
 

 

 ای و تأثیر آن بر توسعه: گذاری رسانهسیاست

 مطالعۀ موردی کشور هند
 2صاری، نفیسه ان1عباس قنبری باغستان

22/11/98، تاریخ تایید: 27/5/98تاریخ دریافت:  

 چکیده
عنوان راهنمای عمل نظام ها و بهای از هنجارها و اقداماتی است که از سوی دولتای مجموعهگذاری رسانهسیاست

تدوین ای های رسانهعنوان مکانیزمی برای رصد و کنترل فعالیت ها که بهگیرد. این سیاستای شکل میهای رسانه

 اند. ای غرب تأثیر پذیرفتههای رسانههایی که با یکدیگر دارند، غالباً از سیاسترغم تفاوت شوند، علیمی

گذاری کسب کرده است که عمده آن عنوان کشوری کهن در آسیا، تجارب منحصربه فردی در سیاست هند به

اسخگویی به نیازها و فشارهای داخلی مبنی بر ای غرب و پهای این کشور با نظام رسانهواسطۀ مواجهۀ رسانه به

های هند با الگوهای نوین  باشد. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی نحوۀ مواجهۀ رسانهای میسازی و آزادی رسانهتجاری

سازی است تا تأثیر  و پیوستن به الگوی تجارت آزاد و جهانی 9۰گذار از دهه  ای پس از  گذاری رسانه سیاست

 ای این کشور شناسایی شود.  دشده بر الگوهای توسعه و آزادی رسانهتغییرات ایجا

رغم توسعه  علی 9۰دهد که هند پس از دهه  شده، نشان می ای انجام نتایج این تحقیق که به روش کتابخانه

عرصه گذاری این  ای، نتوانسته است در زمینۀ سیاست های ارتباطی و رسانه تجاری و افزایش سودآوری از محل فعالیت

 ای چندان موفق نبوده است.  ترین کشور جهان، در تحقق آزادی رسانه موفق عمل کند و باوجود داعیه دموکراتیک

توسعه، ساختارهای مالکیتی، ای، ارتباطاتای هند، آزادی رسانهگذاری رسانهسیاستواژگان کلیدی: 

 ای.دوردارشان، ژورنالیسم حرفه

  

                                                           
 (.ghanbari.abbas@ut.ac.ir) علمی گروه علوم ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تأعضو هی 1

 نویسندۀ مسئول(دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ) 2

 (ansari.nafiseh@ut.ac.ir.) 
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 مقدمه

کندد و   فکر دربارۀ اینکه جهان چیست و چه باید باشدد را فدراهم مدی   گذاری راهی برای  سیاست

هدای   ای از اصول و هنجارهاست که برای کنترل و هدایت نظام ای مجموعه گذاری رسانه سیاست

(، Friedman, 2010؛ نقدل از  482: 1394دل،  شود )روشدن  ای و حل مسائل آن تدوین می رسانه

هدا و نظدام ارتبداطی هدر      دهی به مسیر رسدانه  یه در شکلای یک عنصر اوّل گذاری رسانه سیاست

کشور است. کشورهای مختلف به تناسب نوع نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تداریخی خدود   

هدای   ای و نیز مجموعده قدوانین و دسدتورالعمل    تجارب متفاوتی در زمینۀ نظام ارتباطی و رسانه

ای و اسدتفاده از تجدارب،    های ارتباطی و رسدانه  مناظر بر آنها دارند. مطالعه و تحقیق در این نظا

تنها موجب رشد و تقویت نظام ارتباطی، بلکه همچنین موجب رشد  های آنها نه الگوها و مکانیزم

عنوان یدک کشدور در حدال     شود. در این میان، تجربۀ هند به های کشور نیز می و بالندگی رسانه

های ارتباطی غربدی از اهمیدت بسدزایی     ا و جریانه توسعه و نقش تاریخی آن در مواجهۀ با نظام

 برخوردار است. 

 چارچوب مفهومی تحقیق 

های  گردد: سیاست یونسکو باز می 1972ای به سند  گذاری رسانه نخستین تعریف سیاست

های ارتباطی  ای از اصول و هنجارها هستند که برای هدایت رفتار نظام ای مجموعه رسانه

ای را پروژۀ دولتی برای مدیران  گذاری رسانه ( سیاست2۰۰۰) 1کوئیل اند. دنیس مک شده بیان

اند تا در یک ساختار قانونی و  کند که برای انجام اهداف مشخص مأموریت یافته تعریف می

گذاری با این  کنند. سیاست المللی باشد عمل  مدیریتی که ممکن است محلی، ملی و یا بین

گردد که ابزارهای تحریمی ازجمله  دولتی بازمی ی و یا نیمهرویکرد به تدوین در نهادهای دولت

ای در اختیاردارند )اربطانی، رضی  های رسانه ها را برای تغییر دادن ساختار و رفتار سازمان یارانه

 .(81د  8۰: 1391و لبافی، 

ای وجود دارد: رویکرد سنتی که  گذاری رسانه از بُعد نظری دو رویکرد در حوزۀ سیاست

ها  ها و حاکمیت داند و در این راستا اهمیت دولت گذاری می ها را نهادهایی قابل سیاست رسانه

های  های تکنولوژیک حوزۀ ارتباطات و ظهور رسانه و رویکرد دوم که ازنظر پیشرفت پررنگ است

                                                           
1  Denis McQuail 



  143 ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعۀ موردی کشور هند  گذاری رسانه سیاست

 

(، 49۰د  491: 1394دل،  روشن) داند گذاری می ای غیرقابل سیاست نوین عرصه رسانه را عرصه

ای در آمریکا و اروپای غربی از قبل از جنگ جهانی دوم  گذاری رسانه رد اوّل، سیاستدر رویک

ای  گذاری رسانه ای است که سیاست بررسی است. دورۀ اوّل، دوره تاکنون، در سه دوره قابل

سیم و درمجموع مخابرات  های در حال تکوین تلگراف و تلفن بی گذاری فناوری شامل سیاست

سو و منافع  پیش از جنگ جهانی دوم ادامه داشته و در آن منافع دولت از یک است. این دوره تا

گذاری در  های خصوصی( از سوی دیگر مطرح بوده است. معیار اصلی سیاست صنعت )شرکت

 شود.  ها تعریف می ها و شرکت این دوره، منافع عمومی است که توسط منافع دولت

( است که هدف آن PSBای خدمات عمومی ) هگذاری رسان دورۀ دوم، دربرگیرنده سیاست 

های رسانه اثر  المللی بر سیاست ترویج دموکراسی است. در این دوره، تمایل به یکپارچگی بین

آمده از استفاده نادرست  دست های به های این دوره، تحت تأثیر درس گذاشته است و سیاست

ناشی از کنترل انحصاری  های جمعی در تبلیغات سیاسی جنگ دوم جهانی و خطرات رسانه

ای  های رسانه محدودیت 1984های جمعی تغییر کرده است. در این دوره و به سال  رسانه

که از آغاز  گرفته و انحصار شرکت بل شکسته شد. دورۀ سوم د های کابلی شکل شده و شبکه رفع

ای شکل  هگذاری رسان ای است که رهیافت نوین سیاست ، دورهد تاکنون در جریان است 199۰

 های اطالعاتی عنوان مفهومی جدید اهمیت یافته و مرز بین فناوری گرایی به گرفت و هم

گرا و ادغام  ها باهم هم رسانه های ارتباطی )مخابرات( برداشته شد و چند کامپیوتر( و شبکه)

سقوط گرایی اقتصادی نیز اتفاق افتاد. در این دوره با  گرایی فناورانه، هم شدند و درکنار هم

های اروپا به سمت راستِ  کمونیسم و زوال ایدئولوژی، رشد بازار آزاد شکل گرفت و سیاست

( سوق پیدا کرد. سمت راست مدل، از میان سه ارزش مربوط به 1گذاری )شکل  مدل سیاست

رفاه اقتصادی، رفاه اجتماعی و رفاه سیاسی( به رفاه اقتصادی معطوف بود و بر )منافع عمومی 

که  ها، ساختار بازار و مقررات انحصار توجه داشت؛ درحالی های فنی، زیرساخت اریگذ سیاست

سمت چپ مدل رفاه سیاسی را مدّ نظر داشت، یعنی توجه به آزادی، تنوع، کیفیت محتوا و 

 (.31د  4۰: 1394ر عموم )روشندل، پذیری در براب مسئولیت
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 ایرهیافت نخست سیاستگذاری رسانه گذاری تدوین شده درهای سیاست. ساختار مدل1شکل 

 گذاریتدریج بر سیاست ای کشورهای غربی بهرسانه گذاریتغییرات ایجادشده در سیاست

ای کشورهای در حال توسعه آسیایی نظیر چین، هند، مالزی و... نیز تأثیر گذاشت و باعث رسانه

ل در مالزی دو الگوی شرقی و مثا عنوان های بسیاری در درون این جوامع شد. به ایجاد کشمکش

سمت چپِ مدل  گذاری و توسعه شکل گرفت: الگوی شرقی، الگویی بود که به غربی از سیاست

گفتمان توسعه و »های  عنوان یکی از مؤلفه ها به مذکور متمایل بوده و بر اساس آن رسانه

ای در راستای  هشد صورت هدایت های ارتباطات، به شدند و دولت از ظرفیتمی  معرفی« امنیت

برد و الگوی غربی، الگویی بود که دولت مالزی را متهم به  ای و امنیتی بهره می اهداف توسعه

عنوان ابزاری  ها به کرد که از رسانه استفاده از سازوکارهای نامتعارف برای نظارت و کنترل می

ۀ توسعه و امنیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده و اصول اساسی دموکراسی را به بهان

  (.1393کردند )قنبری،  ماعی نقض میاجت
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 پرسش تحقیق

های هند از  ها اهمیت فراوانی یافته و رسانهها و ادغامگذار از دهۀ نود، همگرایی در هند، با 

سمت چپ مدل به سمت راست آن، یعنی رفاه اقتصادی و بازار آزاد حرکت کرده و تحوالت 

که نگارندگان در  یپرسشزدند. ای این کشور رقمگذاری رسانهتای را در حوزۀ سیاسگسترده

 نینو یهند با الگوها یها مواجهه رسانه ۀاست که نحو نیبه آن هستند ا ییصدد پاسخگو

 نیا یا رسانه یتوسعه و آزاد یتحوالت بر الگوها نیکه ا یریو تأث یا رسانه یگذار استیس

 ؟است بوده چگونه اند، گذارده جایکشور بر

 روش تحقیق

 ای وبرای پاسخگویی به پرسش مطرح شده در این تحقیق، از روش اسنادی و کتابخانه

طوری که محققین با مراجعه به  مرتبط استفاده شده، به منابع و آثار ینتر مهم فراتحلیل

های علمی معتبر و گردآوری مقاالت موجود در این زمینه و متون علمی معتبر، به پرسش  پایگاه

 اند. ر پاسخ دادهمذکو

 نگاهی بر تاریخ سیاسی هند

جمعیت  2۰19آمده، در سال  دست هند کشوری پهناور در جنوب قارۀ آسیاست که طبق آمار به

سایت مرکز آمار  وهفت میلیون نفر بوده است )وب این کشور یک میلیارد و سیصد و شصت

درصد از مردم به  2/4۰ بر  زبان رسمی این کشور است و بالغ « هندی»(، 2۰19جمعیت جهان، 

شود.  منطقه متحد یا فرمانداری کل تشکیل می 7ایالت و  31گویند. هند از آن سخن می

حکومت هند، جمهوری و نظام سیاسی آن پارلمانی است. باالترین مقام رسمی کشور 

شده و جمهور گمارده  جمهور و باالترین مقام در هر ایالت فرماندار است که از سوی رئیس رئیس

شود  ترین دموکراسی جهان شناخته می عنوان بزرگ آید. هند امروزه به شمار می نماینده وی به

ای از ثبات سیاسی  که توانسته است باوجود تنوع قومی، نژادی، دینی، فکری و فرهنگی به نقطه

برسد که حتی فردی مسلمان )پرفسور عبدالکریم( را از میان اقلیت مسلمان به ریاست 

شاید یکی از دالیل این ثبات، چارچوب قانونی هند باشد؛ چراکه در قانون . ری برگزیندجمهو

نشده است. در هند از سال  عنوان مذهب رسمی کشور شناخته اساسی هند هیچ مذهبی به
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شدن برای همه  تاکنون، انتخابات سراسری برگزار شده و حق انتخاب کردن و انتخاب 1952

( که درروند 1977تا  1975غیراز دو سال ) شده است و به هشهروندان به رسمیت شناخت

« ایندرا گاندی»العاده از سوی دولت  دموکراسی وقفه پیش آمد و دلیل آن اعالم وضع فوق

 (، 1۰5د  1۰8: 1384وزیر هند بود، دموکراسی به پویش خود ادامه داده است )رضایی،  نخست

همیت است که در این دوره، هند همانند سایر اهای هند حائزدهۀ نود از آن جهت در رسانه

های نوین ارتباطی باالخص کشورهای آسیایی در ابتدا مقاوت سختی در برابر ورود تکنولوژی

گذاری آزاد ای از خود نشان داد، اما دیری نپایید که با پیوستن به نظام سرمایهتلویزیون ماهواره

 ای خود ایجاد کرد. های رسانهیاستو عرصۀ تجارت جهانی تغییرات بسیاری را در س

 1990های هند قبل از  رسانه

 مطبوعات، رادیو و تلویزیون

گردد. نخستین دستگاه  سال پیش( بازمی 25۰)حدود  177۰تاریخ آغاز مطبوعات در هند به سال 

 2اندازی شد. جیمز آگوستس هیکی ، مستشرق انگلیسی راه1چاپ در هند توسط سر چارلز ویلکینز

گذاری  موفق به بنیان 3«گزتبنگال»نام  نامۀ دوبرگی به و با انتشار یک هفته 178۰ال در س

طور رسمی در هند متولد  نگاری و مطبوعات در هند شد و از این تاریخ بود که مطبوعات به روزنامه

 نگاری فارسی را روزنامه 5«گزتکلکته»نامۀ  با انتشار هفته 1784در سال  4شد فرانسیس گالدوین

دولت انگلیس باهدف کنترل و مهار مطبوعات، فرمان  1823گذاری کرد. در سال  در هند پایه

زبان بدون اخذ مجوز، های هندیطی آن انتشار روزنامه مطبوعات محلی هند را صادر کرد که

، ژورنالیسم چاپی 1835(، در سال Anwar, 2018؛ 1387داشت )اسدی، مجازات کیفری به دنبال

گرایی هند ظهور کرده و به ابزاری مؤثر  های ملی گیری نخستین جرقه ستری برای شکلعنوان ب به

مهاتما گاندی به هند بازگشته و  1915برای تغییرات مذهبی و اجتماعی تبدیل شد. در سال 

نگار، تأثیر بسزایی بر این عرصه  عنوان یک روزنامه را آغاز کرد و به 6رولت مبارزات خود علیه قانون

 1937های  اندازی کرد. سال اوّلین آژانس خبری هند را راه 7رویسیکی 1915. در سال گذاشت

                                                           
1 Charles Wilkins 
2 Hicky 
3 Bengal Gazette 
4 Francis Gladwin 
5 Calcutta Gazette 
6 Rowlatt Act 
7 K. C. Roy 
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های خبری بود. در این  ای و ظهور سرویس مرحله بلوغ مطبوعات و رشد ژورنالیسم حرفه 1947تا 

ای که از ژورنالیسم انگلیسی زبان کسب کرده بود، متولد شد.  زبان باتجربه دوره، ژورنالیسم هندی

دست آورد و عصر جدیدی از تاریخ مطبوعات رقم خورد.  هند استقالل خود را به 1947سال  در

ازآن این نقش بسیار  تا قبل از استقالل نقش مطبوعات حمایت از استقالل ملی بود، اما پس

شوک بزرگی  1975شد. در سال  دار می دشوارتر شد؛ چراکه باید وظیفۀ توسعه ملی را نیز عهده

ای را درزمینه اشاعۀ اخبار  های گسترده هند وارد شد. دولت ایندراگاندی محدودیت به مطبوعات

العاده و از طریق سانسور، مانع از نشر اخبار مخالف دولت توسط  اِعمال کرده و با اعالم وضع فوق

نفر بازداشت شدند. این  7۰۰۰شده و بیش از  نشریه توقیف 3۰ها شد. بیش از  روزنامه

توسط دولت جانتا برچیده شده و مطبوعات بار دیگر آزادی خود را  1977سال  ها در محدودیت

  (.Sarkar, 2005: 36-44دست آوردند ) به

 23ای جدید در دورۀ استعمار در هند ظهور کرد. رادیوی هند در  عنوان رسانه رادیو به

 :Kumar, 2003یعنی شرکت پخش سراسری هند معرفی شد ) FBCو از سوی  1927جوالی 

تغییر داد )همان:  AIRیا  1نام خود را به رادیوی سراسری هند ISBS، 1936(، در سال 2173

رسانی، آموزش و  هایی بود که بر پایه اطالع (، وظیفۀ رادیو خدمت به عموم از طریق برنامه2174

اهداف پخش رادیویی فراهم آوردن اطالعات،  AIRشدند. طبق گزارش ساالنه  سرگرمی تهیه می

هند در «. مندی اکثریت جامعه شادی و بهره»زش، سرگرمی و تحقق این شعار است: آمو

های پس از استقالل با پیروی از پارادایم مسلط توسعۀ غربی پیشرفت چشمگیری کرده و  سال

به بدترین « 2اضطرار ملی»و در طول دورۀ  1957تر شد. رادیوی سراسری هند در سال  صنعتی

های متعددی بر  نهاد دولتی مورد سوءاستفاده قرار گرفت. محدودیت عنوان یک شکل ممکن، به

های  و با آغاز بازی 1982رادیو اعمال شد و مخالفان دولت ایندرا گاندی سرکوب شدند. در سال 

 (.2175د  2177ی شکل گرفت )همان: های رادیوی ای از توسعۀ فرستنده آسیایی، موج تازه

، تلویزیون توسط شرکت فیلیپس وارد این کشور و پس از استقالل هند 1956در سال 

کرد و تحت عنوان  ساعت به پخش برنامه مبادرت می ای نیم نو و هفته شد که در دهلی

صورت های تلویزیون به، برنامه1956پرداخت. از سال  فعالیت می ( بهD. D) 3دوردارشان

                                                           
1 All India Radio 

2 The Emergency 

3 Doordarshan 
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اوّلین  1975ننده در سال کشد و عمدتاً محتوای اخبار و یا مطالب سرگرم روزانه پخش می

 24۰۰ای هند بر روی آنتن رفت. این برنامه، امکان دسترسی به تلویزیون را در  برنامه ماهواره

« کالس درس آزاد»کرد. تلویزیون در این دوران همانند  روستا در شش ایالت هند فراهم می

روستاییان فراهم  های مختلف سالمت، کشاورزی و... را برای بود که امکان آموزش در دوره

سازی در تلویزیون  سوی تجاری (، اوّلین گام بهFursich & Shirkhande, 2007: 113کرد ) می

های  زمان برشمار دستگاه های تلویزیونی برداشته شد. هم و با پذیرش آگهی 1976در سال 

 1988میلیون عبور کرد. در سال  از مرز یک 198۰تلویزیونی در کشور افزوده شد و در سال 

ساعتی در هفته، در هند  های نیم بار در قالب برنامه شکل خصوصی برای اوّلین تولید خبر به

آغاز شد که از سوی وزارت اطالعات و پخش و در کانال تلویزیونی دوردارشان اتفاق افتاد 

(Roy,2011: 765; cited in Mehta, 2008.)  

 1990های هند بعد از دهۀ  رسانه 

 و تلویزیونمطبوعات، رادیو 

ها باعث انفجاری عظیم در حجم  زدایی رسانهاز دهۀ نود؛ یعنی از زمان لیبرالیسم به بعد، قانون

« 2مورداکیزم»شد که از آن به « 1ژورنالیسم سودمحور»های خبری و تبدیل عرصه به  رسانه

عمومی به گذار قطعی از اخبار خدمات   شود. اندیشمندان این رخداد را نشریات هندی تعبیر می

ای است که در  گذار، پدیده (، اینRelly & Pakanati, 2018: 4دانند ) کننده می اخبار سرگرم

دنبال ارتباط بیشتر  های خبری به استعماری هند سبب شده است تا رسانهفضای اصالحات پسا

ق ها و عموم مردم از طری های اجتماعی مشترک میان رسانه با مخاطبان جوان بوده و فعالیت

نگاران فراهم شود  های اجتماعی روزنامه سوی نیازهای یکپارچه بازار و فعالیت چرخش آشکار به

درصدی داشته و در سال  13رشدی  2۰1۰تا  2۰۰5های  )همان(، بازار روزنامه در هند در سال

(، آمار Barathi & Balaji, 2011: 289)میلیارد دالر سودآوری داشته است  9. 3بر  بالغ 2۰1۰

میلیون نفر  2۰۰تعداد خوانندگان مطبوعات هند بیش از  2۰۰9اکی از آن است که در سال ح

 شده است  های چاپی در جهان شناخته بوده و این بازار پس از چین، دومین بازار بزرگ رسانه

یابد و در عصری که  )همان(، هند کشوری است که اشتراک روزنامه آن هرروز افزایش می

                                                           
1 Profit د   driven Journalism 

2 Murdochization 
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میلیون نسخه روزنامه در هند و هر صبح چاپ  1۰۰ول و نابودی است، بیش از روزنامه رو به اف

هزار روزنامه فعالیت  8۰( بیش از 2۰15(، در هند اینک )52د  Mehta, 2015: 51شود ) می

شمار  ای جهان به وکارهای رسانه ای هند، یکی از سودآورترین کسب کنند و اقتصاد رسانه می

توان دریافت که  های خبری هند می (، با نگاهی بر رسانهRau & Mudgal, 2015: 617آید ) می

ها حکمرانی  زبان که از قبل از استقالل تا اواخر دهۀ نود بر بازار رسانه های انگلیسی رسانه

زبان در  های هندی کردند، دیگر بازیگران اصلی این بازار نیستند و طبق آمار، شمار روزنامه می

 5. 31زبان با  های انگلیسی یافته و روزنامه ن نسخه در روز افزایشمیلیو 9. 84به  2۰۰8سال 

 (.Neyazi, 2011: 75) میلیون تیراژ جایگاه دوم را در اختیاردارند

ای عمومی  ترین نهاد رسانه که بزرگ 1«پراسار بهاراتی»نام  ، نهادی مستقل به199۰در سال 

وعه آن قرار گرفتند. پارلمان هند با طرح شده و رادیو و تلویزیون هند زیرمجم هند بود، تأسیس

بود که  1997، استقالل این نهاد را تضمین کرد و در سال 199۰قانون پراسار بهاراتی در سال 

MIBرسانی هند ) فعالیت این نهاد مستقل از وزارت پخش و اطالع
 :Kumar, 2003(آغاز شد )2

 FMهای رادیو  ا در ایستگاهدولت هند امکان فعالیت بخش خصوصی ر 1999(، در سال 209

(، Annual Report, 2017: 114آغاز به فعالیت کردند ) FMکانال خصوصی  21فراهم کرد و 

ایستگاه  1۰1های خصوصی که در هند به ثبت رسیده بودند این اجازه را یافتند تا سقف  شرکت

رادیوی  (، در حال حاضرKumar, 2003: 218مکان معیّن تأسیس کنند ) 4۰در  FMمستقل 

درصد از مناطق مختلف  92باشد که حدود  فرستنده می 662ایستگاه و  467سراسری هند دارای 

 (، Annual Report, 2017: 155دهند ) درصد از جمعیت هند را پوشش می 19/99 کشور و

های پخش عمومی را از میان  با آغاز دهۀ نود، دولت هند انحصار بلندمدت خود بر رسانه

های سیاسی و فرهنگی شدند. با  رنتیجه بازیگران غیردولتی بسیاری وارد عرصهبرداشته و د

هایی که به تلویزیون دسترسی داشتند، افزایش  های پخش عمومی شمار خانواده آزادی رسانه

 2۰۰9میلیون خانوار در سال  124به  1984چشمگیری یافت و از چند میلیون خانوار در سال 

(، در Roy, 2017: 762دهد ) صد جمعیت کل هند را تشکیل میدر 6۰رسید؛ رقمی که حدود 

های محلی و ملی بسیاری  ازآن کانال آغاز به کارکرد و پس 3وی، اِستار د تی1991سال 

همین دلیل  اندازی شدند و دوردارشان بخش عظیمی از مخاطبان خود را از دست داد و به راه

                                                           
1 Prasar Bharati 

2 Ministry of Information and Broadcasting 

3 Star TV 
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 & Fursichهای تجاری گسترده گرفت ) مهها و ارائه برنا تصمیم به رقابت با این شبکه

Shirkhande, 2007: 114 یکی از اقدامات اوّلیه برای پاسخ به این رقابت، افزایش تعداد ،)

کانال در سال  17به  199۰کانال در سال  2که تعداد آنها از  طوری های جدید بود؛ به کانال

ۀ پخش خصوصی بود، اجازۀ که اوّلین شبک CNNدوردارشان به  1995رسید. در سال  1997

دوردارشان سه ساعت از زمان  2۰۰1پخش برنامه بر روی ماهواره هند را صادر کرد. در سال 

ها به  ای خارجی و محلی فروخته و بسیاری از برنامه های رسانه های خود را به شرکت برنامه

ن در هند به (، تلویزیون اکنو115سپاری شدند )همان:  برون ESPNو  BBCهایی نظیر  شرکت

میلیارد دالر را در سال  6که مبلغی حدود  طوری شده است؛ به یکی از منابع سودآور تبدیل

نصیب این کشور کرده و اکنون نیمی از بازار رسانه و تبلیغات هند در اختیار تلویزیون  2۰۰9

شمگیری (، اخبار تلویزیونی هند نیز در دو دهۀ اخیر، تغییرات چRoy, 2017: 762قرار دارد )

داشته است و مخاطبان هندی از شهروندان منفعل که فقط به اخبار دولتی دسترسی داشتند، 

اند که قدرت انتخاب از میان صدها کانال خبری را دارند؛  شده اکنون به مخاطبان فعالی تبدیل

طور رسمی در هند به  کانال خبری به 268، حدود 2۰1۰تا  2۰۰۰های  که بین سال طوری به

کنند.  کانال فعال خبری در این کشور فعالیت می 122رسیده است و اکنون حدود ثبت 

تلویزیون هند طی دو دهۀ اخیر، از یک شبکۀ تلویزیونی دولتی، به یک رسانه قدرتمند با بیش 

(، در سال Mehta, 2015: 54شده است ) ای خصوصی دارای مجوز تبدیل کانال ماهواره 8۰۰از 

مند شدند و این در حالی بود که  های هندی از تلویزیون بهره انوادهدرصد خ 65، حدود 2۰14

تعداد  2۰15های هندی فاقد سرویس بهداشتی در منازل خود بودند. در سال  نیمی از خانواده

میلیون خانوار در  16۰یافته و به  برابر افزایش 5هایی که دارای گیرندۀ تلویزیونی بودند،  خانواده

میلیون خانوار گزارش  199این رقم  2۰19رسید )همان( و در فوریه سال مقایسه با دهۀ نود 

همین دلیل است که هند بعد از چین و آمریکا به سومین  (، بهDiwanji, 2019, websiteشد )

 (.Mehta, 2015: 54شده است ) بازار بزرگ تلویزیونی در جهان تبدیل

 های نوین، اینترنت و تلفن همراه رسانه

، فقط 2۰۰7آمد. در سال شمار میگرایی به، مالکیت تلفن در هند لوکس199۰های  در سال

بار  که تلفن همراه برای اوّلین درصد از خانوارهای هندی خط تلفن ثابت داشتند، درحالی 37/3

بیش  2۰۰9طرز چشمگیری توسعه یافت. در سال  از آن به وارد هند شد و پس  1995در سال 
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سوم از  تلفن همراه در هند وجود داشت و این بدان معنا بود که یکمیلیون مشترک  8/391از 

  (.Shwittay, 2011: 356جمعیت هند موبایل داشتند )

شد. در  اینترنت فقط از سوی بخش نظامی و با اهداف پژوهشی استفاده می 199۰تا پیش از 

در اختیار عموم ، اینترنت در شش شهر هند و از طریق خطوط تلفن 1995روز استقالل در سال 

هایی را برای نشریات خود بازگشایی  سایت برخی از ناشران خبری وب 1996قرار گرفت. در سال 

هایی مانند یاهو  پارلمان قانون تکنولوژی اطالعات را تصویب کرد و شرکت 2۰۰۰کردند. در سال 

 25۰ینترنت به تعداد کاربران ا 2۰12)زیرشاخۀ هندی( در هند آغاز به فعالیت کردند. در سال 

هند به  2۰14کردند و در سال  شرکت خدمات اینترنتی ارائه می 161، 2۰13کرور رسید. در سال 

(، Webnotes, 2017, websiteکننده اینترنت در جهان تبدیل شد ) سومین جامعۀ بزرگ مصرف

نترنت در این شده از سوی سازمان تنظیم مقررات مخابراتی هند، تعداد کاربران ای مطابق آمار ارائه

 telecom Authorityمیلیون نفر بوده است )  21/6۰4بالغ بر  2۰18کشور در پایان سال 

Regulatory of India, 2018: 2 چهل و چهار میلیون نفر بر  2۰19( و در سه ماه نخست سال

 (.wearesocial,2019, websiteتعداد کاربران افزوده شده است )

های مختلف  و تأثیر آن بر عرصه 90ند در دهۀ ای ه های رسانه گذاری سیاست

 ای رسانه

ای در دهۀ نود، جوامع آسیایی در ابتدا مقاومت زیادی  سازی رسانه با آغاز مرحلۀ جدید جهانی

دنبال محدودسازی از طریق اعمال  در مقابل پخش فراملی از خود نشان دادند. این کشورها به

های نظم  نۀ ادغام بودند. این مقاومت، ریشه در بیانیههای گسترده در زمی ای از سیاست مجموعه

خصوص در سطح یونسکو هم میالدی داشت که به 8۰و  7۰های  نوین اطالعاتی و ارتباطی دهه

توسعه رایج بود و بر مقابله با عدم تعادل  در جریان بود؛ مناظراتی که در میان کشورهای درحال

کرد و خواستار محدودسازی جریان  ی تأکید میهای جهان در جریان ارسال اخبار در عرصه

تازگی از استعمار رهاشده بودند. هدف از این  ای غربی در کشورهایی بود که به محصوالت رسانه

 & Chadhaها ممانعت از ایجاد الگوهای وابستگی اطالعاتی و تسلط فرهنگی غرب بود ) بیانیه

Kavoori, 2015های آسیایی ورود تلویزیون فرامرزی  ی، دولتا (، پس از معرفی تلویزیون ماهواره

را تهدیدی جدی برای هویت و فرهنگ آسیایی تلقی کرده و رهبران سیاسی در کشورهایی 
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تهاجم از »ساختن آنچه که آن را  نظیر چین، مالزی و هند بر نیاز مبرم جهت محدود

رهای عضو اتحادیه های مشابهی نیز در کشو نامیدند، تأکید کردند. نگرانی می« 1ها آسمان

سازی فرهنگی تأکید  شد که بر لزوم ارائه پاسخی یکپارچه بر پدیده جهانی مشاهده می 2آ.سه.آن

های غربی تهدید  های آسیایی را که از طریق نفوذ محتوای رسانه ها و سنت کرد تا ارزش می

« 3آلودگی فرهنگی»و « ای امپریالیسم رسانه»هایی نظیر  شد، گرامی بدارند، اما امروزه ایده می

وزیر آن ی )اوّلین نخستکیچندان موردتوجه نیستند و اظهاراتی نظیر آنچه ماهاتیر محمد، لی

ندرت  کردند، اکنون به های غربی بیان می های هندی در مقابله با رسانه و ناسیونالیست سنگاپور(

ای از  اند که مجموعه شوند. اینک جوامع آسیایی در جهتی حرکت کرده بیان می

اند که رفع  های متمایل به نئولیبرال را در دستور کار خود قرار داده گذاری سیاست

اندازی  های مستقیم و راه گذاری های خارجی از طریق ایجاد سرمایه های حضور رسانه محدودیت

 اند.  ای مربوط به اپراتورهای خصوصی از آن جمله بخش رسانه

گرفته بودند  های غربی د خارجی شکل ف مقابله با رسانهدر هند، موانع قانونی سنتی که باهد

ای فقط در انحصار دولت هند  های ماهواره اند. اگر درگذشته کانال شده طرز چشمگیری تضعیف به

تواند این کار را انجام دهد. عالوه بر این امکان  بودند، امروزه هر کانالی فارغ از نوع مالکیت می

یافته و احتماالً در  درصد افزایش 49درصد به  3۰ش کابلی از های خارجی در بخ عضویت شبکه

های خارجی  درصد خواهد رسید. این در حالی است که عضویت شبکه 1۰۰ای نزدیک به  آینده

شده است. فضای قانونی تغییریافته در هند را  درصدی فراهم 1۰۰صورت  در بخش سرگرمی به

هند با در »د خالصه کرد که چنین آورده است: سایت وزارت صنعت و تجارت هن توان در وب می

های  گذاری مستقیم خارجی، یکی از آزادترین نظام اختیار داشتن محیط مساعد سرمایه

های  توجهی از سیاست نشینی قابل لذا هند عقب«. آید شمار میگذاری در جهان به سرمایه

 سابق خود داشته است )همان(.« انیب دروازه»

 ای بر الگوهای توسعه های رسانه گذاری یاستتغییر در ستأثیر  

عنوان ویژگی بارز  عنوان چرخۀ تولید حداکثری سود برای کاالهای نمادین به سازی به تجاری

های هند نیز پس از دهۀ نود و با پیوستن به  شود. رسانه ای جهان شناخته می های رسانه نظام
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ند که در آن سود بر سایر الزامات ا ر گرفتهشدت تحت تأثیر بازاری قرا الگوهای تجارت آزاد، به

های این کشور نظارت دارد، به گرایش  برتری دارد. شورای مطبوعات هند که بر رسانه

سازد که هدف نخست  کرده و خاطرنشان می سازی اشاره های هند به تجاری روزافزون رسانه

دآوری به یکی از دغدغهباشد. سوای هند، حداکثرسازی سود می های رسانه بسیاری از شرکت

های تبلیغاتی به بخش  شده است. ورود آگهی های خبری هند تبدیل های بسیاری از رسانه

های  ها به تبلیغات حاکی از آن است که آگهی ها و واگذاری این بخش از روزنامه سرمقاله

ن روست اند. از همی شده  های خبری تبدیل عنوان منبع اصلی سودآوری برای رسانه تجاری به

ها را که زمانی مقدس  های ملی، تبلیغات پوشاک صفحۀ اوّل روزنامه که در تمام روزنامه

، در جشن استقالل 2۰15که در سال  طوری آمد، به خود اختصاص داده است. به شمار می به

چهار صفحۀ نخست خود را به « 1تایمز آو ایندیا»هند پرتیراژترین روزنامۀ این کشور یعنی 

هایی که  آغاز کرد. یکی از روش 5ژاکت اختصاص داده و اخبار را از صفحۀ تبلیغات 

است؛ « های استراتژیک شراکت»بندند،  کار می شدن بهای در راستای تجاری های رسانه شرکت

های مختلف ملکی، درزمینه BCCLبرای نخستین بار توسط شرکت  2۰۰5روشی که در سال 

شرکت قرارداد منعقد کرده است  4۰۰. با بیش از بهداشت، سالمت، سرگرمی، آموزش و..

(Chadha, 2017: 141  142د.) 

سازی در امان نبوده و  دوردارشان که تلویزیون ملی کشور هند است، از فشارهای تجاری

های خصوصی طراحی  هایش را مشابه شبکه برای افزایش درآمدهای تبلیغاتی خود، جدول برنامه

شود،  دهند که زمانی که در این نهاد صرف سرگرمی می نشان میها  کرده است. آخرین تحلیل

رسانی، کشاورزی، علوم و تکنولوژی  چهار برابر زمانی است که صرف سالمت، آموزش، اطالع

(، تغییراتی که در عملکرد دوردارشان اتفاق افتاده است به تصویب قانون 146گردد )همان:  می

ن قانون، دوردارشان به نهادی مستقل از وزارت پخش و گردد. مطابق ای پراسار بهاراتی بازمی

یافته است. زمانی که اس. شده و قدرت نفوذ و دخالت دولت بر آن بسیار کاهش اطالعات تبدیل

 DDهایی را برای تبدیل  عنوان رئیس هیئت پراسار بهاراتی منصوب شد، برنامه به 2گیلاس.

ای در نظر گرفت تا اهداف خدمات  و توسعه های آموزشی عنوان سکویی برای پخش برنامه به

ها عمر زیادی نداشته و با اتمام دوره ریاست وی  عمومی تلویزیون را تحقق بخشد، اما این برنامه
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دنبال رقابت برای جلب  کنار گذاشته شدند؛ چراکه رئیس جدید هیئت پراسار بهاراتی به

با محوریت سرگرمی تأکید کرد.  DD2و  DD1های  مخاطبان بیشتر بود و لذا بر فعالیت کانال

در ساعات پربیننده بر سودآوری و امور تجاری تمرکز کرده و فقط در ساعات  DD1ازآن  پس

همین دلیل بود  پربیننده، اهداف اصلی خود یعنی آموزش و توسعه را مورد توجه قرارداد. به غیر

یاری از منتقدان اقدامات این سال از آغاز به کار هیأت پراسار بهاراتی، بس 4که فقط پس از 

دادن زمان پخش به بخش خصوصی و توجه صرف به نیازها و عالیق  علت اختصاص گروه را به

(، 113د  117: 2۰۰7مخاطبان صرفاً شهری مورد انتقاد شدید قراردادند )فورسیچ و شیرخنده، 

، جنایت و های خصوصی در دهۀ نود، بر سه موضوع سینما دوردارشان پس از معرفی کانال

( تمرکز کرده بود که موضوعات مورد عالقۀ مخاطبان مرفه شهری بودند Cs 3) 1کریکت

(Chadha, 2017: 149.)  

داده  ای یکی دیگر از تغییرات رخ ای محلی و منطقه های رسانه مالکیت افقی و افزایش غول

الیل افزایش ( د2۰1۰) 2باشد. چادها و کاوری ای هند پس از دهۀ نود می در عرصۀ رسانه

تسخیر،  امکان دسترسی به بازارهای محلی قابل»دارند:  ها را چنین بیان می گونه سازمان این

ها در قاره  های قانونی واقعی. عدم کنترل رسانه روابط نزدیک با نخبگان سیاسی و فقدان کنترل

توجه  جهت قابل باشد و هند نیز در این میان ازآن های بارز عرصه رسانه می آسیا یکی از ویژگی

اند بدون محدودیت و افسارگسیخته توسعه یابند.  ای خبری توانسته های رسانه است که شرکت

افزایی میان تلویزیون، اینترنت  های تکنولوژیک از هم اند با ادغام ها توانسته بسیاری از این شرکت

سعۀ فضای دیجیتال ازپیش جایگاه خود را از طریق تو مند شده و بیش و سکوهای موبایلی بهره

  (.143یت کنند )همان:تثب

ها توسط تعدادی شرکت محدود از دیگر تغییرات  ای یا کنترل باالی رسانه تمرکز رسانه 

، 2۰14آمده در سال  دست باشد. بر اساس آمار به سازی در دهۀ نود می داده پس از تجاری رخ

نامه در آن ایاالت توسط تعداد معدودی بسیاری از ایاالت، شاهد تمرکز باال بوده و بازارهای روز

ای بیش از  شوند. در پنجاب و آسام، فقط یک شرکت رسانه ای کنترل می های رسانه از شرکت

درصد مجموع  4۰درصد از سهم بازار را در اختیار دارد. در آندراپرادش و گجرات حدود  5۰

های  رصد روزنامهد 6۰شود. بیش از  ای کنترل می نشریات فقط توسط یک شرکت رسانه
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شرکت  5های تلویزیونی تحت کنترل  شده و بیشترین کانال شرکت کنترل 5زبان توسط  هندی

 قرار دارند. 

سازی  های استراتژیک یا مالکیت شرکتی از دیگر تغییرات ایجادشده پس از تجاری ائتالف

ار چشمگیر های خبری بسی ای در بخش رسانه رسانههای غیر گذاری شرکت است. رشد سرمایه

های  ای تحت مالکیت گروه های خبری منطقه سوم کانال است. مطابق یک پژوهش، حدود یک

مثال در بنگال  عنوان هایی که فعالیت اصلی آنها مالی و عمرانی است. به تجاری قرار دارند، گروه

اندازی  های تلویزیونی متعددی را راه کند، کانال که درزمینه ملک فعالیت می 1شرکت رُز ولِی

های  ای در بخش رسانه، شرکت های غیررسانه گذاری شرکت کرده است. عالوه بر سرمایه

که مالک  DBمثال   عنوان کنند. به گذاری می ای سرمایه های غیررسانه ای نیز در بخش رسانه

اندازی شرکت معدن کرده  باشد، مبادرت به راه می 2باسکارترین روزنامۀ هند یعنی دینیک بزرگ

هایی نظیر  گذاری در بخش است با سرمایه Zeeای  که مالک شرکت رسانه 3ا اِسِل گروپو ی

شدن به یک غول  بها و تکنولوژی در حال تبدیل بندی، آموزش، سرگرمی، فلزات گران بسته

 (.143د  147ای است )همان:  رسانهجدید 

سعۀ آزادی طرز چشمگیری تحت تأثیر تو های هند نیز به ساختارهای مالکیتی رسانه

های خبری تلویزیونی، سبب  اند. فقدان قوانین منسجم برای اداره و مالکیت رسانه ای بوده رسانه

های سیاسی و افراد و  المللی تا گروه های ملی و بین های مختلف از شرکت شده است که گروه

در  4شاوپادماجا ها را در اختیار گیرند. مطالعات های ثروتمند بتوانند مالکیت این رسانه خانواده

های  در ایالت جنوب هند حاکی از آن است که توسعۀ کانال 5رابطه با تلویزیون خبری تلگو

ای از محل  طرز گسترده است(، به 2۰19د  2۰1۰خبری تلگو در ده سال اخیر )آمار مربوط به

ستردۀ سرمایه احتکاری و اقتصاد نامشروع و غیرقانونی ناشی شده است. این توسعه با حضور گ

دنبال راهی برای  های خبری به اندازی کانال طبقۀ سیاسی محروم همراه بوده که با راه

اند. نتایج پژوهش شاو با نتایج  بخشی سیاسی و اجتماعی بر اقدامات خود بوده مشروعیت

های  ها در ایالت دهد که اکثر کانال ها همسو بوده و نشان می آمده از سایر پژوهش دست به
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وکارهای غیرقانونی و معامالت  هایی هستند که در کسب ، تحت مالکیت گروهمختلف هند

ای هند مبتنی  کنند. طبق نتایج مذکور، خط سیر اصالحات رسانه اقتصادی نامشروع فعالیت می

دنبال اهداف مختلفی نظیر  گذاری قانونی نبوده و فعاالن این عرصه، به های سرمایه بر زمینه

اند تا تأثیرات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی  نوعی تالش کرده اند و به ودهطلبی و سودجویی ب قدرت

های پخش  های سیاسی، بخش اعظم کانال مثال گروه عنوان و اقتصادی خود را افزایش دهند. به

سوم مجموع  را در چهار ایالت تامیل، تلگو، ماالیام و کنادا در اختیاردارند که بیش از یک

(، سیاستمداران Roy, 2011: 765-766شده در کشور را دربرمی گیرد ) های تلویزیونی ثبت کانال

شوند: کسب سکویی جهت انتقال پیام خود  وکار تلویزیونی می دالیل واضحی وارد عرصه کسب به

باشد. لذا  کانال تحت کنترل سیاستمداران نمی 3الی  2دهندگان. در آندراپرادش فقط  به رأی

ها و پروپاگاندای بازیگران  پوشش مخاطبان، بلکه اشاعۀ دیدگاههای خبری، نه  دلیل رشد شبکه

شده  واردان تبدیل نحوی فراگیر شده است که به قانونی نانوشته برای تازه قدرت است. این امر، به

که این افراد باید ورود خود را با تأسیس یک کانال تلویزیونی اعالم کنند. اگر این  طوری است؛ به

ساز باشد؛ چراکه سیاسیون  حق آزادی بیان مورد بررسی قرار گیرد، نباید مسئله پدیده با توجه به

های خود بپردازند و صداهای مختلف بتوانند یکدیگر را خنثی  نیز این حق را دارند که بیان ایده

سو این روند باعث اشباع عرصۀ دموکراتیک به  شود که از یک کنند. مشکل از آنجایی ناشی می

های کالن و زیرمیزی دسترسی داشته و بازیگران کمتر  شود که به سرمایه نفع افرادی می

کنند،  ای که سیاستمداران وارد بازی می زنند و از سوی دیگر، پول بادآورده ثروتمند را کنار می

کنند  طرف خبری را از گردونه رقابت خارج می باعث برهم خوردن بازار شده و بازیگران بی

(Mehta, 2015: 59  درمجموع، مالکیت تلویزیون خبری هند در اختیار مجموعه60د ،)  ای

شود، اما بر اساس  ای هند افشا نمی متنوع از بازیگران است. اگرچه الگوی مالکیت رسانه

شود که  ای هند، چنین نتیجه می گرفته با فعاالن رسانه های صورت های موجود و مصاحبه داده

المللی،  های ملی و بین پراکنده بوده و عالوه بر شرکت های تلویزیونی در هند مالکیت کانال

 ,Royکنند ) های خبری ایفا می طبقۀ ایالتی )محلی( نیز نقش مهمی در عرصۀ مالکیت رسانه

2011: 767).  

سازی بر توسعۀ  های متفاوتی را در رابطه با تأثیرات مثبت یا منفی تجاری منتقدان تحلیل

دهند. بسیاری از  ها ازجمله دوردارشان ارائه می رای این رسانهگذاری ب ای هند و سیاست رسانه
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ای را دلیل اصلی از میان  های رسانه سازی روبه رشد نظام سازی و تجاری منتقدان رسانه، جهانی

ای  زعم آنان فقط بازگشت به یک نظام رسانه کنند. به رفتن انگارۀ توسعۀ تلویزیونی هند تلقی می

ای را فراهم آورد.  شدن مجدد خدمات توسعه تواند امکان شکوفا می شده است کهکمتر تجاری

ای، مستلزم  شده در این زمینه این است که رسیدن به اهداف توسعه یکی از انتقادات مطرح

ای را زیر سؤال  های آموزشی است و محتوای سرگرمی اهداف پخش توسعه توجه به برنامه

ی سرگرمی را عامل تأثیرگذار در ایجاد تغییرات فرهنگی ها که برخی دیگر برنامه برد، درحالی می

های  را یکی از استراتژی« تعلیم د سرگرمی»در آسیا و آمریکای التین قلمداد کرده و استراتژی 

سازی عرصۀ رسانه را  دانند. برخی از منتقدان نیز تجاری ای می موفق در حوزه ارتباطات توسعه

که مخالفان این عقیده معتقدند  کنند، درحالی می رفتن سپهر عمومی تلقی عامل ازمیان

هاست و این یعنی  معنای کاهش تأثیر مستقیم دولت بر رسانه ای، به شدن اهداف توسعه رنگ کم

ها. کارشناسان این عرصه، عالوه بر اینکه  یافتگی مدنی در رسانه ایجاد فرصت گفتمان توسعه

ای  ایجاد وضع نامساعد برای تحقق اهداف توسعهترین فاکتورها در  سازی را یکی از مهم تجاری

کنند، بر نقش عوامل متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز توجه دارند؛ یکی از  قلمداد می

های اقتصادی کالن جوامع است. در دنیای رو به توسعه، اقتصادهای  این عوامل، سیاست

ها،  فقط رسانه اند. درنتیجه نه ل گشودهسوی کاپیتالیسم نئولیبرا شده راه خود را به ریزی برنامه

های کالن اقتصادی کمتر بر روی کاهش فقر و بیشتر بر توسعه طبقۀ متوسط  بلکه سیاست

شدۀ جدید  ای تجاری های رسانه اند. نظام توسعه( تمرکز کرده گرا )در کشورهای درحال مصرف

اری است. عامل دیگر رشد گذ یک تغییر )شیفت( کلی در عرصه سیاست نشانگر آن است که این 

عنوان  قدرت خود را به وابستگی متقابل بازارهای جهانی است که سبب شده است دولت د ملت،

دهی  تری را در شکل رنگ گذاری اقتصادی از دست دهند و نقش کم مراکز اصلی سیاست

فی و های ائتال های تجاری فراملی، شرکت ای ایفا کنند. در مقابل سازمان های توسعه سیاست

های توسعه در  دهی پروژه سوی شکل ها( به NGOالمللی غیردولتی ) های محلی و بین سازمان

ای( دیگر  های مبتنی بر توسعه )اهداف توسعه اند. بدین ترتیب، رسانه جهان سوم حرکت کرده

ای  های بپذیرند، بلکه باید مجموع فرد توسعه عنوان اهداف منحصربه توانند اهداف دولتی را به نمی

از باورها را باهم درآمیزند. در کنار عوامل یادشده، مفاهیمی چون مدرنیته و توسعه در جهان 

های ویرانگر گذشته و یا  اند. شکست شده مجادله تبدیل  پس از جنگ سرد، به مفاهیمی قابل
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ایجاد  و از باال به پایین، باعث« مقیاس بزرگ»ای  های توسعه نشده پروژه بینی نتایج از قبل پیش

قیدوشرط آنها را با مقاومت  ها و اهداف شده و پذیرش بی سردرگمی دربارۀ این قبیل برنامه

 (.Fursich & Shirkhande, 2007مواجه کرده است )

دلیل شکست در  تواند فقط به ای نمی ای با اهداف توسعه درمجموع، افول پخش رسانه

در پخش عمومی یا دولتی باشد، بلکه  گذاری ای نظیر عدم سرمایه های رسانه گذاری سیاست

با انجام مطالعات گسترده در سال  1عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند. پیج و کرولی

ای را بر عهده  های رسانه اند که طبق آن دولت نقش تدوین سیاست مدلی را ارائه داده 2۰۰1

عنوان ناظران  ی مستقل بههای عموم داشته؛ کمیسیون پارلمان مسئول پاسخگویی بوده؛ گروه

زعم  کنند، اما به گر از گفتمان آزاد عمل می عنوان حمایت پخش عمومی و قوه قضائیه نیز به

 ویژه کنندۀ مدل پخش خدمات عمومی کشورهای غربی به کارشناسان، این مدل، بیشتر منعکس

BBC می غربی، جای تقلید از سیستم پخش عمو ها باید به که در هند رسانه است، درحالی

ای را نیز در  دنبال ایدۀ پخش مستقل باشند که به منافع عمومی توجه داشته و اهداف توسعه به

حال که بتوانند با کاهش تأثیرات مستقیم دولت و احزاب  دستور کار خود قرار دهند؛ درعین

 های های گسترده افزایش دهد. مدل گذاری منظور جلب سرمایه اعتبار و اقتدار خود را به

و توسعه بر  ای طراحی شوند که در کنار آموزش گونه ای هند، بایستی به گذاری رسانه سیاست

دیگر، فقط یک مدل تلفیقی و بازتعریف شده از پخش  عبارت سرگرمی نیز توجه داشته باشند. به

 ای جدید هند باشد )همان(،  تواند متضمن موفقیت آن در محیط رسانه ای است که می توسعه

 سازی بر آزادی مطبوعاتهای هند و تأثیر تجاری رسانهقوانین 

های قدیمی مباحثه، مناظره و گفتگو داشته و با رشد  دموکراسی در هند ریشه در سنت

شده است. تاریخ سیاسی مدرن هند، دربرگیرندۀ  ژورنالیسم در اواخر قرن هجدهم دگرگون

است که در « االخبار مرات»ه روی، صاحب روزنامای نظیر اقدام موهان اقدامات جسورانه

 & Raoشده از سوی جان آدام، روزنامه خود را تعطیل کرد ) های اعمال اعتراض به محدودیت

Mudgal, 2015: 618ها از  های استعمار و سلطه انگلیس بر هند، رسانه (، در حقیقت در سال

شده از سوی کمپانی  عهای مختلف برخوردار نبودند و قوانین وض آزادی الزم برای ارائه دیدگاه

                                                           
1 Page & Crawley 
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وجود آورده بودند. ازجمله قوانینی که  ها به های بسیاری را برای رسانه هند شرقی محدودیت

ها علیه کمپانی هند شرقی و برای استقالل به تصویب رسید،  در زمان آغاز مبارزات هندی

کرد.  اشاره 1878 2و قانون مطبوعات محلی 186۰در سال  1توان به قانون جرایم هند می

کردند )نظیر  قانون اوّل، جرائمی را که هر ناشر، نویسنده و سردبیر باید از آن اجتناب می

شده بود  زبان وضع اعمال ناپسند( بیان کرده و قانون دوم، باهدف کنترل بهتر مطبوعات هندی

و کرد تا بتوانند ناشران  ها و مأموران پلیس قدرت بسیاری را اعطا می و به رؤسای کالنتری

ها را ملزم به نشر موضوعات معینی کرده و در صورت تخطی آنان را  نویسندگان روزنامه

ای نیز حق مراجعه به قانون و  جریمه و فعالیتشان را متوقف سازند. هیچ نشریه یا روزنامه

 (.Adukia, 2019, websiteاعتراض و دادخواهی نداشت )

ها افزود. این  شده بر روزنامه اعمال های نیز بر محدودیت 1914مصوب  3قانون دفاع هند

های سیاسی و  های دولت در سرکوبی آشفتگی منظور اجرای سیاست قانون با اهداف سیاسی و به

انتقادات آزادانۀ عموم جامعه از اقدامات دولت هند به تصویب رسیده بود. با گسترش مبارزات 

ها بیشتر شد. زمانی که  ر رسانهخواه هند، سانسور و فشار ب های آزادی گرایان و جنبشملی

رژه نمک را باهدف مقاومت بدون خشونت و تحریم مالیاتی  193۰گاندی در مارس 

سال 9مدت  انحصارطلبی بریتانیا بر تولید نمک را آغاز کرد، صلح میان مطبوعات و دولت که به

قانون  و قوانین سخت مربوط به صادر« فرمان مطبوعات»دوام آورده بود، پایان یافت و 

بازگردانده شد و  1932که پیش از آن لغو شده بودد، بار دیگر در سال  د 191۰ 4مطبوعات

در قالب متمم قانون جزا به تصویب رسید.  193۰زمان با دستگیری گاندی، قانون مطبوعات  هم

های بسیاری همراه بود؛  با فراز و نشیب 1946تا  1932های  لذا تالش برای آزادی در سال

روزنامه در بمبئی، بنگال،  1۰۰۰، بیش از 1931 5که پیرو قانون اضطرار مطبوعات ریطو به

دهلی و پنجاب تحت پیگرد قانونی قرارگرفته و مجازات شدند. با آغاز جنگ دوم جهانی و به 

بهانۀ دفاع از امنیت ملی فشار بر مطبوعات چندین برابر شده و دولت با توسل به قانون دفاع از 

 5سانسوری محتوای مطبوعات کرد و مجازات زندان را به ا مجهز به قدرت پیشهند، خود ر

                                                           
1 Indian Penal Code 

2 Venecular Press Act 

3 Defence of India Act 

4 Press Act 

5 Press Emergency Act 
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سال افزایش داده و با تجدیدنظر در قانون اسرار دولتی، برای انتشار اطالعاتی که احتمال 

استفاده از سوی دشمن وجود داشت، مجازات مرگ در نظر گرفت، اما پس از استقالل و در 

ها پرداخته و  کمیتۀ تفحص، به بررسی قوانین حاکم بر رسانه دولت هند با تشکیل 1947سال 

قانون اساسی  195۰(، در سال Chaudburi, 1955: 348بسیاری از آنها را لغو یا تعدیل کرد )

های رهبران جنبش ملی هند بود و لذا در  هند تصویب شد. آزادی مطبوعات یکی از خواسته

ر آزادی مطبوعات تأکید بسیاری کردند، اما آزادی گذاران ب زمان تنظیم قانون اساسی، بنیان

های بسیاری  طور خاص در فهرست حقوق اساسی در قانون بیان نشد که با مخالفت مطبوعات به

که معمار اصلی قانون اساسی هند بود، این اطمینان را به اعضاء  1مواجه گشت. دکتر آمبدکور

ه آمده و ضرورتی بر تعریف مجزای آن وجود داد که آزادی مطبوعات در ذیل آزادی بیان و عقید

 ,Mathewباشد ) شده در قانون اساسی هند می آزادی تعریف 6آزادی بیان یکی از . نداشته است

 195۰(، دادگاه عالی هند این دیدگاه را تصدیق کرده و طی تصمیماتی که پس از 29 :2016

قانون اساسی  19بیان که در بند اتخاذ کرد، آزادی مطبوعات را ذیل قانون مربوط به آزادی 

  (.Sadual, 2016: 195آمده بود به رسمیت شناخت )

های هند  شده برای رسانه شود این است که میزان آزادی توصیف سؤالی که مطرح می

ها آزادند تا هرگونه اطالعاتی را بدون محدودیت نشر دهند و باهدف  قدر است؟ آیا این رسانه چه

تمام حقایق را بدون هیچ قید و شرطی بیان کنند یا ملزم به رعایت توسعه منافع عمومی، 

گونه که آزادی  های اخالقی معیّنی هستند؟ پاسخ این است که دولت هند همان چارچوب

منظور حفظ  های الزم در این زمینه به داند، بر ایجاد محدودیت مطبوعات را امری ضروری می

(، دولت هند قوانینی را در 2 قانون اساسی )ماده 19د نظم اجتماعی تأکید کرده است. مطابق بن

زمینۀ محدودسازی آزادی مطبوعات و به نفع عموم جامعه تصویب کرده است که دربرگیرندۀ 

های  د روابط دوستانه با دولت3د امنیت نظام، 2د حاکمیت و اقتدار هند، 1باشد:  این موارد می

د 8د افترا و تهمت و 7 د اهانت به دادگاه،6 د اخالق و شایستگی،5د نظم عمومی، 4 خارجی،

ها یا  توان دریافت که این حوزه تحریک و تهییج به خشونت و جرم. با توجه به موارد مذکور، می

شوند. گرچه مطابق قانون، دادگاه  دربرگیرندۀ منافع ملی هستند یا منافع اجتماعی را شامل می

شوند. لذا  طور منطقی اعمال می ها به عالی هند باید اطمینان یابد که این محدودیت

                                                           
1 Ambedkar 
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سو بر این نکته تأکید دارند که آزادی مطلق نبوده و باید قانونمند  های فوق از یک محدودیت

گذار را محدود  قدرت قانون« ها اِعمال منطقی محدودیت»باشد و از سوی دیگر، با قید 

شود باید عقالنی و منطقی  گذار اعمال می سازند؛ چراکه هر محدودیتی که از سوی قانون می

های گذشته یک  بوده و مطابق قانون باشد و همین امر سبب شده است که طی سال

ها سنگین شود )همان:  کارگیری این قانون ایجادشده و ترازو به نفع رسانه شیفت در به پارادایم

عۀ ( و این همان مفهومی است که بر ژورنالیسم غیراخالقی دامن زده و امکان توس195

 را تسهیل کرده است.  1ای پارتیزانی های رسانه نظام

های پارتیزان در هند، بایستی  برای شناخت بهتر این نوع ژورنالیسم و رابطۀ آن با رسانه 

چند قدمی به عقب بازگشته و عملکرد حزب کنگره را مورد بررسی قرارداد. حزب کنگره، در 

های پس از  در پارلمان هند بود، اما در سالقدرت بالمنازع سیاسی  1977تا  1947های  سال

های بومی و محلی  زمان با این رویداد، روزنامه تدریج قدرت این حزب کمتر شده و هم به 1967

تدریج و  (، بهDowney & Neyazi, 2014: 484تدریج ظهور کرده و قدرتمندتر شدند ) هند نیز به

ای،  های منطقه ای و حمایت آنان از نهضت های سیاسی منطقه با اتحاد مطبوعات محلی با گروه

های یک حزب سیاسی در  هایی که از ایدئولوژی ای پارتیزان توسعه یافتند؛ رسانه های رسانه نظام

ها و مطبوعات  کردند. گرچه این رویکرد در تمام رسانه مقابل احزاب سیاسی دیگر طرفداری می

لحاظ مالی در تنگنا  رغم اینکه به ای علی نههای رسا مشاهده نبود و بسیاری از گروه هند قابل

ای  ای )مسئوالنه( را قربانی ژورنالیسم غیرحرفه بودند، مستقل عمل کرده و ژورنالیسم حرفه

سازد )همان(، اما با  های هند را دشوارتر می کردند و همین امر امکان تحلیل نظام رسانه نمی

ای هند  های رسانه توان به تحلیل نظام (، می2۰13) 2سویۀ چاکراوارتی و روی بر مدل سه  تکیه

پذیری از یک سو و وابستگی، سوءاستفاده از  گرایی و مسئولیت ای لحاظ میزان استقالل، حرفه به

شده و توسعه ژورنالیسم غیراخالقی از سوی دیگر پرداخت. مطابق این مدل  های تعریف آزادی

ای پارتیزان  های رسانه د نظام1قسیم کرد: توان ت ای هند را به سه دسته می های رسانه نظام

باشند که آشکارا به یک حزب  های سیاسی یا افرادی می که تحت مالکیت گروه 3مستقیم

های تامیل نادو، کراال و وست  طور گسترده در ایالت ها به سیاسی وابسته هستند. این رسانه

                                                           
1Partisan Media Systems 

2  Chakravartty & Roy 

3 Directly Partisan Media Systems 
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های  که در آن گروه 1ستقیمای پارتیزان غیرم های رسانه د نظام2کنند.  بنگال فعالیت می

هایی  کنند: کنترل آگهی ها به چند طریق اعمال می سیاسی، کنترل و تأثیر خود را بر روی رسانه

شوند، کنترل رسمی و غیررسمی توزیع و اخبار پولی.  گذاری می که از سوی ایاالت سرمایه

خبار تلویزیونی شده و شدن ا ها از الگوی تجاری باعث سیاسی ترتیب است که پیروی رسانه بدین

منطق تجاری و منطق سیاسی را در کنار هم قرار داده و مکمل یا رقیب یکدیگر ساخته است. 

ای  های رسانه د نظام3ها بیشتر در پنجاب، مادهیا پرادش و موهارشترا فعال هستند.  این رسانه

مالک  های هند هستند و مشخص نیست که چه کسی ترین نوع رسانه که رایج 2ای شبکه

ها بخش مهمی از سرمایه از منابع غیرقانونی و  کند. در این نظام هاست و آنها را کنترل می رسانه

ای کامالً رایج بوده و عملکرد آنها  های رسانه در این نظام 3شود. اخبار پولی مشکوک تأمین می

ایدئولوژی،  گرایانه( است؛ چراکه نیروی محرکه فعالیت آنها نه شفاف و پراگماتیک )عمل غیر

طلبی و  زمان به منفعت مدت و بلندمدت سودآوری است و تمایل هم بلکه مالحظات کوتاه

 (.485خورد )همان:  چشم می نها بهطلبی در عملکرد آ قدرت

ها در  دهد که بسیاری از ژورنالیست خوبی نشان می های هند به شده از رسانه بندی ارائه دسته

ها بوده و به حرفه و مسئولیت خود پایبند  الکان رسانهخدمت منافع سیاسی و اقتصادی م

جای آنکه تالش  ها به دیگر این رسانه عبارت زنند. به نیستند و بر ژورنالیسم غیراخالقی دامن می

عنوان ناظر بر عملکرد سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه ایفا کرده و  کنند تا نقش خود را به

کنند، غیرمسئوالنه عمل  خود را طبق قانون اساسی اجرا میاطمینان یابند که این قوا وظایف 

کرده و با سوءاستفاده از جایگاه خود و پوشش سوگیرانه موضوعات مختلف نظیر انتخابات به 

توان نتیجه گرفت که از  (، لذا چنین میSadual, 2015: 19آورند ) ژورنالیسم غیراخالقی روی می

ها در  لبه عمل کرده و بر قدرت رسانهشمشیری دوعنوان  سو، قوانین محدودکننده به یک

شان افزوده است و از سوی دیگر، توسعۀ اقتصادی و الگوهای آزاد  استفادۀ نادرست از آزادی

تجاری دولت بر این ژورنالیسم دامن زده است؛ چراکه دولت هند در دو دهۀ اخیر و پس از دهۀ 

گذاری موفقی در  رده و بخش تجاری هند سرمایهای به رشد اقتصادی توجه ک طور فزاینده نود، به

ها، برخی از آنها تالش  شدن محیط رسانه ای داشته و با شرکتی و تجاری وکار رسانه حوزه کسب

                                                           
1 Indirect Partisan Media Systems 

2 Networked Systems 

3 Paid News 
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اند تا به تقلید از ژورنالیسم غربی بر سه کلمه کریکت، سینما و جنایت تمرکز کنند.  کرده

ای خود را به مناطق روستایی و  هدرصد از پوشش رسان 2های هند فقط  برترین روزنامه

دهند و از پرداختن به مقوالتی نظیر تغذیۀ ناسالم، گرسنگی و یا  های آنان اختصاص می بحران

عقیدۀ رئیس شورای  (، بهRao & Mudgal, 2015: 618کنند ) خودکشی روستاییان اجتناب می

ی، به ارتقاء خرافات و جای رشد تفکر علم های این کشور به مطبوعات هند، بسیاری از رسانه

زنند و اذهان عمومی را از موضوعات اساسی اجتماعی د اقتصادی  افتاده دامن می عقاید عقب

بینی، ورزش و... سوق  های سینمایی، طالع منحرف کرده و به موضوعاتی چون؛ زندگی ستاره

  (.Sadual, 2015: 197دهند ) می

یر در هند، عالوه بر ایجاد آثار منفی و نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی و تجاری اخ

های اعطاشده، باعث توسعۀ فرهنگ ژورنالیسم تحقیقی نیز شده است. در  سوءاستفاده از آزادی

دهۀ نود ،رشد اقتصاد بازار باعث آزادی بیشتر مطبوعات از کنترل دولت شد و تبلیغات 

دولتی کمتر گشت. لذا  ای شده و وابستگی مطبوعات به تبلیغات خصوصی وارد عرصۀ رسانه

ترتیب  انگیزی در هند شد؛ بدین ( تبلیغات باعث ایجاد پارادوکس وسوسه2۰۰۰) 1زعم جِفری به

ها  گرایی شد، بلکه توسعۀ سپهر عمومی را از طریق توسعه روزنامه تنها باعث ایجاد مصرف که نه

ها و امکان مشارکت  امهترین مناطق کشور فراهم کرده و باعث افزایش تیراژ روزن به دورافتاده

ای، ظهور  های رسانه شده در سپهر عمومی گشت. توسعه فناوری های به حاشیه رانده گروه

های  را فراهم آورد و نیز ظهور فناوری 2«ژورنالیسم دوربین مخفی»های پیشرفته نظیر  تکنولوژی

فع های تعاملی که امکان بازخورد مخاطبان را ایجاد کرد، باعث شد تا در کنار منا فناوری

ای که نیز به قوت خود باقی بوده  های خاص، ژورنالیسم مسئوالنه و حرفه سیاسی د تجاری گروه

را از میان برند « 4ای ژورنالیسم توسعه»نتوانند « 3ژورنالیسم تجاری»های غربی  و توسعۀ مدل

(Downey & Neyazi, 2014: 486به ،) ی ا ای در هند به شمشیر دولبه همین دلیل، آزادی رسانه

ای یا عملکرد غیراخالقی و سودمحور را  تواند عملکرد مسئوالنه و حرفه شود که می تعبیر می

را بیش « 5مسئولیت اجتماعی»موجب شود و سبب شده است تا بسیاری از کارشناسان اهمیت 

 قلمداد کنند. « ای آزادی رسانه»از 

                                                           
1  Jeffrey 

2 Hidden Camera Journalism 

3 Commercial Journalism 

4 Development Journalism 

5 Social Responsibility 
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 گیری بندی و نتیجه جمع

ها نقش بسزایی در  دهد که رسانه دهۀ نود، نشان میهای هند قبل از  مطالعۀ تاریخچه رسانه

استقالل این کشور ایفا کرده و جایگاه مهمی در عرصۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند 

های مدنی و آزادی بیان را سرلوحۀ  دست آوردن آزادی اند و همواره تالش برای به داشته

های هند نیز حاکی از رشد روزافزون  هاند. مطالعۀ روند توسعۀ رسان های خود قرار داده فعالیت

این صنعت در کشور هند باألخص پس از دهۀ نود بوده است. اهمیت دهۀ نود در توسعۀ 

جهت است که در این دوره، هند همانند سایر کشورهای آسیایی در ابتدا در  ای هند ازآن رسانه

قاومت کرده و آن را تهدیدی ای م ای و تلویزیون ماهواره های نوین رسانه مقابل ورود تکنولوژی

برای فرهنگ و هویت ملی خود قلمداد کرد، اما بعدها با ورود به عرصۀ تجارت آزاد جهانی و 

وجود ای خود به های رسانهای را درسیاست گذاری آزاد، تغییرات گسترده نظام سرمایه پیوستن به

این کشور تبدیل شد، اما که این صنعت، به یکی از سودآورترین صنایع برای  طوری آورد؛ به

شده، چندان موفق نبوده و  ای تعیین لحاظ تحقق اهداف توسعه رغم رشد اقتصادی، به علی

 انتقادات بسیاری را متوجه خود ساخته است. 

ای هند نشانگر فقدان قوانین منسجم برای اداره و مالکیت  مطالعۀ الگوهای مالکیتی رسانه

های هندی تحت  های تلویزیونی یا روزنامه اکثر کانال که طوری باشد؛ به در این عرصه می

وکارهای غیرقانونی و  های ثروتمندی هستند که در کسب های سیاسی و خانواده مالکیت گروه

ها در جهت تحقق  برداری از رسانه دنبال بهره کنند و به معامالت اقتصادی نامشروع فعالیت می

باشند. مطالعۀ عملکرد تلویزیون ملی هند یطلبی و سودجویی م اهداف مختلفی نظیر قدرت

دهد که این بخش از رسانه هند از اهداف و  دست داده و نشان می نیز نتایج مشابهی را به

های  ای خود فاصله گرفته و سودآوری و رقابت در بازار را سرلوحۀ فعالیت های توسعه سیاست

که طوریتوان دید؛ به ت نیز میخود قرار داده است. مشابه وضعیت تلویزیون را در مطبوعا

گیری تجاری در سیاستبخش اعظم محتوای مطبوعات سرگرمی و تبلیغات شده است. جهت

سرعت توسعه یابند و  ای پارتیزان به های رسانه ای هند سبب شده است تا نظامگذاری رسانه

سازند و اهداف ای و مسئوالنه را قربانی ژورنالیسم غیراخالقی و سودمحور  ژورنالیسم حرفه

الشعاع اهداف تجاری و سیاسی قرار دهند. همین امر سبب سوءاستفاده از  اصلی خود را تحت

های اعطاشده به آنان در قانون اساسی هند شده است. از عوامل دیگری که بر استفاده  آزادی



  165 ای و تأثیر آن بر توسعه: مطالعۀ موردی کشور هند  گذاری رسانه سیاست

 

دن کر ای است که با مشروط ای دامن زده است، قوانین محدودکننده نادرست از آزادی رسانه

ها  ها از سوی رسانه ای، بر میزان سوءاستفاده از این آزادی نحوۀ برخورد قانون با فعاالن رسانه

رغم تأثیرات منفی توسعۀ تجاری و پیوستن به  افزوده است. گرچه نباید فراموش کرد که علی

الگوهای جدید، رشد اقتصاد بازار در دهۀ نود، سبب آزادی بیشتر مطبوعات از کنترل دولت 

ها به تبلیغات دولتی کاهش یافته است و به تبع آن تبلیغات نتیجه، وابستگی رسانهشده و در

ترین مناطق کشور امکان مشارکت ها به دورافتادهیافته و با توسعه روزنامهخصوصی توسعه

ها، باعث رشد شده بیشتر شده است؛ ضمن آنکه توسعه فناوریراندههای به حاشیهگروه

سمت استفاده  همه، موازنه بهسئوالنه و کاهش سانسور گشته است. با اینژورنالیسم م

کند و تشکیل نهادهای خودتنظیم )شورای شده سنگینی میهای اعطانامطلوب از آزادی

مدار را افزایش مطبوعات(، در عمل نتوانسته است امکان رشد مطلوب ژورنالیسم مسئولیت

زمینۀ خودتنظیمی سبب شده است تا شورای  دهد. کمبود قوانین منسجم و کارآمد در

های  مطبوعات هند عمالً به نهادی تشریفاتی تبدیل شود که قدرتی در تنبیه و مجازات رسانه

رغم توسعۀ تجاری و  توان گفت که هند پس از دهۀ نود، علی خاطی نداشته باشد. بنابراین می

گذاری این  است در زمینۀ سیاستای، نتوانسته  های رسانه افزایش سودآوری از محل فعالیت

ترین کشور  ای، موفق عمل کند و باوجود داعیۀ دموکراتیک عرصه و تحقق اهداف توسعه

 ای چندان نکوشیده است.  جهان، در تحقق آزادی مطلوب رسانه
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