
www.esalat.org 

  
  

  یک پژوھش منسجم برای اولین بار
  بخش دوم

  »صباح« استاد گردآورنده پژوھش و

  
  

 ؟ آیا رسانه داشتن مسوولیت نیست

  

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

نگاری،  ازیک جذبھ اصلی تاریخ روزنامھ. تاریخ تمدن بھ تعبیری تاریخ سیرافکار و عقاید بشر است

با استفاده از  در مدت بیش از پانصد سال، بشرمتمدن. تاریخ انتشار و نفوذ آگاھی ھای فکری است

است با ھمنوع خود  وسایل و اختراعات علمی، مثل چاپ، تلفن و رادیو و تلویزیون، سعی کرده

ده اند از انسانی کوشش کر با بھ کاربردن وسایل ارتباطی اعضای مختلف جامعھ. ارتباط پیدا کند

کنند، اندیشھ ھای محیط خود را تفسیر و  وقایع روز با خبر شوند، عقاید خود را بھ ھمدیگر ابراز

ارتباطی بھ پیشرفتھای فکری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  تعبیر نمایند و باالخره با تسلط بر وسایل

  . دست یابند

ھا را از  توان براساس آن انواع رسانھ یبر مھارت است كھ م یك نوع درك متكی ی  رسانھ یآگاھ

  . كرد ییك و شناسایگر تفكیكدیرا از  یا دات رسانھیز داد، انواع تولیگر تمیكدی

ك رسانھ را ی یین باشد كھ بر اساس آن بتوان محصول نھایتواند ا یم ی معلومات رسانھ یھدف اصل

 یبا عدالت اجتماع ییمحصول نھاك یك رسانھ بھ مثابھ ی ین محتوایا بین جنبھ شناخت كھ آیاز ا

ھا و  مؤثر از رسانھ یور بھره یھا كیاز تكن یا زهیآم ی  رسانھ یآگاھ. ریا خیوجود دارد  یا رابطھ

از  یا بھ نقطھ یدر واقع اگر زمان. گر استیكدیھا از  ص رسانھیتشخ ینش و درك برایكسب ب

قطع ارتباط با رسانھ شود وارتباط با تواند مانع  یم یم، سواد رسانھ یك رسانھ برسیتعارض با 

نظام رسانھ . ھ كندیتر را توص  ك رابطھ فعالیبھ  یھ و انفعالیكسویل رابطھ یمتفاوت و تبد یھا رسانھ

 یا ن ھر رسانھیرا دارد، ھمچن ییب و شناسایت تعقیآن قابل یسلسلھ مراتب است و اجزا یدارا ی

ھا، نرم افزارھا،  رساختیآن اعم از ز یكارخانھ تمام اجزاك یمانند  یعنیاست  ییمحصول نھا یدارا

ش یرا با اھداف از پ یید و محصول نھایك تولیدھند تا  یره دست بھ دست ھم میو غ یانسان یروین

ا یك طبقھ یت یتواند در خدمت تثب یك رسانھ می ییمحصول نھا. ل مصرف كننده دھندیف شده تحویتعر

ن ین چنیبنابرا. ستیبخش ن یبخش و آزاد ییكھ رھا یقھ و قدرتدر خدمت قدرت حاكمھ باشد؛ طب

 ییروھایعمل كند، بلكھ در خدمت ن یتواند در خدمت عدالت اجتماع ینم ی  رسانھ ییمحصول نھا

 یو اطالعات یا آگاھید كھ آیتوان پرس یگر زبان میبھ د. ھستند یاست كھ درصدد سلب عدالت اجتماع

ك طبقھ ینكھ صرفا در خدمت یا ایر یا خیم بھ صالح اجتماع ھست یآور یھا بھ دست م كھ از رسانھ

  . است

دن یدن باشد و در ھمان ھنگام دویفرضا ده سالھ در حال دو یلم پسركیك فیاگر در  -اول -دو مثال

او متوجھ . ستین یبیده است، اتفاق عجیاد دیلم زیكھ ف یكس یشود، برا ك مرد چھل سالھ یل بھ یتبد

ده باشد ممكن است یلم ندیكھ اصال ف یكس یاما برا. بك بوده است ك فالشین پالن یكھ اخواھد شد 

ن مرد چھل یو ا؟ كند و لذا از خودش بپرسد آن پسرك چھ شد یجاد سردرگمیبك ا ك فالشیھمان پالن 
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مسلط شده كھ بر اثر آن نمادھا  یھا  ج بھ دانش و مھارتینما بھ تدریس یا  تماشاگر حرفھ؟ ستیسالھ ك

  . شناسد  یم ینما را بھ خوبیدر س یدارید یھا فیو موت

از  یا از بھ مجموعھیم نیم و آنرا بھ پرواز درآورینیما بنشیك ھواپیلوت ین پیم در كابیاگر بخواھ -دوم

كرده و بھ مقصد ما را بھ حركت در آورده، بھ پروازدرآوردن، كنترول یم ھواپیم تا بتوانیھا دار مھارت

ن تفاوت كھ یبا ا. از داردین یخاص یھا ھم بھ مھارت یا رسانھ یآگاھ؟ ن استیر ازایمگر غ. میبرس

م، فقدان مھارت بھ یبر یم یخاص پ یھا ما زودتر بھ نقش مھارتیو ھواپ نمایدر مورد درك و نقد س

ن یھا ممكن است بر ا رسانھدر مورد استفاده از . لم و بھ سقوط و مرگ منجر خواھد شدیعدم درك ف

 یك کشتی یھا نجا موضوع بھ مھارتیكھ ا یم، در حالیبرخوردار ھست یم كھ از مھارت كافیگمان باش

م تا چھ یدان یم، میماھرتر و آگاه تر باش یتوفان یایھر چھ در در. ھ استیكار شب ك تازهیران ماھر و 

  . دیبھ ساحل رس ر امواج عبور كرد ویش رفت و چگونھ از زید پیبا یعمق

  

  روزنامه نگارخوب کیست؟

  
د ینقل و انتقال اطالعات، عقا یاست برا یا لھیآن وس یو علم یا  اصطالح حرفھ یبھ معن رسانھ

م كھ رسانھ بتواند از ید حساب كنیم بایف را قبول كنین تعریا جامعھ، اگر ایافراد  یھا  دهی،افكار و ا

ا صنف درس و ی. ك نوع رسانھ استیز ی، خود زبان نیتكنولوژا ی یا سازمانیباشد  ینوع انسان

ون و یزیو، تلوی، از مطبوعات گرفتھ تا تلگراف و تلفون، رادیجمع یھا پوھنتون و باالخره رسانھ

  . نترنتیا
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غالب ھستند  یجمع و دستھ یگروھ یھا كنند كھ رسانھ یھا استفاده م جوامع امروز از انواع رسانھ 

و  یان فردیجوامع ارتباطات م یا در بعضیجوامع و  یلیكھ در خ نیا یدارد برات ین عمومیو ا

ون و یزیو و تلوین اشتباه است كھ ما رادیا. است یجمع یھا شتر از ارتباطات رسانھیب یگروھ

  . میبدان یجمع یھا مطبوعات را تنھا رسانھ

حرفھ روزنامھ نگاری دشوار است و مشکل تر این کھ در مطبوعات ماکمتر زمینھ تخصصی در 

  . زیرا روزنامھ نگاران متخصص کمی در مطبوعات کشور بھ فعالیت مشغول ھستند. موفق بوده است

بھ واقع یک روزنامھ نگار باید گزارش نویس ، مصاحبھ گر ، مقالھ نویس ، طراح صفحات داخلی ، 

رکاران یک نشریھ طراح جلد مجلھ ، صفحھ آرا ، خبرنگار ، عکاس و بازیگر نقش ھمھ دست اند

بنگرد و خود  ر ، بھ شکل و محتوای نشریھیس تحریتخصصی باشد و در واقع از زاویھ دید یک ر

برای کسانی کھ می خواھند در مطبوعات بھ تخصص دست یابند ، . نیز یک عامل اجرایی باشد

سالھاست کھ اکنون زمان حرفھ ی گری است و . شناخت کار حرفھ ی می تواند برایشان راھگشا باشد

رسانھ ھای جھان بھ اھمیت تخصص در روزنامھ نگاری پی برده اند و اکنون بھ بھترین وجھ نیز از 

رشد سریع رادیو و تلویزیون در سالھای پس از جنگ جھانی دوم و توسعھ بیش . آن بھره می گیر ند

، دایره طراوت خبری از حد این دو وسیلھ ارتباطی و امکان انتشار سریع و آنی اخبار از طریق آنھا

پیرامون روزنامھ ھا را تنگ کرد و بھ ھمین دلیل مطبوعات بزرگ جھان برای جلوگیری از سقوط و 

حاصل این اندیشھ ھا بھ صورت راه . در ھم ریختن شالوده اقتصادی خود بھ چاره اندیشی پرداختند

مھمترین راھی کھ روزنامھ . دحلھایی برای مقابلھ با نفوذ رادیو و تلویزیون در روزنامھ ھا ظاھر ش

ھا برای حفظ نفوذ و اعتبار خویش یافتند ، روی آوردن بھ تحلیل رویدادھا بود تا مخاطبان خود را کھ 

از طریق رادیو و تلویزیون در جریان رویدادھا قرار گرفتھ بودند بھ عمق واقعھ وچرایی و چگونگی 

م آماده برای واکنش بھ موقع در برابر وقایع روز بنابر این ھر نشریھ باید یک تی. وقوع آن پی ببرند

او باید بھ خرید روزنامھ ترغیب شود و این مھم در . داشتھ باشد تا خواننده بھ عمق واقعھ پی ببرد

  . دستان کسانی است کھ عالوه بر اطالع رسانی بھ تجزیھ و تحلیل وقایع نیز می پردازند

در . ھا است کھ خواننده را در انتخاب آن کمک می کندیک وجھ تمایز نسبت بھ سایر روزنامھ  این 

س نشریھ ی از یک تازه کار توقع نوشتن مطالب تخصصی یاین خصوص باید اظھار داشت کھ ھیچ ر

روزنامھ نگارانی کھ سالھا در این رشتھ فعالیت می کنند نیز شاید قادر بھ تحلیل و یا تفسیر . ندارد

سمت حرفھ ی گری نیازمند یک سری تحوالت نرم افزاری در  در واقع حرکت بھ. رویدادھا نباشند

. برای رسیدن بھ این مھم گامی جدی بردارند یعنی این کھ مدیران بپذیرند. یک روزنامھ نیز ھست

را تقبل می کنند ، صرفا  یروزنامھ ھا و مجلھ ھا کھ مصارف اعزام خبرنگاران خود بھ محل واقعھ 
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شند ، زیرا صدا و سیما خیلی سریعتر از آنھا ، خبر را بھ اطالع مردم نباید در انتظار دریافت خبر با

  . رسانده است

برای . تھیھ و مخابره کند بنابر این خبرنگار اعزامی باید چیزی بیشتر از آنچھ قبال اعالم شده

برآوردن این انتظارات کھ در واقع خواست و انتظار بھ جای مخاطبان روزنامھ ھا و مجلھ ھا است ، 

برنگار باید رشتھ مورد عالقھ خود را انتخاب و یا در رشتھ تحصیلی کھ فارغ التحصیل شده فعالیت خ

او پس از مدتی بھ حدی از تسلط می رسد کھ بھ راحتی . کند و در آن زمینھ معلومات خود را باال ببرد

روزنامھ نگاران  .رویدادھای پیرامون حوزه اش را تحلیل و در اختیار خوانندگان مشتاق قرار می دھد

جوان کھ دوره ھای کوتاه و یا بلند مدت روزنامھ نگاری را گذرانده اند بھ این موضوع توجھ کنند کھ 

آغاز کار مطبوعاتی شروع آموختن و اگاھی از آخرین پیشرفتھای دانش روزنامھ نگاری و راه نفوذ 

بھ تجزیھ و تحلیل رویدادھا روزنامھ نگاری کھ می خواھد در حوزه اقتصاد . در افکار عمومی است

او باید از تمامی . بپردازد ، باید در حد یک کارشناس اقتصادی از جھت علمی ارتقا یافتھ باشد

بھ ھمین جھت نیازمند . رویدادھای جدید در زمینھ تخصصی خود بھ طور عمیق آگاھی پیدا کند

ربرد آن ساده تر ، عملی تر ابزاری است کھ یک محقق و عالم بھ آن مجھز است ھر چند کھ شیوه کا

  . و مردم پسند تر باشد

نگاری  برای تعیین و شناسایی اصولی برای روزنامھ» پیو«موسسھ  یالدیدر سال نوزده نودوھفت م

از جملھ نتایج این تحقیق گسترده انتشارنواصل برای . ازمردم و اھالی خبرتحقیقی انجام داد

بود کھ تام رزنستال » نگاری اصول روزنامھ«تالیف کتاب این موارد مبنای . نگاری بود روزنامھ

و معاون ارشد موسسھ پیو ) ھای روزنامھ نگاران و بیل کواچ رییس کمیتھ دغدغھ) مدیر مرکز پیو(

 . شود در اینجا این اصول بھ عنوان خطوط اصلی گزارش اولیھ تحقیق ذکر می. را نوشتند ن آ

 بھ حقیقت است نخستین وظیفھ روزنامھ نگاری رسیدن> -

نگاری، حقیقت را  روزنامھ. وابستھ است کھ اطالعات مطمئن و صحیح دارند یدموکراسی بھ اشخاص

حقیقت را در یک فضای واقعی و  -و باید -تواند  کند، بلکھ می در خالء و یا از منظر فلسفی دنبال نمی

فھ ای، گرداوری اطالعات و نگاری فرایندی است کھ با مقررات حر حقیقت روزنامھ. عینی دنبال کند

کنند گزارشی منصفانھ و قابل  نگاران تالش می روزنامھ. آید روایت واقعیت و اثبات حقیقت بھ دست می

نگاران باید تا حد امکان  ھای روزنامھ منابع و روش. اطمینان از موضوعی مھم و ارزشمند ارائھ دھند

حتی در دنیایی با عقاید گوناگون، درستی . ی کنندروشن باشد؛ تا مخاطبان بتوانند اطالعات را ارزیاب

 . ظر، انتقاد یا تحلیل متن، تفسیر، اظھارن: بنیاد ھمھ چیز است
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تری از  چنانچھ شھروندان با جریان گسترده. شود پس از آن حقیقت از این تبادل نظرھا حاصل می 

ی کھ برای تایید اطالعات الزم اطالعات مواجھ شوند؛ نیاز بیشتری بھ منابع قابل قبول دارند، منابع

 . است

 باید بھ مردم وفادار بود >-

دھند؛  ھای خبری بھ موسسات بسیاری از جملھ آگھی دھندگان و سھام داران پاسخ می اگر چھ سازمان

. اما روزنامھ نگاران بیش از ھر چیزی باید وفاداری بھ مردم و منافع عمومی را در نظر داشتھ باشند

گوید،  قول و قرار تلویحی، کھ بھ مخاطبان می. اصول برای یک سازمان خبری است تعھد از نخستین

تعھد بھ مردم ھمچنین بدین معنی است کھ . دھندگان تحریف نشده است گزارش بھ نفع آگھی

نادیده گرفتن برخی از مردم . ی از ھمھ اقشار جامعھ ارائھ دھند  نگاران باید تصویر منصفانھ روزنامھ

سازمانھای خبری مدرن بر این باورند کھ اعتبار . شود یت از حق رای یا امتیاز آنان میموجب محروم

در این رابطھ . آورد و این موفقیت اقتصادی بھ دنبال دارد رسانھ، مخاطبان زیاد و وفادار بھ وجود می

 . یک سازمان خبری باید بیش از عوامل دیگر، از تعھدش نسبت بھ مخاطب حمایت کنند

 ات حقایق، اساس کار استاثب> -  

وقتی مفھوم عینیت مطرح . کنند  ای تکیھ می  نگاران برای اثبات حقایق بھ مقررات حرفھ  روزنامھ

نگاران از جانبداری کامال بری ھستند بلکھ این مفھوم بھ معنای  شود بھ این معنی نیست کھ روزنامھ می

عبارت دیگر رویکردی صریح و صحیح روشی نسبتا منطقی و اصولی برای بررسی اطالعات و بھ 

جستجوی چندین شاھد، تا حد امکان نشان دادن منابع مختلف و یا پرسیدن و بررسی . بھ اسناد است

اصل اھمیت تأیید و تصدیق مطالب، یکی از . ھای مختلف موضوع از اصول این روش ھستند جنبھ

مثل تبلیغات، ادبیات داستانی و ھای ارتباطی  نگاری را از دیگر روش چیزھایی است کھ روزنامھ

ای ھمیشھ کامال شناختھ شده و مشخص  ھای حرفھ با این وجود نیاز بھ روش. کند سرگرمی متمایز می

توسعھ داده است اما  ھای مختلفی را جھت مشخص کردن حقایق اگرچھ روزنامھ نگاری تکنیک. نیست

ررسی قابل اطمینان بودن تفسیرھای بھ عنوان مثال کار چندانی در زمینھ توسعھ سیستمی برای ب

 . ژورنالیستی انجام نشده است

 روزنامھ نگاران باید با حفظ قواعد، مستقل بمانند> -

بھ » قابل اطمینان بودن«نگاری است و امری اساسی برای  عدم وابستگی، از الزامات اولیھ روزنامھ

نگاران باید بھ آن  کھ روزنامھ استقالل روح و ذھن بھ جای خنثی بودن، اصلی است. رود شمار می

طرف نیستند، اما ھنوز منبع اعتبارشان  رمسوول و مفسران کامال بییاگر چھ مد. توجھ داشتھ باشند

این . دست آوردن اطالعات است و نھ وابستگی بھ گروه خاصی طرفی عاقالنھ و توانایی بھ درستی، بی
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حرف شدن بھ خود پسندی، نخبھ ساالری، بسیار مھم است کھ ما در حفظ استقاللمان باید از من

 . انزواگرایی و یا پوچ گرایی بپرھیزیم

 باید بھ شکل نھادی مستقل از قدرت برخورد کرد> -

نگاری قدرت بسیاری دارد برای ایستادن در برابر افرادی کھ قدرت و موقعیتشان روی مردم  روزنامھ

نگاری وسیلھ دفاعی  را شناختھ بودند کھ روزنامھنگاری این قدرت  بنیانگذاران روزنامھ. گذارد اثر می

کنند بھ دلیل جلب اعتماد مردم  ھنگامی کھ آنھا از مطبوعات مستقل حمایت می. در مقابل استبداد است

نباید با استفاده سطحی . نگار وظیفھ داریم از این محافظ آزادی مراقبت کنیم بھ عنوان روزنامھ. است

 . فع تجاری از آن سوء استفاده کنیمآن را سبک کنیم و یا در منا

 باید زمینھ بحث و تبادل نظر را برای نقد ھمگانی و قضاوت عمومی فراھم کرد >-  

ھای خبری عرصھ ارائھ مباحث عمومی ھستند و این مسئولیت، قواعدی را برای حرفھ ما ایجاد  رسانھ

. بھترین خدمت بھ جامعھ شده استبینی،  با حقایق خبر سازی شود و نھ با پیش داوری و پیش. کند می

ای برجستھ شود، تالش کرد تا نقطھ نظرات و  ھمچنین باید بھ جای اینکھ تنھا اختالفات جذاب و حاشیھ

ھای کار  درستی و صداقت بھ عنوان چارچوب. عالیق گوناگون جامعھ را منصفانھ ارائھ داد

 . نگاری مورد نیاز است روزنامھ

 جذاب و مربوط بھ موضوع باشدباید تالش کرد مطالب  >-

باید کاری بیش از جذب مخاطب و یا فھرست کردن مطالب . گویی ھدفمند است نگاری قصھ روزنامھ

خواھند با چیزی کھ  دانند کھ می برای تداوم کار، باید میان چیزی کھ خوانندگان می. مھم انجام داد

بھ عبارت دیگر باید تالش کرد تا مطالب . کردانتظارش را ندارند اما بھ آن نیازمندند، ارتباط برقرار 

تاثیرگذاری کار روزنامھ نگاری را ھم از میزان مخاطبانی کھ . مھم، جذاب و مربوط بھ موضوع باشد

این بدان معنی است کھ . جلب کرده است می سنجند و ھم کسانی کھ کارشان را توجیھ کرده است

ً درباره اینکھ چھ روزنامھ مطلبی و در چھ فرمی برای مخاطبان ارزشمندتر است  نگاران باید دائما

نگاران نباید تنھا بھ موضوعاتی مھم مثل دولت و امنیت عمومی بپردازند  اگرچھ روزنامھ. تحقیق کنند

رود و در  اما در عین حال باید توجھ داشت کھ روزنامھ نگاری با مسائل پیش پا افتاده از بین می

 . کند جاد میای کم مایھ را ای نھایت جامعھ

 خبر باید قابل فھم و متناسب باشد >-

خبرنگاری . متناسب نگاه داشتن اخبار و فراموش نکردن مطالب مھم نیز از اصول صداقت است

ای برای مردم تھیھ کند تا مسیر جامعھ را بھ آنان نشان  نگاری نقشھ روزنامھ. کشی است نوعی نقشھ

ای و ھمچنین ارائھ  غفلت از دیگر رویدادھا، نگرش کلیشھ اغراق در حوادث برای ایجاد ھیجان،. دھد

نقشھ باید شامل اخبار تمام . سازد نظرات کامال منفی و بدبینانھ این نقشھ را غیر قابل اطمینان می
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این بھترین موفقیتی است کھ . جامعھ باشد و نھ اینکھ فقط برای گروه اجتماعی خاصی گیرا باشد

نقشھ تنھا یک تشبیھ است؛ . رسند ھا و نماھا بھ آن می وع در پس زمینھھای خبری با ایجاد تن اتاق

 . متناسب و قابل فھم بودن مسالھ مھمی است کھ خبرنگاران باید بھ آن توجھ کنند

 باید اجازه داشتھ باشند تا از وجدان شخصی خود استفاده کنند نگاران روزنامھ >-

ھمھ ما . داشتھ باشد د را از اخالقیات و مسئولیتنگاری باید برداشت و نظر شخصی خو ھر روزنامھ

باید نسبت بھ این قضیھ راغب باشیم، تا ز مانی کھ بھ انصاف و درستی احتیاج است، اختالفات با 

ھای خبری این  سازمان. ھای اجرایی بھ زبان بیاوریم ھای خبری و یا مجموعھ را چھ در اتاق   ھمکاران

آزادی . آورند شان، بھ خوبی بھ دست می تشویق افراد برای ابراز عقیدهاستقالل بیان نظر مخالف را با 

نگاری کمک  کند و بھ روزنامھ بیان نظر مخالف، اختالفات عقالنی الزم برای آگاھی را تحریک می

  . کند تا بھ خوبی تنوع رو بھ افزایش جامعھ را نمایندگی و گزارش کند می

 

  عقیده آزادی بیان و

  
زدھم یتا قرن س«: سدینو یانا، میندیادرپوھنتون محقق  )Harmeet Sawhney( یت ساونیھارم

ا بھ یتالین،ھند، عراق مصر، و ایت چیبھ مرکز )multi polar( یت چند قطبی، جھان در وضعیالدیم

از ھشت  یکیت یمذكور، در مرکز ین ھایوابستھ بھ سرزم یک از فرھنگ ھایبرده و ھر  یسر م

 ین، مبادالت را در دست داشتھ اند و در واقع نظام ارتباطیکره زم یبر رو م شدهیمتداخل ترس یضیب

مذكور  یاما پس از آن، نظام چند قطب. بوده است) decentralize(ر متمرکز یغ یبھ صورت یجھان

  . میبود یزم فرھنگیالیشھ گرفتن امپریر یوماشاھد. ل شده استیتبد یك نظام تك قطبیبھ 
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سابق بكار  یر شورویصاحبنظران اتحاد جماھ یاصطالح اگرچھ ابتدا از سو نیا -یسم فرھنگیالیامپر

توان در گزارش  یآن را م یكھ حت ید، بھ گونھ ایز رسیر جوامع نیج بھ سایگرفتھ شد، اما بھ تدر

و گزارش ) Bride Mac ,1980"(ک جھانیچند صـــــدا، " 1980ونسكو، از جملھ گزارش ی یھا

  . )Varis ,1985"(کطرفھ یابان یک خیـ  یونیزیتلو یبرنامھ ھا ین المللیان بیجر"1985

و  ی، نژادینی، دینیی، آیفرھنگ یھا ان با حربھید بیاز تحد یكیات بشر، مشحون نقاط تاریخ حیتار

بشر . گذاشتھ است یرا بجا یتلخ یھا است كھ در اعصار گوناگون واقع شده و تجربھ یحكومت

 ینمود، دچار نوع یب میاطراف خود كھ بعضا عج یعیع طبیط و وقایاز مح ی، بھ جھت ناآگاھییابتدا

 یید تا بشر ابتدایھا باعث گرد یشیاند ل وقوع آن اتفاقات شد و آن مطلقیدر پاسخ بھ دال یشیاند مطلق

گر ید دیھا و عقا شھیمطلق، خو گرفتھ و اند ییصدا شده، با تك ینییو آ یلگیو قب یدوچار تعصبات قوم

 یبھ اعتقادات و اجرا یل، بستگیات اقوام و قبای، قوام و حییدگاه بشر ابتدایرا از دیز. نتابد بررا 

نكھ ممكن بود باعث از یداشت و تخلف از آن ضمن ا یو مذھب ینھا و مناسك قومییآ یچون و چرا یب

ان و یخت كھ مبادا غضب و خشم خدایانگ ین مردم برمین ترس را در بیقوم شود، ا یدگیھم پاش

، یین رو در اقوام ابتدایاز ا. شان را نابود سازدیزندگ ی رازهیختھ شده، شیمعبودانشان برانگ

تخلف كرده  یو مذھب یلگیو قب یشد كھ از اعتقادات قوم یاعمال م یافراد ین مجازاتھا برایتر سخت

  . راندندیخالف آن معتقدات بھ زبان م یا سخنیو 

ان، یانشان حاكم بود و بیدر م یشیاند بزرگتر شده و با آنكھ ھمچنان مطلق ییبھ مرور اقوام كوچك ابتدا

ده گرفتھ ین حاكم را نادید و قوانیعقا یخورد كھ افراد یبچشم م یت خود را داشت، اما گاھیباز محدود

و  یشیاند شدند اما مطلق یتر م با آنكھ جوامع متمدن. دندیكش ین را بھ چالش مید و قوانیو بعضا آن عقا

استمرار  یز برایر نینشان رواج داشت، و دكانداران زر و زور و تزویھمچنان در ب ییصدا تك

خانمان سوز  ییرا بال» یشیدگراند«دامن زده،  یشیاند و مطلق ییصدا دن بھ تسلطشان، بر تكیبخش

ا ید، یكھ مخالف افكار و عقا یشھ و فكریكرده و دامنھ آن را گسترش داده و با ھر اند یم یمعرف

 یآن سركوبھا ی ن نمونھیبارزتر. كردند یشد برخورد م یص داده میف تسلطشان تشخیتضع

ز داشت یسر ست ینید یھا یشیاند تنھا با دگر است كھ نھ یسا در قرون وسطیشان، حكومت كلیدگراند

ش یتفت یھا كھ در دادگاه یار دانشمندان و محققانیچھ بس. كرد یز اعمال نظر مین یبلكھ در علوم تجرب

دند و زنده در یسا گرفتار گردیمخالف با كل یدیان افكار و عقایو ب یشیاند د در اروپا بھ جرم دگریعقا

  . آتش سوزانده شدند

گذشتھ، پذیرش مفھوم آزادی بیان در جوامع متمدن  یخیاما امروز، با توجھ بھ تجارب تلخ تار

ھای اساسی اكثر كشورھا  حقوق بشر و قانون  یجھان ی بوده؛ چنانچھ در اعالمیھ  امروزی گسترده

 یبرخ یحكومت یو ساختارھا ییای، جغرافیط فرھنگیھر چند كھ بجھت شرا. است گنجانده شده 
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نظران  شمندان و صاحبیاند. بنده فراتر نرفتھ استیك شعار فریان تنھا از حد یب یكشورھا، حق آزاد

نگاشتھ و  یاریھا و مقاالت بس آن كتاب یتھایھا و محدودیو آزاد» انیب«در حول محور  یاریبس

ان یب یاست كھ آزاد ین تفكر اساسیخورد، اعتقاد بر ا یآنچھ در اكثر نظرات بچشم م. اند منتشر كرده

با  یریو انفكاك ناپذ یاتیح ی رود، رابطھ  یبھ شمار م یدمكراس یاصل یاز اجزا یكینكھ یضمن ا

  . كند یم یبشر باز یدر بھبود سطح زندگرا  یا داشتھ و نقش عمده یكرامت انسان

نتواند حرفش  یان محروم است كھ كسیب یقدر از آزاد ھمان  سد،یشد بنویاند یچھ را م كھ نتواند آن یكس

برخوردار نباشند،  یژگیدو و نیكھ از ا ییمردم كشورھا. ان كندیب یا خودسانسوریرا بدون سانسور 

  . شان پھن شودین برایرنگ یھا اگر سفره یتجربھ نخواھند كرد، حت یھرگز آرامش را در زندگ

آزادی . شود یمحسوب م یعیطب یزامریقلم ن یان باشد، آزادیب یكھ آزاد یین، در كشورھایقیطور  بھ

یافتگی کشورھا محسوب داشت و اگر  ھای مھم توسعھ توان یکی از شاخص قلم را بھ تحقیق می

" ن والقلم"ی مختلف پدیدار شود، مرھون آنست چنانکھ در قرآن نیز ھا پیشرفت و تعالی در صحنھ

حال اگر این قلم در بند گرفتار آید، . اشاره ایست بھ قدرت قلم در از بین بردن جاھلیت و تعالی انسان

ای خاص  گیری در بند تفکر عده نظام کنترولی بر جامعھ مستولی خواھد شد و نظام فکری و تصمیم

گیری در ابعاد  اما در طرف مقابل ھم، خطای تصمیم. ھ امکان خطا در آن بسیار استگیرد ک قرار می

فرھنگی و اجتماعی مجریان کھ فرصت مطالعھ بیرونی رفتارشان را ندارند،  -اقتصادی -سیاسی

چنین است کھ آزادی قلم، سره را . تواند تصحیح شود و راه صواب را نشان دھد توسط آزادی قلم می

  . اند کار رفتھ ھایی است کھ در راه ناصواب بھ کند و حتی قادر بھ تصحیح انحراف قلم ا میاز ناسره جد

دھد کھ درجھ آزادی قلم  ند، نشان مییجو یبھره م یلوركنتریغ یھا تجربھ کشورھای موفق كھ از نظام

ھای  صحنھھا در  داری با درجھ توسعھ یافتگی و میزان مشارکت و حضور آن رابطھ مثبت و معنی

اند، از دیرباز قلم را  کھ از قافلھ توسعھ جھانی عقب مانده یدرمقابل، کشورھای كنترول. جھانی دارد

ھمسان  ینیسندگان دینو یحت  ان،ین میدر ا. اند در بند نگاه داشتھ، با اصحاب قلم جفای بسیار کرده

. شوند یھا و سانسورھا م تیودن محدیشتریرو شده و متحمل ب روبھ یشمندان، با خودسانسوریر اندیسا

نظام حاكم قلم بر كاغذ  یھا شھیالت و اندیتما یشمندان در راستایسندگان و اندیاگر نو  گر،یعبارت د بھ

 یاسیان سیر جریرند و اگر در خالف مسیگ یقرار م یقدردان  م، بزرگداشت ویمورد تكر  اندازند،

  ھا تھمت و افترا مواجھ خواھند شد، بلكھ ممكن است با دهت یو محروم یمھر یتنھا با ب نھ  حركت كنند،

كھ با شكنجھ و  است ین در صورتیند و البتھ ایشان صدمھ ببیا و حرفھ یاجتماع یآبرو  شده و یمنزو

تواند مسیر صحیح را  می یدر ھر جامعھ آزادی قلم بھ روشن. المدت مواجھ نشوند لیطو یھا زندان

اجتماعی و  - سیاسی -ان جامعھ را در ابعاد اقتصادییھ خطر احتمالی کھ كنشان داده، در مقابل ھرگون

ھا و منحرفین را  ستاده و جلوی بسیاری از انحرافیدھد، با قدرت ا ید قرار میفرھنگی مورد تھد
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 یبا طرفدار یاریدشمنان بس  د،یان در سانسور و اختناق گرفتار آیاگر قلم آزاد نباشد و ب. بگیرد

تر از پاپ شده، شاھرگ  كیار دارد، كاتولیرا در اخت یاسیه و تفكر حاكم كھ قدرت سدوآتشھ از گرو

شھ آمال و یشھ بر ریت  جامعھ را در چنگال خود قرار داده، یو فرھنگ یاقتصاد - یاسیات سیح

  . مواجھ خواھند كرد یو فرھنگ یاجتماع - یاسیمردم زده و جامعھ را با آشوب و التھاب س یآرزوھا

  

  آگاهی رسانی تلویزیون درنقش 

  
ر یح دارد بھ تأثیصر یش اعترافیھا پرده ون و پشتیزیتحت عنوان صحنھ تلو یو در فصلیربوردیپ

درشكل دادن بھ  یعمل یانحصار یدارا یون بھ نوعیزیتلو - دیگو یاو م. ون در جھان امروزیزیتلو

. ون در جھان امروز استیزیتلور سلطھ یت انكارناپذین واقعیاز مردم است و ا یشھ بخش بزرگیاند

 - ن غول محجوب یت ایمختلف تفكر بھ ماھ یھا كھ در ساحت یورزان شھیاند یھا از درنگ یجدا

ن ید وجھ مشترك ھمھ ایون را بایزیتلو یچون و چرا یر بیاند، نظر بھ تأث دهیشیاند -لوھان ر مكیتعب بھ

 ییل جبرگرایذ یسیامز انگلیلیموند وی، ریكھ در نسبت مطالعات فرھنگ ییتا جا. ھا دانست دهیشیاند

ما را دگرگون ساختھ  یایون دنیزیتلو«كند كھ  یتازد صراحتا اعتراف م یكھ بر آن م یكیتكنولوژ

  . »است

ن رسانھ ھا بطور معمول با زمان یا. انسانند یشھ ھایمولود و محصول اند یل ارتباط جمعیوسا

ند، ھمچون مدرسھ یبكار آ یچنانچھ بھ درست  ،یارتباط جمعل یوسا. ندینما یفراغت انسانھا برخورد م

 یل براین وسایبھ ھنگام فراغت و آنگاه كھ ا یحت. افكنند یپرتو م یات انسانیح یبزرگ بر تمامی 

شك  یان تمام رسانھ ھا بیاز م. آموزند یند ، باز ھم خواه ناخواه میآ یانسانھا بكار م یتفنن و سرگرم

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

نندگان را بھ خود یب ین رسانھ، بھ آسانیا. بیج و ترغیرا در ترویست جذاب و گا یون رسانھ ایزیتلو

سھ با یون در مقایزیتلو. ام را درك كندیست كھ حتما باسواد باشد تا پیننده الزم نیكند و ب یجلب م

. با اعتبار و توانمند است یون رسانھ یزیتلو. است یت مضاعفیمز یدارا یو، از جھت بعد بصریراد

شود،  یكھ توسط آن پخش م یاطالعات یت و مخاطبان برایاست صاحب مرجع یون رسانھ یزیتلو

  . قائلند یاعتبار قابل توجھ

اشاره کرده است، در مورد عملکرد  یشناس ییبایک زیکالس یھا ھیدر نظر یج براد. ھمان گونھ کھ ا

جان یھ یھا ھینظرک طرف یدر . ھ متضاد وجود داشتھ استیشھ دو نظریمردم ھم یھنر در زندگ

ال ناکام مانده انسان ی، لذت و ارضا کننده آرزوھا و امیوجود دارند کھ در آنھا ھنر ھمچون مولد راحت

د قرار یھنر را مورد تائ یوجود دارند کھ عملکرد شناخت ییھا ھیگر نظریشود و در طرف د یظاھر م

د یقات جدیدر تحق. شود یمطرح م یریادگینش، دانش و ید آورنده بیدھند و در آنھا ھنر ھمچون پد یم

نند و ھنر را یگز یارگر را بر میروانکاوانھ و اخت یھا دگاهینوع اول د یھا ھیھا نظر مربوط بھ رسانھ

  . است ییشمارند کھ تحت سلطھ اصل لذت جو یھا م از برآوردن آرزو یا، شکلیھمچون رو

 یریادگیکردن و  یک عامل اجتماعیل دارند کھ ھنر را بھ گونھ ین سو تماینوع دوم بھ ا یھا ھینظر

د و ینما یت میکند، عادات را تقو ین میھا را تلق گر ارزشیان دیکھ بھ ب یر کنند، عاملیتصو یاجتماع

بھ . کند یعمل م یواقع یھا در زندگ کننده یر اجتماعین و سایشتر ھمانند والدیخالق انتظارات است و ب

ن اعتقاد کھ ھنر ھمچون عامل یاز بابت ا(ھا  ھین نظریبر نوع اول ا یاد نقد مبتنیز اریاحتمال بس

ش از آنکھ بھ بلوغ کمک کند، مانع آن یاد بیکند و بھ احتمال ز یھا عمل م خواب آور و مخدر توده

ھا مورد  دارد تا ھنر را بھ عنوان معلم توده یشتریکھ احتمال ب(بر نوع دوم  یاز نقد مبتن) شود یم

رند، یمورد استفاده قرار گ یھ بھ صورت منفین دو نوع نظریاگر ھم ا. تر است یمنف) بحث قرار دھد

ممکن است  یجمع یھا کند کھ رسانھ یما را نگران آن م یاول. گر متفاوت استیکدیبودن آنھا با  یمنف

 . ندازندیر بیبلوغ را بھ تاخ

بھ . رندیھا ممکن است مورد سوء استفاده قرار گ کند کھ قدرت آموزش رسانھ یما را نگران م یدوم

رنده ید در بر گیبا یجمع یھا ن زمان و در مورد رسانھیا یھ مناسب برایک نظریرسد کھ   ینظر م

شک منعکس کننده دو نوع  یھ متداول بین دو نظریرفت کھ اید پذیبا. ھا باشد ھین نظریا یھر دو

  . ھستند یجمع یھا محتوا، دو نوع رفتار و دو بازده متحمل مربوط بھ ھنر در رسانھ 

از  یکی. است یازھا و نقاط ضعف خاصیامت یدارا یون بھ عنوان محمل تجارت واقعیزیتلو

ست یالزم ن. منتقل کند یگریتواند اطالعات را زودتر از ھر رسانھ د ین است کھ میآن ا یازھایامت

نکھ فرد فراگرفت کھ یپس از ا یحت. ون انسان خواندن را فراگرفتھ باشدیزیاز تلو یریادگیش از یپ

بزرگساالن را  یبرخوردار است کھ انتقال اطالعات مربوط بھ زندگ یژگین ویون از ایزیبخواند تلو
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و  یمیقد یر ممکن است کھ زمانبندیمن غیون در اتاق نشیزیبدون شک با حضور تلو. کند یع میتسر

ھا را حفظ کرد و با کودکان بھ صورت مرحلھ بھ مرحلھ و سال بھ سال  تیشده انتشار واقع یدرجھ بند

ا یثان. بخشد یھ سرعت مین اولیدر سن یگریند دیون بدون شک فرایزیتلو. راجع بھ مسائل صحبت کرد

تواند  یھ ملین وسیا. را داراست یریتصو - یک کانال صوتینھفتھ در  یازھایامت یون تمامیزیتلو

عالوه . تر است مراتب سخت ا چاپ بھیر یق تصاویرا ارائھ دھد کھ انتقال آنھا صرفا از طر یاطالعات

ارائھ دھد کھ  یآورد کھ اطالعات را بھ نحو ید میون پدیزیتلو یرا برا یبر آن ھمان خصلت، امکان

ش مربوط بھ یک آزمایون چگونھ یزید تلویریمثال در نظر بگ یبرا. ردیتر صورت گ جذب آن آسان

 . دھد یش مینما یرا بھ نحو موثر یعیعلوم طب

 یت منحصر بھ فردیدر تبادل نوار، در موقع ییو منابع خود و توانا یون بھ مدد سازماندھیزیثالثا تلو

دست  ییتوانند بھ جاھا یون میزیتلو یھا نیدورب. ان قرار داردیتماشاچ یط و فضایگسترش مح یبرا

کودک کم سن و سال  یتوانند برا یآنھا م. دن آن ھستندیاز تماشاگران قادر بھ د یکم ابند کھ تعدادی

اھا تا یکھ از اعماق در ییھا  جھان. اکتشاف ارائھ دھند یاز جھان، برا یشمار ین و بیره نویدا

 یھا یژگین ویاما ھمھ ا. گسترده شده است ییفضا یو تا مقدمات سفرھا ین نقاط کره خاکیدورتر

ون نقطھ ضعف بھ یزیتلو یک خصلت بخصوص برایسھ با چاپ، یدر مقا. ستندیون مطلوب نیزیتلو

تواند  یاو نم. ل کندیتواند سرعت مورد نظر خود را تحم یننده نمیون، بیزیتلو یبا تماشا. دیآ یشمار م

ن تکرار یاز خواستار یون نیزیھ کننده تلویخواھد تکرار کند مگر آنکھ تھ یدر ھنگام لزوم آنچھ را کھ م

نکھ خالصھ برنامھ یقرار دھد، مگر ا ینیتواند آنچھ را کھ قبال گذشتھ است مورد بازب یننده نمیب. باشد

 . دوباره پخش شود

را در کار مراعات  ینندگان خود دارد احتمال ندارد سرعتیبا ب یار کمیھ کننده تماس بسیاز آنجا کھ تھ

عالوه . ھمھ مخاطبان را خشنود کند را در برنامھ مد نظر قرار دھد كھ ییھا و تکرارھا کند و خالصھ

تواند بھ  یخاص باشد، نم یک برنامھ اطالعاتیننده خواھان یاگر ب. ر برنامھ استیننده اسیبر آن ب

 ین خصلت البتھ برایا. ھا صبر کند تا بدان برسد ا ماهیھا و  د ھفتھیابد بلکھ بایمحض تقاضا بدان دست 

د سررشتھ کار را یمناسب است چرا کھ در آن اشکال نقل کننده داستان با یال پردازیو خ ییگو نداستا

بھ . کند یرا دشوارتر م یریادگی یژگین ویم کند و اید خود را تسلیبا یننده میدر دست داشتھ باشد و ب

وه ارائھ یبودن ش یکند، واقع یرا دشوارتر م یریادگیون کھ یزیگر تلویز خصلت دیتناقض آم ینحو

ب ین ترتیکنند و بد یتر مطرح م یمطالب را انتزاع یچاپ یل ارتباطیاست وسا یریتصو - یصوت

ت ین موفقیا. تر عمل کنند موفق یعلم یھا میھا و تعم ممکن است در جلب توجھ خواننده بھ انتزاع

ھا را بھ  ق آموختھیتطبھا شود و  و قدرت حفظ آموختھ یریادگیش یتواند بھ نوبھ خود موجب افزا یم

ل ارائھ یون ممکن است بھ دلیزیتلو یعت واقع نمایوضوح و طب. ل کندیموجود تسھ یھا تیوضع
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ل یدل. منحرف کند ییھا ن انتزاعیننده را از چنیات خود ذھن بیمشروح و توام با جزئ یو بصر یسمع

م بھ عنوان محمل یانتظار دارون ممکن است کمتر از آنچھ کھ ما یزین امر کھ چرا تلویبر ا یگرید

 یت بزرگیال پرداز از چنان موفقیک رسانھ خیون بھ عنوان یزین است کھ تلویموثر باشد، ا یاطالعات

ل ینندگان بدان سمت متمایت، استعداد و البتھ عالقھ بیاز حما یبرخوردار بوده است کھ قسمت اعظم

ن رسانھ یبھ مثابھ استفاده نادرست از ا بایون تقریزیق تلویاطالعات از طر یبھ جستجو. شده است

  . ستھ شده استینگر

ق جستجو یون از طریزیاز اطالعات فراگرفتھ شده از تلو یم مقدار کمید خاطر نشان کنیبھ ھر حال با

ال یمطالب خ یاست کھ معموال محصول جنب یشتر تصادفین اطالعات بیا یریادگی. دیآ یبھ دست م

لزوما خوب  یاتفاق یھا یریادگین یک از اینکھ کدام یدر مورد ا یداورش یچ نوع پیھ. پردازانھ است

   . میھستند، نداشتھ باش
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