان عمومًا 
پدیدار مي شود ــ و به همین علت شاید عاقالنه تر باشد که داستان ها 
به فصل در  از هم گسیخته، فصل  ارائه در قالب جمالتي  را به جاي 
اختیارمان قرار دهند. این سازمان ها به ناچار و طبق عادت اخبار را به 
شکل لحظه ای و جانبدارانه به مخاطب ارائه می کنند و مخاطب هم 

دیگر در انتظار گزارشی مطمئن و جامع نمی ماند.
با توجه به خطر سردرگمي كه محصول این روند است, بیش از 
همیشه به نشانه هاي راهنماي صحیح نیاز داریم. اگر جملة »مردي در 
ـ حتي رماني به  روسیه با وكیل مشورت مي كند« قطعه ای از یک رمانـ 

تیسین، پرترة جروالمو بارباریجو، حدود سال 1510م.
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قدرت آنا كارنینا ــ باشد, آن رمان كسالت بار به نظر مي رسد. ولي اگر 
به ما بگویند كه آنچه مي خوانیم قطعه اي كوچك و مالل آور از كتاب 
ازدواج،  ابعاد غمبار  به  آن  در  كه  هزارصفحه اِي خارق العاده اي است 
الزامات  و  سو  یك  از  ماجراجویي  به  تمایل  میان  تنش  به خصوص 
از اجتماع از سوي دیگر, پرداخته شده،  زندگي خانوادگي و تبعیت 

شاید با هیجان بیشتري منتظر بخش بعدي بمانیم.
كلي تِر  بستر  دربارة  پیام هایي  دادن  با  باید  خبري  سازمان هاي 
داستان هایشان عالقه و كنجكاوي بیشتري در خواننده ایجاد كنند. عالقه 
نشان دادن به هر اطالعاتي مستلزم جا افتادن آن در بخشي از ذهنمان 
است، یعني این كه بتوانیم به طریقي آن را با مسئله اي كه قباًل برایمان 
اهمیت داشته مرتبط سازیم. بخشي از مغز انسان شبیه كتابخانه اي است 
كه اطالعات در آن تحت مقوله هاي كلي و مختلف طبقه بندي می شوند. 
اطالعاتي كه روزانه دریافت مي كنیم با عالمت هایی ساده نشان مي دهند 
که باید در كدام بخش طبقه بندي و بالفاصله و ناخودآگاه ثبت شوند: 
اخباِر مربوط به روابط عاشقانه در طبقة حجیمی ثبت مي شود كه به 
نحوة عملكرد روابط عاطفی اختصاص داده شده است، ماجراي اخراج 
ناگهانِي فالن مدیرعامل در طبقة شناخت كار و جایگاه اجتماعی قرار 

مي گیرد كه دایمًا در حال رشد و تحول است.
ولي داستان ها هرچه كوچك تر و ناآشناتر باشند، روند طبقه بندي 
»كسالت بار«  را  آن  محاوره  در  كه  چیزي  است.  دشوارتر  نیز  آن ها 
مي خوانیم صرفًا مسئله اي ذهني و نوعي واكنش برای محافظت از خود 
است كه ذهن بر اساس آن اطالعاتي را كه در طبقه بندي شان درمی ماند 
بیرون مي ریزد. مثاًل شاید ذهنمان نمي داند باید با خبر مربوط به گروهي 
از مسئوالن چیني كه براي مذاكره دربارة امنیت مرزي استان بدخشان 
به افغانستان رفته اند یا فعالیت گروه مشاوران جناح چپ براي كاهش 
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مالیات صنعت داروسازي چه كند. ما براي انتقال این قطعات خبرِي 
تك مانده به مقوالتی نیاز داریم كه بتوانند به بهترین نحو منطق این قبیل 

خبرها را برمال سازند.
بخشي از این طبقه بندي بر عهدة سازمان هاي خبري است. آن ها 
تیترهاي  كه  اخبار خود مطرح سازند  در  را  بزرگ تري  تیترهاي  باید 
كوچك تر را در بر بگیرند. خبر مربوط به خرابكاري در شنبه شبي در یك 
شهرستان )»گروهي از جوانان خرابكار در ایستگاه اتوبوس شعارهاي 
مستهجن نوشتند«( شاید با قرار گرفتن ذیل قضیة مهم تری تحت عنوان 
»مشكالت جوامع سكوالر لیبرال براي القاي رفتارهاي اخالقي بدون 
كمك گرفتن از دین« روشن تر شود. همچنین خبر غیرقابل درک فساد 
دولت در جمهوري دموکراتیک کنگو )»متهم شدن دولت جمهوري 
دموکراتیک کنگو به رشوه گیري«( شاید با خبري در توضیح موضوعی 
زیربنایي تر قابل درك تر به نظر برسد: »تعارض مفهوم غربِي دولت و 

مفهوم آفریقایِي قبیله.«
مسكن  دولتی  کمک هزینة  سیستم  تغییرات  ناخوشایند  خبر  حتي 
قابل درك تر مي شود. در واقع خبِر  نشانه هاي راهنماي صحیح  با  هم 
به طرز  اسکان  به  آزمایشِي کمک  برنامة  اجاره در  پرداخت  »دیركرد 
سرسام آوري افزایش یافت« همان قدر به مضمون تیتر خود مرتبط است 
كه كتاب آنا كارنینا به مردي در روسیه كه به دنبال مشاوره با وكیل 
است. خبر دیركرد پرداخت اجاره ها در واقع با تحقیقات دولت مدرن 
ارتباط  اعضاي جامعه در  فقیرترین  به  بهترین روش كمك  در مورد 
است؛ نکته ای که حدود صد سال است مطرح شده این است كه آیا 
دولت هاي رفاه از دریافت كنندگاِن خدمات حمایت می کنند و به آن ها 
شأن و ارزش مي بخشند، یا با ترویج وابستگي آن ها به خدمات دولتی 
موجبات حقارتشان را فراهم مي آورند. این خبر صرفًا بخش كوتاهی از 
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داستاني چندفصلي است كه مي توان یكي از عناوین زیر را براي آن در 
نظر گرفت: »یارانه چطور شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار مي دهد«، 
»روان شناسِي كمك هاي مالي«، یا با طنیني رساتر و مبهم تر: »مسئولیت 

در برابر فقر.«

6
که می پندارند  این تعصب دچارند  به  از سازمان هاي خبري  بسیاري 
است،  »واقعیات«  بي طرفانه و خنثاي  ارائة  اعتبارشان  عامل  مهم ترین 
كه این امر البته متأسفانه موجب كاهش توجه خواننده به خبر مي شود. 
مثاًل، شعار شبكة خبري سی ان ان »ارائة واقعیات به مردم« است، روزنامة 
ان آرسی هندلزبالت1 در هلند توانایی خود را برای »ارائة واقعیات، نه 
عقاید« جار می زند، و شبكة خبري بی بی سی خود را »موثق ترین منبع 

واقعیات« در دنیا معرفي می کند.
مشكل واقعیت این جاست كه نمونه هاي آن در دنیاي امروز به وفور 
یافت مي شود. مسئله این نیست كه ما به واقعیات بیشتري نیاز داریم، 
بلكه مسئله این است که نمي دانیم با واقعیاتي كه در اختیار داریم چه 
باید بكنیم. هر روز سیلي از اخبار به سویمان سرازیر مي شود: باخبر 
مي شویم كه سازمان اس اندپی2 در حال تجدیدنظر در نرخ گذاری میزان 
اعتبار مردم است، خبردار می شویم كه الیحة بودجة دولت تمدید شده، 
نقشه های  و  است،  ارائه شده  مجلس  به  رأي گیري  مناطق  الیحة  كه 
خط لولة گاز طبیعي در دست تهیه اند. ولي همة این ها چه معنایي دارند؟ 
چطور مي توان به مسائل اصلي زندگي سیاسي ربطشان داد؟ این ها كمك 

مي كنند از چه مسائلي سر دربیاوریم؟
پایگاه هاي  در  جانبداری  است.  جانبداری  واقعیت،  مقابل  نقطة 

1. NRC Handelsblad  2. Standard and Poor’s Financial Services (S & P)
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خبرِي مطرح واژه اي بدنام است، واژه اي مترادف با غرض ورزی، دروغ 
و تالش هاي مقامات ذي صالح براي محروم ساختن مخاطبانشان از 

آزادِي تفكر.
بلندنظری  جانبداری  مورد  در  باشد  بهتر  شاید  عین حال  در  ولي 
بیشتری به خرج دهیم. جانبداری در معناي واقعي كلمه صرفًا نشان دهندة 
منسجم  نظریات  تأثیر  تحت  كه  روشي  رخدادهاست،  ارزیابي  روش 
زیربنایي فرد دربارة كاركرد و شكوفایي انسان هاست. جانبداری لنزی 
است كه روي واقعیت قرار می گیرد و هدفش وضوح بیشتر واقعیت 
است. جانبداری می کوشد معناي رخدادها را شرح دهد و جدولی از 
ارزش ها ارائه كند كه از طریق آن بتوان دربارة عقاید و رخدادها قضاوت 
که  است  آن  بهتر  است؛  از جانبداری های شخصي دشوار  کرد. گریز 
راه هایی بیابیم براي کشف نمونه های قابل اطمینان و سودمند جانبداری.
چْپ  و  راست  جناح هاي  ناهنجار  عقاید  از  مختلفي  انواع  گرچه 
دریافت ما از جانبداری را تعیین می کنند، در نهایت مي توان گفت كه به 
تعداد دیدگاه هاي انسان ها دربارة زندگي جانبداری وجود دارد. لنزهاي 
ارزشمند بي شماري وجود دارند كه بین ما و دنیا قرار می گیرند. مثاًل 
مي توان اخبار را بر اساس دیدگاه هاي متمایز والت ویتمن یا جین آستین، 
چارلز دیكنز یا بودا تفسیر كرد. اخباری را در نظر بگیرید که با جانبدارِی 
متأثر از اصول روانکاوی به موضوع گناه و حسادت در هر دو جبهة 
متخاصم اعراب و اسرائیل می پردازد, چنین اخباری مستعد پذیرش ایدة 
فرافکنی در مناظره های سیاسی است, و به شدت تردید وجود دارد که 
مثالً علت »رکودی« که دامنگیر کشور شده انقباض یک درصدی اقتصاد 

یا علت رونق زندگی مردم, انبساط 1/3 درصدی آن بوده است.
توانایي  صرفًا  است  ستایش  درخور  خبري  سازمان هاي  در  آنچه 
گردآوري واقعیات نیست، بلكه مهارت نشان دادن روابط آن واقعیات 
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است. هوشمندانه  جانبداری  محصول  که  امری  ــ  است  یكدیگر  با 

7
محور سیاست مدرن اعتقاد زیبا و باشكوه به سهیم بودن هر شهروند 
ــ در حدي ناچیز ولي مهم ــ در ادارة كشور خویش است. و اخبار 
نقشي محوري در تحقق این وعده دارد، چون كانالي است كه از طریق 
آن با رهبران مالقات مي كنیم، کفایتشان را براي رهبري كشور ارزیابي و 
موضعمان را دربارة معضالت اقتصادي و اجتماعِي روز تعیین مي كنیم. 
شمار  به  دموكراسي  جوامع  فرعِي  تشکیالت  خبري  سازمان هاي 

نمي روند، بلكه ضامن دموکراسی اند.
در  غم انگیزي  طرز  به  فعلی اش  شکل  در  اخبار  این,  وجود  با  و 
مورد منسجم سازي، تلخیص و تصدي گري كم كاري مي كند. دستوركار 
اخبار چنان متغیر است كه از لحاظ سیاسي قادر به موضع گیري نیستیم. 
چنان سررشتة كار را از دست مي دهیم كه نمي دانیم كدام یك از ظلم 
و تعدي هاي بي شمار و متداول در دنیاي امروز بیش از همه برایمان 
و  شور  با  چنان  را  كدام یك  قبل  ساعت  چند  همین  و  دارد  اهمیت 
حرارت مورد توجه قرار داده بودیم. درست در زماني كه جوامع ما دچار 
پیچیدگي هاي بي سابقه  شده اند بي صبرانه توقع داریم مهم ترین مسائل 
در اختصاري ترین شكل به ما ارائه شوند. مواجهه با سیل مشكالتي كه 
اخبار به آن ها مي پردازد قدرت تشخیص را از ما گرفته است. رویارویي 
با اخبار, به جاي ایجاد امكاني براي موضع گیري  سیاسي، باعث ایجاد 
حِس هیچ بودن در جهاني اصالح ناپذیر و از اساس پرَآشوب شده است.

8
هگل در استدالل خود در این مورد كه امروزه خبر همان جایگاهي را 
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در جوامع اشغال كرده كه زماني دین اشغال كرده بود تفاوت مهمي را 
بین این دو حوزة شناختي نادیده گرفته است: ادیان از قدیم در مورد 
ناتواني انسان در تمركز بر مسائل حساسیت ویژه داشته اند. ادیان هم 
دقیقًا مانند اخبار مسائل مهمي را در مورد زندگي روزمره در اختیارمان 
قرار مي دهند. ولي ادیان, برخالف اخبار، مي دانند اگر یکباره و یکجا 
خاطرمان  در  چیزي  نه  دهند  قرار  اختیارمان  در  را  زیادي  اطالعات 

مي ماند و نه كاري انجام مي دهیم.
و  می دهند  قرار  اختیارمان  در  را  كمي  روز حجم  هر  رو  این  از 
صبورانه مسائل اندکی را مطرح می کنند و سپس بارها و بارها به آن ها 
ادیان  تعلیمِي  روش های  كلیدهای  از  تمرین  و  تكرار  بازمی گردند. 
بزرگ اند. آن ها مي دانند بي فایده است اگر بخواهند با شتاب و هیجان 
مردم را از مسئله اي مهم خبردار سازند. ادیان ما را در مکانی پرابهت 
قرار می دهند، ذهنمان را آرام مي کنند، و سپس با آگاهي از این كه اگر 
تعالیمشان در نحوة تفكر و رفتارمان نفوذ كرده باشد, در چند روز یا 
چند هفتة آینده به آن ها باز خواهیم گشت، به جاي ایجاد وحشت و 

هیجان، با قاطعیتي موقرانه ما را مخاطب قرار مي دهند.

9
سیاست  واقعي  دشمن  را  اخبار  فعاالنة  سانسور  مي توان  به سادگی 
پشتیبان  را  مطلبی  یا چاپ هر  بیان  آزادی  و  كرد  دموکراتیک فرض 

تمدن دانست.
ولي دنیاي امروز به ما آموخته است كه راه هایي بسیار موذیانه تر و 
بدبینانه تر از سانسور هم برای تهی کردن مردم از ارادة سیاسي وجود 
دارد؛ راه هایي مانند سردرگم کردن، كسل كردن و پرت كردن حواس 
اكثر مردم از طریق ارائة خبرها به نحوي بي نظم، متفرق و متناوب، به 


