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  پيش درآمد
 و جو حاكم بر نظام خبري جهان از در روزگار معاصر، سرعت چشمگير تحوالت و سيطرة تكنولوژي

اند و  ها را زير سؤال برده   كه اساس ارزش(non- cognitivism)گرايانه  يك سو، و نظريات غيرشناخت
هاي اخالقي و انساني در سطح  دانند سبب شد كه توجه به ارزش ها مي ها را مجعول ذهن انسان آن

هاي ارزشي،  بطور خاص، رو به افول گذارد و بحثجوامع، بطور عام و در وادي رسانه و خبرنگاري، 
ها در پاي واقعيات  تفكيك واقعيت از ارزش و ذبح ارزش. گويي تلقي شود كه فايدة كاربردي ندارد كلي

بازنمايي . گشت (Nonobjective Representation)منجر به وجود آمدن پديدة بازنمايي غيرواقعي 
اي دنياي استكبار كه  رويكرد رسانه. باشد  انتقال يك رويكرد مياي رسا و گيرا در جهت غيرواقعي واژه

. باشد ها افكنده است و جهان اسالم نيز از اين قاعده مستثني نمي چتر انحصار خود را بر تمامي رسانه
هاي واالي انساني صورت گرفته است، جرايد  هايي كه براي اضمحالل ارزش رغم همة تالش البته، علي

هاي اجتماعي، چهرة پاك جامعه  اند كه نابهنجاري يه بر فرهنگ غني قرآني، كمتر اجازه دادهاسالمي، با تك
هاي خود و زدودن  شود كه ما در انديشة اصالح و اكمال رسانه اما اين واقعيت سبب نمي. را آلوده سازند

نگي قرآني و ما با داشتن حدود چهارده قرن سابقة فره. زنگارهاي ارزشي نظام خبري بيگانه نباشيم
دست، چرا در پي طراحي و معرفي نظام ارزشي مستقل در  داشتن صدها نويسنده و شاعر و هنرمند چيره

وجه اين نيست كه از ابزار و تكنولوژي پيشرفته  معناي اين سخن به هيچ. حوزة رسانه و خبر نباشيم
هاي اخالقي ندارند،  ا ارزشاستفاده نكنيم، چرا كه اينگونه مسائل، به خودي خود هيچگونه تعارضي ب

  .هاي به كارگيري اين ابزار است بلكه سخن بر سر اهداف و روش
ترين مطبوعات در اجراي ضوابط اخالقي با هزاران مشكل و معماي  سؤال اين است كه چرا با اخالق

خل و خارج اند؟ رسانه به عنوان ظرف انتقال پيام وظيفه دارد مردم را از حوادث و اخبار دا كشنده مواجه
اگر رسانه از محدوده صحت خارج شود . مطلع نمايد، لذا ضروري است به راستي و درستي متصف باشد

ها و  و پاي در فضاي بازنمايي غيرواقعي بگذارد آن وقت ما شاهد يك رويكرد در جهت قلب ارزش
  .اي خواهيم بود تبديل آن به مصالح حرفه

. دهند مي» خبر« عالمت و آيت خداوند تعالي هستند و از او از نگاه معارف اسالمي، تمام ذرات هستي
آنگاه كه خداوند اراده فرمود كه انسان را هدايت كند و از رمز و راز و هدف هستي با خبرسازد، انبياي 

رساني، به اين هدف خويش جامعة عمل  هاي خبري و اطالع گرامي را برگزيد و در قالب بهترين مجموعه
 است كه منبع آن خداوند تعالي ــ مورد اعتمادترين اي خبري قرآن كريم مجموعهاني كتاب آسم. پوشاند
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توان گفت كه  مي. باشد پاكترين و برترين و بهترين مخلوقات مي) ص(منابع ــ و خبرنگار آن پيامبر اكرم 
  1.اولين شغل آدم خبررساني بوده است

.  اشاره شده استقرآن كريم به آن ترين خصايصي است كه در برخي آيات اظهار حق از برجسته
 و اخباري كه از 2توصيف نموده است» حق«خداوند منان در برخي آيات، كالم خود را با وصف 

  .)6/آل عمران(» اِنَّ هذَا لَهو القَصص الحق « .گذشتگان نقل نموده اخبار حق ناميده است
جĤء بالصدقِ و صدَقَ بِه اولئك  هم والَّذي «اي ديگر صداقت را اينچنين ستوده است  و در آيه

  .)33/زمر(. »المتَّقُونَ
دليل  از نظر قرآن، هر گفتة خالف حقي، باطل است خواه دروغ باشد، خواه تهمت و عيبجويي بي

. اي خالي از فايده نباشد و آن اين است كه آيا هر اظهار حقي مطلوب است در اينجا شايد ذكر نكته. باشد
    وجود Real“   و ”Right  يا همان» واقع«و » حق«سخ به اين سوال، بهتر است به فرقي كه بين براي پا

واقعيت يعني چيزي كه در جهان هستي، هست يا بوده يا خواهد بود، اعم از آنكه داراي . دارد بپردازيم
ت؛ و ارزش مثبت اما حقيقت يعني ارزش مثبت يا آنچه داراي ارزش مثبت اس. ارزش مثبت يا منفي باشد

در نزد ما ارزشي است كه مورد رضايت خدا و مطابق با فطرت و عقل سليم انسان است و براي سعادت 
براساس اين تعريف برخي واقعيات، حقند يا حقيقتند، يعني داراي ارزش مثبتند و مورد . باشد او مفيد مي

وع به سعادت انسان كمك رضايت خداوند و مطابق فطرت انساني و عقل سليم هستند و در مجم
و خاندان او واقعيت بود اما حق ) ع(ظلم يزيد به امام حسين : اما برخي واقعيات حق نيستند. كنند مي

توان  با توجه به اين مطلب مي. و يارانش هم حق و هم واقعيت بود) ع(نبود ولي مقاومت سيدالشهداء 
ان برخي از واقعيات اوال و بالذّات جايز بلكه گفت كتمان هيچ حقي اوال و بالذّات جايز نيست ولي كتم

مورد اين واقعيات، خود  در جامعه واقعيت است، اما اظهار نابجا و بي... وجود فحشا، دزدي و. الزم است
اشاعه فحشا به خودي خود مطلوب نيست، چه رسد به آنكه با ترفندهاي . مصداق اشاعه فحشا است

  .يگانه به آن شاخ و برگ داده شودخبري وام گرفته شده از نظام خبري ب
معيارهايي كه بايد . توان معيارهايي اصلي و حقيقي را دريافت مي) ع(در ميراث ارزشمند امام علي 

عنوان يك شاخص در عرصة رسانه و خبر ظهور و بروز پيدا كند و در تمام ابعاد و مراحل فعاليت  به
اين اصل را .  گزينش و انتخاب به كار گرفته شودنگاري به عنوان معياري براي مطبوعاتي و روزنامه

  .ناميد» مداري حق«يا » اصالت حق«توان  مي

____________________________ 
هايشان  اي آدم ايشان را از اسامي آنان خبر دهد پس هنگامي كه آنها را از اسم: فرمود» ...ئهم فلّما اُنبأ هم بأسما.... ائهمقال يا آدم انبئهم بأسم«.  ١

  .»...خبر داد
  .91/ بقره. ٢
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و شايد كمتر اصل . مداري است گرايي و حق آدمي هم به الزام دين و هم به حكم خرد موظف به حق
و نيز مداري در ساحت انديشه و اعتقاد  حق. اخالقي و ارزشي بتوان يافت كه چنين گسترده دامن باشد

گرا در پي آن است كه منظومة معرفتي خود را براساس  انسان حق. يابد در صحنة كردار و عمل حضور مي
جان و دل انسان حق مدار در مقابل . حق بنا كند و آن را از نفوذ هرگونه اعتقاد باطل و ناروا نگاه دارد

كوشد كه كردارش از محدودة  ن مياو همچني. تابد حقيقت خاضع است و به هيچ بهايي انكار آن را برنمي
عالم صحنة اختالط و امتزاج حق . حق فرا نرود و دست و دامان خود را به اعمال زشت و ناپسند نيااليد

جويدو پس از يافتن آن، كردار خويش را با آن مطابق  مدار كسي است كه حق را مي و باطل است و حق
در . دارد ن خويش از اين واقعيت اساسي پرده برميدر جاي جاي سخنا) ع(امام علي . كند و مالئم مي

  :كنيم اشاره مي) ع(اي از سخنان امام علي  اينجا به گوشه
  .)16خطبه (.  اهل فلئن امرَ الباطلُ لقديماً فَعلَ و لئن قلَّ الحقِّ فلرّبما و لَعلّحق و باطل و لكّل«

اگر باطل پيروز شود شيوة . ار است و هريك را گروهي خريد]در پيكارند[از ديرباز حق و باطل 
  ».ديرين اوست و اگر حق اندك است، قدرت قرين اوست

ترين خبر آن است كه مطابق حق  گرايي در ساحت خبر دهي و خبرگيري نيز جاري است، راست حق
  3)2/401/غرر(» اَصدق القول ما طابق الحق«. باشد

هاي  ه بسا اخباري كه بر اساس گزارشچ. گرايي اهميت خاصي دارد در مرحله تهية خبر نيز حق
  .ها فاصله دارد گردد، حال آنكه با آنچه كه واقعيت است فرسنگ شفاهي منابع غيرموثق تهيه مي

  .)141خطبه  (.»الحق و الباطل إالّ اَربع اَصابع الباطلُ اَن تقولَ سمعت و الحقُ تقول رأيت اَما اَنّهِ ليس بين«
پرسيدند معني اين سخن چيست؟ ) ع(از امام علي [ز چهار انگشت نيست بدانيد ميان حق و باطل ج«

  باطل آن است كه ]:انگشتان خود را فراهم آورد و برداشت و ميان گوش و ديده گذاشت پس فرمود
  .بگويي شنيدم و حق آن است كه بگويي ديدم

به عنوان معياري عام ) ع(گرايي در ديدگاه امام علي  از سخنان ياد شده به خوبي اهميت و جايگاه حق
البته چه بسا اهل نظر خرده بگيرند كه معيارهاي ياد . شود كه در ساحت خبر نيز جاري است، روشن مي

شده از چنان كليتي برخوردار است كه تشخيص مصاديق آن، در حوزة اعتقاد و عمل، به غايت دشوار 
دانند و ديگري را   دو خويش را محقق ميهايي كه طرفين آن هر نمايد؛ چه بسيار اختالفات و دشمني مي

  .سازند به پيروي از باطل متهم مي
» كنند باطل و حق با يكديگر اجتماع نمي» «اليجتمع الباطلُ والحقُّ«: در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

  .)372، ص 2غرر؛ جلد (

____________________________ 
  .401 ص 2غرر الحكم  و در رالكلم ، جلد الدين،  خوانساري، آقا جمال.  3
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 يكديگر دامن ها از با اين حال، همسايگي و همجواري حق و باطل است كه به دشواري تمييز آن
و انّما سميت الشبهه شبهه ألنّها تشبه الحق فاما اَولياء اللّه فضياؤهم فيها اليقينُ و دليلهم سمت «. زند مي

ليكن دوستان خدا را ـ فريقتن نتواند ـ كه . شبهه را، شبهه ناميدند چون حق را ماند «)38خطبه (. »الهدي
  ».ري، راهبر استيقين، چراغ رهگذر ايشان است و رستگا

در اين نوشتار كه توسط پژوهشگر ارجمند جناب آقاي خليل زاده تهيه و تدوين شده  به ذكر مباني 
همچنين در . در رابطه با رسانه و خبر پرداخته شده است) ع(اسالمي از ديدگاه قرآن و سخنان امام علي 

ده و براي برون رفت از بحران هاي جهان اشاره ش هاي ديگر اين مجموعه به وضع فعلي رسانه فصل
  .اي فعلي با لحاظ مباني ديني و علوم ارتباطات راه حلهايي ارائه شده است رسانه
   

  محمد مهدي انصاري 
  برنامه ريزي رسانه ها مديركل دفترمطالعات و
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  هاي بازنمايي غيرواقعي بررسي ريشه: صل اولف
به صورت ناگهاني و يكباره به وجود نيامده بازنمايي غيرواقعي از اطالعات و رويدادهاي موجود 

گيري آن مسيري را طي كرده است  بلكه اين پديده در طول زمان و پيدايش تحوالت در روند شكل. است
هاي آن  لذا ضروري است ريشه. توان به ماهيت اين پديده پي برد كه بدون درك صحيح از آن مسير نمي
  .ش صحيح و دركي مستدل حاصل گرددمورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد تا بين

  :پردازيم كه به شرح ذيل است هاي بازنمايي غيرواقعي مي در اين فصل به ريشه
  

  امپرياليسم خبري. 1
تغييراتي كه با فرهنگ موجود قبل از . هاي پس از رنسانس است ي دگرگوني امپرياليسم خبري نتيجه«

در اوايل . آيد رياليسم درقرن حاضر به شمار ميرنسانس تفاوت ماهوي داشته است و مبناي فكري امپ
 سلطة خود را 1880ـ 1900شد كه طي سالهاي  قرن بيستم امپرياليسم به آن دسته از كشورهايي اطالق مي

امپرياليسم با توجه به اين . هاي آسيايي و افريقا گسترش دادند و امپراطوري به وجود آوردند بر سرزمين
  »4.تصادي و نظامي استهاي اق پيشينه داراي محرك

در فاصله جنگ جهاني دوم و سالهاي پس از آن بعد ديگري از امپرياليسم كه امروزه از آن به 
شود گفت امپرياليسم خبري به سلطة انحصارات  لذا مي. گيرد شود شكل مي  ياد ميامپرياليسم خبري

هاي خبررساني جهاني  شريانو هدف از آن تسلط انحصاري . گردد خبري در دنياي اطالعات اطالق مي
به عبارت ديگر انحصارات مطبوعاتي است كه در شبكة پيچيدة سياسي ـ اقتصادي حامل نشر . است

  .فرهنگ سلطه است
كند همه چيز را در استخدام خود در آورد و حتي  انسان يك موجود اجتماعي است و تالش مي

  . زند دست به استعمار همنوع خود هم مي
يك سنت هميشگي . كه از راه تشريع قوانين، در جهت كنترل انساني تالش داردتنها دين است 

ها شده  آنچه باعث سقوط تمدن. اند اند و منقرض شده تاريخ اين است كه همه امتهاي گذشته آمده
كند بشر را به سوي  امپرياليسم تالش مي. ها بوده است طلبي و استخدام طلبي انسان است زياده

  .رهنگ خود بكشاندانحصارطلبي و ف
ها نيز نتيجه  هايي استوار است، كه عملكرد امروزه آن فرض امپرياليسم خبري بر اصول و پيش

به ديگر سخن چنانچه جامعه ديگري نيز اين مباني فكري . هايي است فرض منطقي اعمال چنين پيش
ساني از تهيه خبر ر فرايند اطالع. و فلسفي را داشته باشد، همين نقش و كاركرد را خواهد داشت

____________________________ 
  .28ص فرهنگ سياسي، چاپ چهاردهم . آشوري، داريوش.  ٤
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ها و مباني  فرض توسط خبرنگاران گرفته تا گزينش، انتشار، تفسير و تحليل خبر مبتني بر اين پيش
هاي توسعه جهان سوم  باشد نظير نظريه هايي كه با امپرياليسم خبري مرتبط مي بسياري از نظريه. است

ها بر اين فرض استوار  ديگر نظريه و 5نظريه والت روستو. كنند نيز از اين آبشخور فكري تغذيه مي
است كه توسعه لزوماً با سكوالريسم همسويي دارد، و براي تلقين اين نظريه از تمام قدرت خبري 

  .گيرد خود بهره مي
در اين راستا، . كند داري عمل مي هاي قدرت جهان سرمايه امپرياليسم خبري در خدمت تحكيم پايه

جزيه و تحليل رخدادهاي سياسي بطور دلخواه و تحميل بدون نياز به لشكركشي نظامي، با ت
امپرياليسم . كوشد پراكني و بازنمايي غيرواقعي در استحكام اقتدار خود مي هاي غربي و دروغ ارزش

  . دهد خبري با تغيير نظام ارزشي جوامع افكار را در جهت منافع خود شكل مي
به . مكمل ديگر اجزاء نظم امپرياليستي استاز سوي ديگر امپرياليسم خبري به منزله خرده سيستم 

امپرياليسم خبري در اعمال . اين معني كه در خدمت سوداگري اقتصادي و فرهنگ نظام سلطه است
هاي يك سيستم واقعي را داراست اگر چه شخصيت حقوقي مستقلي  هاي خود تمامي ويژگي سياست
گيري   و با كنترل اطالعات در فرآيند تصميمكند تا با تغيير نظام ارزشي اين سيستم تالش مي. ندارد

با تغيير نظام ارزشي و كنترل اطالعات، فرد و جامعه استعمارزده در خدمت منافع . افراد تأثير گذارد
  .كند آزاد است ولي در حقيقت چنين نيست فرد در اين سيستم فكر مي. گيرد استعمارگر قرار مي

در تحقق اين انحصار، . ه امپرياليسم خبري استانحصارطلبي وسايل ارتباط جمعي جزء جوهر
رساني جوامع جهان سوم ايجاد اختالل  رغم شعار جريان آزاد اطالعات، در سيستم اطالع غرب علي

كنند با گسترش ارتباط جنوب ـ  در حالي كه يونسكو و برخي كشورهاي جهان سوم تالش مي. كند مي
كند اين سلطه انحصاري را  اهند، غرب تالش ميجنوب از حاكميت انحصاري امپرياليسم خبري بك

طرفي و  حفظ كند و با طبيعي جلوه دادن جريان خبررساني جهاني، رعايت اختفا در محتوا، القاي بي
فرد خود را حفظ  ايفاي نقش داور عادل و اختفا در سطوح مختلف سازماندهي حاكميت منحصرـ به

. كند رزشي غرب، خبرنگار غربي اخبار را تهيه و منتشر ميبر پايه اين مباني فكري براساس نظام ا. كند
فيلترهايي كه نظام امپرياليسم خبري از . شود پردازي منجر مي اخباري كه به بازنمايي غيرواقعي و دروغ

از اين رو ضروري است كه در . كند، برخاسته از نظام فكري آن است تهيه تا انتشار از آن استفاده مي
رياليسم خبري، بستري كه امپرياليسم خبري در آن شكل گرفته و نظام ارزشي كه از جهت مواجه با امپ

 رويارويي خبري و فرهنگي غرب با جهان 6.كند را شناسايي نماييم و با آن مقابله كنيم آن تغذيه مي
  .هاي فكري است و ماهيتي فكري و سياسي دارد اسالم ناشي از مباني و شالوده

____________________________ 
٥. Walt Rostow  

  .16/2/61 مورخ 848 روزنامه جمهوري اسالمي، شماره  . ٦
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هاي  افكارعمومي برآيند و ديدگاه. دهي به افكار عمومي است جهتامپرياليسم خبري مدعي 
اين . مشترك تعداد زيادي از مردم يك جامعه پيرامون مسائل اساسي و عمومي زندگي جمعي است

ها مولد بازنمايي غيرواقعي از اخبار و حقايقي است كه در دستگاه اطالعاتي امپرياليسم توليد  ديدگاه
اي اجتماعي و نتيجه  افكار عمومي پديده. باشد  افكار عمومي مردم متجلي ميشود و نمايش آن در مي

بنابراين محصول ارتباطات و اثرات متقابل آن . كنش و واكنش ذهنيت بسياري از افراد جامعه است
حال در فرضي كه اطالعات و ارتباطات در انحصار امپرياليسم خبري باشد افكارعمومي . باشد مي

  .آورد گيري غيرواقعي و دروغين روي مي ز طبيعتاً به جهتمبتني بر آن ني
هاي  وقتي موضوعي از طريق رسانه. زمينه پيدايش افكارعمومي بحث و گفتگوي عمومي است

هر گاه درباره يك مسئله و يا . گيرد شود، موضوع افكار عمومي قرار مي امپرياليستي اشاعه داده مي
گوييم افكار  ، يك جو فكري مسلط وجود داشته باشد، ميحادثه كه در جامعه اتفاق افتاده است

حال تسلط اين جو فكري ناشي از سلطة انحصارطلب امپرياليسم است كه . عمومي شكل گرفته است
در اين مقوله شكي نيست كه وسايل ارتباط جمعي بر افكار عمومي تأثير . انجامد به كتمان حقايق مي

به هرحال مفروض برخي از اين . كند وند خاصي را طي ميگذارند اما چگونگي اين عمل، ر مي
كرده كه توسط محيط و اجتماع شكل  ها آن است كه انسان را به عنوان نواري خالي فرض  ديدگاه

. كند دهي شخصيت او ايفا مي هاي جمعي بيشترين نقش را در شكل گيرد و در اين رهگذر رسانه مي
  . اين نگرش نسبت به انسان صحيح نيست

اگر . ميزان تأثيرگذاري وروند تأثيرگذاري تابعي از شخصيت فكري و فرهنگ مخاطبان است
انساني را صاحب انديشه و تفكر و انتخاب فرض كنيم، بديهي است در اين صورت در مواجهه با 

تواند با تأمل، تفكر و كاربرد بينش خود، سره را از ناسره تشخيص داده و گزينش  امواج تبليغاتي مي
ولي بايد به اين نكته توجه داشت كه . هاي صاحبان پيام بطور مطلق واقع نشود د و تسليم خواستكن

هاي  تواند پيام رسانه امپرياليسم خبري به دنبال شكل دادن به تفكر و بينش انسان از زماني است كه مي
  . عمومي را دريافت نمايد

  
  امپرياليسم خبري از ديد انديشمندان علوم ارتباطات

ها و  هاي اجرايي آن در كشورهاي جهان سوم ديدگاه ربارة ماهيت امپرياليسم خبري، اهداف و شيوهد
تئودر آدرنو معتقد است كه توليدات وسايل ارتباط جمعي نقشي . هاي متعددي وجود دارد تئوري

ة كنندگان عمد تجارتي يافته است و وسايل ارتباط جمعي به منزله كاالهاي صنعتي هستند و مصرف
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 طبق اين نظر روشن است آنچه كه تخدير 7.ها دارد آن توده مردم بوده و نقشي تخديركننده بر آن
  .گردد شود حقيقت و وقايع خبري است كه منجر به فضاي مجازي و دروغين در ذهن مخاطب مي مي

هاي مهم پيرامون امپرياليسم خبري است، ضمن موهوم شمردن  مكتب گالسكو كه يكي از ديدگاه
شود و يك پديدة طبيعي  طرفي امپرياليسم خبري معتقد است كه خبر به طرز اجتماعي ساخته مي بي

آل است و خبرها   فقط ايدهرفيط مفهوم بي«: ها معتقدند آن. نيست، بلكه محصول ايدئولوژي است
كه ها نيست، بل شوند به دليل اهميت ذاتي آن  رويدادهايي كه گزارش مي».ها نيستند آيينه واقعيت

خبر پس از گزينش در مرحلة استحاله «. كنند معيارهاي پيچيدة گزينش خبر نقش اصلي را ايفا مي
ها و شكل   عوامل استحالة خبر عبارت از شيوة درج خبر، خواص فيزيكي رسانه».گيرد شدن قرار مي

طرفانه  يهاي اجتماعي و حقايق را ب  رويه است كه نه تنها واقعيت پس خبر يك. ها است كاربرد آن
  8. كند كند بلكه در ساخت اجتماعي خبر هم مداخله مي منعكس نمي

هاي  در ارزيابي مكتب گالسكو بايد افزود كه تا حدود زيادي با واقعيت منطبق است و در شيوه
ها  آوري اخبار و انتشار آن شود كه جمع وضوح ديده مي امپرياليسم خبري و فرآيند تهيه خبر به 

رود  ها مي امري كه در موارد بسياري به جنگ با واقعيت. باشد هاي حاكم عمل مي وهبراساس منافع گر
نگاه نقادانه اين مكتب در بردارنده واقعيتي است كه در طول تاريخ . گردد و به انتشار اكاذيب منجر مي
خبرسازي حتي در رويارويي ستمگران با تعاليم انبياء نيز ما شاهد چنين . سريان و شيوع داشته و دارد

  . ها براساس منافع مستكبرين هستيم و جعل واقعيت
اند، خاطرنشان  هاي جمعي انجام داده گلرينگ و اليوت نيز در تحقيقي كه پيرامون اخبار رسانه«

طرفي از  بي. گيري امري مشكل است طرفي و ارائه واقعيت بدون جهت اند كه دستيابي به بي ساخته
ت پرهيز از هرگونه بحث و جدل و در نتيجه ايجاد توازن در ميان تالش در جه» سي بي بي«ديدگاه 

ها  آن. طرفي در اخبار، خيالي واهي است اما براي برخي از محققان، بي. مسايل مورد بحث است
دهد كه درك كاملي از اهميت حوادث در جامعه خود داشته  معتقدند كه اخبار اين امكان را به ما نمي

  »9. كند تر مي  را براي ما مهمتر و پيچيدهباشيم، بلكه اين حوادث
ها دارد كه جاي آن در مسايل  فرض رسد ديدگاه اين محققان نيز ريشه در برخي پيش به نظر مي

در غرب . گيري ذهنيت افراد، در كسب خبر دخالت دارد به هرحال چگونگي شكل. فلسفة علم است
گيري خبرنگار به  كه در سايه آن جهتآموزش خبرنگاران براساس مباني فكري فلسفه غرب است 

با توجه به مباني و اصول مشتركي كه در انسان يافت . مدارانه است  ها و غرب صيانت از منافع غربي
____________________________ 

  .24، ص 1 مجله رسانه، شماره . ٧
  .121شُكرخواه، يونس، خبر، ص .  ٨
  .32ـ41 ص ،اي، ترجمه فرانك پيروز فرد نگاري حرفه روزنامه.  تگرين، رالف. ٩
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گيري را از سويي به حداقل رساند و از سوي ديگر به اصولي هدايت نمود  توان اين جهت شود مي مي
در . شد و تعالي انسان و اهداف متعالي او باشدكه در جهت سلطه منافع غرب نباشد، بلكه ضامن ر

ها،  به جاي اينكه شخصيت. شود اين راستا مالك قرار دادن حق يك معيار عمده محسوب مي
طلبي، صداقت و اصول  گيري خبرنگار در تهيه خبر باشند، حق داران معيار جهت كارفرمايان و سرمايه

آوري خبر مطرح   معيار عام در جهت كسب و جمعپذيرد، ها را مي عام اخالقي كه فطرت انسان آن
  .شوند و بدان ملتزم شوند

المللي اخبار كه يكطرفه است، سه مدل مشهور وجود دارد،  هاي حاكم بر جريان بين پيرامون مدل
 بوده و متأثر از نظريات وابستگي در 10است كه متعلق به گالتونگ» مركز ـ پيراموني«مدل اول 

در اين ديدگاه جهان به دو ارودگاه مركز و پيرامون تقسيم . باشد سوم ميمجموعه نظريات جهان 
ورويدادهاي مركز از اكثريت برخوردار . شود و تبادل خبر ميان ملل پيرامون بسيار ضعيف است مي

  . است و تبادل خبر در ميان ملل مركز باپيرامون به اندازه تبادل خبر در ميان ملل مركز با مركز نيست
است كه طبق آن ارايه اخبار بيشتر عمودي بوده و از » شمال ـ جنوب«ديگر يكي مدل دو مدل 

كند  كه همچون مدل شمال ـ جنوب عمل مي» مدل مثلثي«و ديگري . شود شمال به جنوب جاري مي
  . نمايد با اين تفاوت كه شمال را به شرق و غرب تقسيم مي

انتقادي به نقش ارتباطات در جهان سوم پائولو فرير، انديشمندي برزيلي است كه با نگرش 
گري و تسليم جهان سوم معرفي  هاي سلطه او ارتباطات را به عنوان يكي از شبكه. پرداخته است

كنندگان انفعالي به  به عقيده او، انتقال معلومات از يك منبع معرفتي قدرتمند، به دريافت. كند مي
هاي   وي بر تماس مستقيم مخاطبان با واقعيت.گذارد ها تأثير نمي وجه در رشد شخصيت آن هيچ

  .كند اجتماعي تأكيد مي
به نظر وي نظام . داند هاي ارتباطي مي هاي اجتماعي را ناشي از نظام مك لوهان نيز تغييرات نظام«

كند، پيام همان وسيله ارتباطي  او بطور خالصه بيان مي. هاست كننده محتواي پيام ارتباطي عامل تعيين
گيري  ها نه تنها از محتواي خود جدا نيستند، بلكه شرط اساسي شكل ين معني كه رسانهاست به ا

هاي خود بر فرهنگ و تفكر تأثير  ها از طريق پيام هاي رفتار با كردار هم هستند، زيرا كه رسانه شيوه
  »11. گذارند مي

م بر جامعه در هم پيام، هم رسانه و هم وضعيت حاك: بندي كلي بايد گفت به هرحال در يك جمع
توان آن را در خالل انتخابات  امري كه مي. گيري تفكر جديد و جامعه جديدي نقش دارند شكل
، »سي بي بي«هاي  امپرياليسم خبري متشكل از شبكه.  در ايران به وضوح مشاهده كرد88خرداد

____________________________ 
١٠ . Johan Galtung 

  .53ن ترجمه علي اسدي، ص  قدرت تلويزيو. كازينو، ژان. ١١
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ي غيرواقعي ي كتمان حقيقت و بازنماي و صداي آمريكا با تالش گسترده خود در زمينه» ان ان سي«
شالوده و . ها تغذيه كند هاي اطالعاتي آن سعي در ايجاد جريان جديدي را دارند كه بايد از شريان

گيرد و سپس از طريق  مبناي فكري اين جريان برانداز در اتاق فكر سران كاخ سفيد و غرب شكل مي
شكاف و اختالف بين امري كه به نوبه خود سبب ايجاد . شود امپرياليسم خبري به مردم منتقل مي

پردازي و شايعه پراكني در سطوح باال به ايجاد يك جنگ رواني گسترده  دروغ. گردد اقشار ملت مي
امري كه بخش عظيمي از انرژي يك ملت و مسئولين آن . عليه جمهوري اسالمي ايران منجر گشت

  . صرف جلوگيري از آفات آن گشت
  

  اهداف امپرياليسم خبري
هاي قدرت غرب  با ايجاد انحصار خبررساني در سطح جهان، كه امروزه يكي از پايهامپرياليسم خبري 

توان در  مهمترين اهداف امپرياليسم خبري را مي. كند شود، اهدافي را تعقيب مي محسوب مي
  :محورهاي ذيل خالصه كرد

  
  هاي غربي تحميل و حاكميت ارزش .1

امپرياليسم خبري اين نقش را در قالب . ي استيكي از كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي، فرهنگ ساز
يكي از . كند گيري مي هاي غربي از طريق كتمان حقايق و بازنمايي غيرواقعي پي تبليغات و القاي ارزش

ها براي  بيني غربي و تالش در جهت تسخير اذهان انسان اهداف  امپرياليسم خبري اثبات برتري جهان
بيني، شيوة زندگي غربي، فلسفة  رهاي جهان سوم را با طرز جهانها درصددند كشو آن. پذيرش آن است

  .برداري كند ها در جهت منافع غيرمشروع خود بهره غربي، آشنا نموده و بدان رهنمون سازند، تا از آن
بزرگترين جنگي كه در پيش داريم، «آيزنهاور، پس از جنگ جهاني دوم در دهة پنجاه اعالم كرد كه 

كنند در عقايد و افكار جهاني نفوذ كرده و  ها تالش مي  لذا آن».ها است ذهان انسانجنگي براي تسخير ا
ها در  اين رسانه. ريزي و حاكم نمايند ها از واقعيت، نظم نويني را براساس تفكر غربي پي با تحريف آن

نن امپرياليسم خبري فرهنگ و س. كنند ها تالش مي جوامع جهان سوم در جهت تغيير و تحميل ارزش
دهد و از شگردهاي مختلف در جهت ايجاد شبهه در عقايد و حقايق  خود را در اين كشورها تسري مي

  . كند برد و اهداف خود را با رنگ و پوشش حقيقت به مخاطبين عرضه مي بهره مي
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  مشروعيت بخشي به نظام سياسي، فرهنگي حاكم بر غرب .2
 دادن سيستم باطل و دروغين سياسي ـ فرهنگي غرب يكي ديگر از اهداف امپرياليسم خبري حق جلوه

هاي خبررساني غرب حركت در جهت تثبيت  مهمترين هدف شيوه: گويد است چنانچه ديويد بارات مي
  .منافع حاكم بر غرب است

اي نيز معتقدند كه وسايل ارتباط جمعي بازوي فرهنگي نظم صنعتي در غرب هستند، به همين  عده
دهد ناظر بر منافع كارفرمايان صنايع غرب است، و سرشار از  ياليسم خبري ارايه ميدليل اخباري كه امپر
  . طرفي است جانبداري و فقدان بي

  
  مخدوش نمودن چهرة فرهنگي ملل محروم و جهان سوم. 3

امپرياليسم خبري در جهت حاكميت بخشيدن و تحميل فرهنگ خود، فرهنگ جهان سوم را به عنوان 
اين امر ناشي از جوهره و خوي . دهد ابي به هدف كالن مزبور، مخدوش جلوه ميراهبردي براي دستي

ها و فرهنگ جوامع ديگر را هيچ  بيند و ارزش استكبار است كه همواره خود را از ديگران برتر مي
كه توسط مجامع غرب تهيه شده است در جهت » بدون دخترم هرگز«و » اُسامه«هايي نظير  فيلم. انگارد مي

  .ش نمودن چهره جوامع جهان سومي استمخدود
گيرد كه در فصل دوم به آن اشاره خواهد  هاي متفاوت بهره مي ها و روش امپرياليسم خبري از شيوه

  . شد
  زنجيره اقتصادي حاكم بر رسانه. 2

. هاي گروهي روي داد  تغييراتي بود كه در دنياي رسانه1980العاده دهه  يكي از تحوالت اجتماعي خارق
اري از جوامع بزرگ به اين نتيجه رسيدند كه ناگزيرند تا از شيوه كنترل تمركز يافته اطالعات دست بسي

هاي پيشرفته جهان از جمله آمريكا حركتي در جهت  دقيقاً همزمان با اين تحول، در دموكراسي. بردارند
ها  رل از طريق حكومتاما اين بار كنت. هاي گروهي آغاز گرديد مخالف براي كنترل تمركز يافته رسانه

ها، مجالت،  به طوري كه روزنامه. پذيرد بلكه توسط چند كمپاني خصوصي انجام مي. گيرد صورت نمي
هاي ديگر به سرعت تحت كنترل شديد تعداد  ها و اكثر رسانه ها، فيلم هاي راديو و تلويزيون، كتاب شبكه

  .گيرند هاي عظيم چند مليتي قرار مي انگشت شماري از شركت
العاده بودن مجموع  هاي خصوصي و خارق با توجه به مشابهت اهداف سياسي و اقتصادي تمامي شركت

  . رسد هاي امروزي، اين واقعيت بسيار خطرناك به نظر مي قدرت انواع رسانه
 هزار رسانه مختلف در آمريكا، تنها بيست و سه شركت اكثر تجارت مربوط به 25امروزه با وجود 

شود گفت الگوي  مي. ها را در انحصار خود دارند ها و فيلم الت، تلويزيون، كتابها، مج روزنامه
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در يك سو اطالعات محدودي قرار دارد كه هر فرد از طريق . گيري است اي در حال شكل كننده نگران
كند و در سوي ديگر مسائل نامرئي جامعه، ملت، جهان و  تجربه و تالش شخصي خود كسب مي

ها نياز  رفته كه هر فرد براي جلوگيري از تبديل شدن به موجود فاقد قدرت سياسي به آناطالعاتي قرار گ
هاي گروهي است و اين سيستم ارتباطي به تعدادي  دهد رسانه آنچه اين دو را به هم پيوند مي. دارد

دهند  ح ميهاي راديو و تلويزيون ترجي ها، مجالت، ايستگاه مدارهاي بسته تنزل يافته كه صاحبان روزنامه
  .كند پخش كنند ها كمك مي خواهند يا مطالبي را كه به اهداف اقتصادي آن آنچه را كه خود مي

ها را در اختيار دارند در نتيجه مالك يك كاالي گرانبها  از آنجا كه اين عده انواع متفاوتي از رسانه
اما . كنند  از آن ياد مي هستند كه با سرمستي مالي(Guaranteed Audience)يعني مخاطب تضمين شده 

  . است (Captive Audience)عبارت مخاطب تضمين شده به بيان ديگر همان مخاطب فريفته
ه و اناند، اخبار، اطالعات، افكار و انديشه، فرهنگ عامي ها مسلط هايي كه بر بازار رسانه شركت

 به خاطر نفوذشان بر ها دقيقاً همين شركت.  سياسي را تحت سيطره و نفوذ خود دارندهاي ديدگاه
ها مطرح يا  هاي آنان از سياست و سياستمداران، كه در رسانه برداشت مردم از جامعه، از جمله برداشت

  .اي در درون حكومت برخوردارند شوند از نفوذ قابل مالحظه ناديده گرفته مي
كامل و دادن در يك نظام مردمي، رمز قدرت حكومت در پاسخگو بودن آن، يعني ارائه اطالعات «

ها نيز همين نكته مصداق پيدا  در مورد فعاليت رسانه. دهندگان، نهفته است حق انتخاب واقعي به رأي
  .برد ها حق انتخاب واقعي را از ميان مي كند؛ انحصار و كنترل تمركز يافته رسانه مي

  :كنيم ها را ذكر مي هاي مسلط بر رسانه به عنوان مثال فهرستي از بنگاه

  ناشر روزنامه نيويورك تايمز: يويورك تايمز نشركت
  ناشر روزنامه يو اس آ تودي: شركت گانت

  ناشر روزنامه لس آنجلس تايمز: شركت تايمز ميرور
ها و   اين شركت(San Francisco Examiner)شركت هرست ناشر روزنامه سانفرانسيسكو اگزمينر 

زنند كه منجر به  ها دست به كنترل اطالعات مي هاي اقتصادي مسلط بر رسانه بسياري ديگري از كمپاني
  »12.شود معكوس شدن حقايق و بازنمايي غيرواقعي از فضاي اطالعاتي موجود مي

  
  
  
  
  

____________________________ 
  63.ها، ترجمه داوود حيدري ص   انحصار رسانه،بگديكيان. بن اچ.  ١٢
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  دروغ مطبوعات به نيابت از تشكيالت. 3
صاحبان قدرت درصدد اقداماتي هستند تا  . اي امروز نواقصي اساسي وجود دارد در صنعت رسانه

پذير كردن  ها سه رويكرد كامالً متفاوت را براي سازش آن. الت دروغ بگويندمطبوعات از طرف تشكي
  .برند كامل مطبوعات به اصطالح آزاد به كار مي

نگاري كه در حال نزديك شدن به حقيقت است تطميع او با پول،  اولين راه براي برخورد با روزنامه
نگاران در كشورهاي در حال توسعه حقوق كمي  بسياري از روزنامه. است... ها و مشاغل و انواع پشتيباني
اي كه اطالعات   در حرفه. شوند هاي چنين بخششي تسليم مي كنند، لذا در مقابل وسوسه دريافت مي

يا ساير » اخبار داغ«نگاران با دريافت  ترين روزنامه شود، دقيق كااليي اصلي است و براي آن بازاريابي مي
كنند كه تنها  نگاران تظاهر مي اين روزنامه. شوند شان، در واقع تطميع مي عاز مناب» خودي«انواع اطالعات 

ولي در اغلب موارد، آن منبع خبري هوشيار است . كنند برداري مي كسي هستند كه از آن منابع خبري بهره
  .كند كارد و محصولي از دروغ برداشت مي هاي خبري را مي داند كه داستان و خوب مي

ر به گفتن حقايق اصرار ورزد دومين راه آزموده شده كه براي ساكت كردن او به كار نگا اگر روزنامه
افتد و بسياري از  باز هم در كشورهاي در حال توسعه اين كار اتفاق مي. باشد رود، تهديد او مي مي

و اين همان ترفندي است كه نيروهاي متفق . دهند نگاران ساالنه زندگي خود را از دست مي روزنامه
براي مثال آنكه تعمداً دفتر شبكه الجزيره را بمباران . اياالت متحده و انگلستان در بغداد اتخاذ كردند
ترور . نگاران ساكن هتل فلسطين در عراق شليك كردند كردند و خبرنگاران آن را كشتند يا به به روزنامه

. شود ا بهترين شكل آن تلقي ميشد، اما در زمان ما ديگر آشكار زماني شديدترين مشكل سانسور تلقي مي
نگاران به دروغ گفتن به نيابت از سايرين، استفاده از احساس  سومين و مؤثرترين روش واداشتن روزنامه

زيرا هيچ چيز واقعاً بيشتر از اينكه وجودشان براي . ها در ميان عموم است ها و تحسين آن خودخواهي آن
  . دارد ت وا نميها را به حرك صاحبان قدرت اهميت دارد آن

اند  ها براي بيان حقايق با آن مواجه اي اما جدا از موضوع خبرنگاران بازاري، مشكل بزرگتري كه حرفه
ساختار خود رسانه است، كه اغلب به داليل سياسي يا تجارتي، باعث اعمال سانسور شديدي بر كاركنان 

 توافقي با دولت برآيد كه نتيجة آن از اي در صدد مصالحه يا ممكن است يك مؤسسه رسانه. شود خود مي
يا ممكن است مؤسسه . ميان رفتن خبري است كه ممكن است بر رابطه آن مؤسسه با دولت تأثير بگذارد

بزرگي وجود داشته باشد كه صاحبان رسانه را در صورت پخش اطالعات مخرب، از تبليغات سودآور 
نه به درآمد تبليغاتي، چنين عواملي تأثيري ويرانگر بر با توجه به تأثير شديد صنعت رسا. خود محروم كند

تبليغ عمدتاً شامل ترويج حقايق ناقص يا دروغ در . نگاران شاغل در اين اين مؤسسات دارد كار روزنامه
توان انتظار داشت كه هميشه و همه جا حقيقت را بيان  مورد محصوالت تجارتي است و به هرحال نمي

كنيم، ما  ها را باز مي چون وقتي روزنامه. هاست ا براي حفظ نظارت مداوم بر تودهه تمام اين دروغ. نمايد
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. كند خوانيم، بلكه روزنامه است كه دستورات خودرا به ضمير ناخودآگاه ما صادر مي نيستيم كه آن را مي
كانس چون تصاويري كه با فر. شود كنند اوضاع بدتر مي  ساعته شروع به فعاليت مي24هاي  وقتي شبكه

  .گذرند قدرت نفوذ بيشتري دارند باال از صفحة تلويزيون مي
اي معتقدند كه رسانه به جاي اينكه ستون چهارم دموكراسي باشد در واقع تبديل به ستون پنجم  عده

اي امروز، بايد به چيزي  براي شناخت كامل پويايي مشكوك صنعت رسانه. خودكامگي تجاري شده است
در مورد وجود كنترل عوامل » ترديد هميشگي«نگاران و حتي اين  بودن روزنامهفراتر از جايز الخطا 

براي آنكه بفهميم در چه چيزي اشتباه شده است بايد . تجاري و فشار سياسي بر صنعت رسانه توجه كنيم
گرا، بايد به طرق  داري هدف در اين دوران سرمايه. تر ساختار رسانه بپردازيم بر بعضي از مشكالت جدي

  .تري بيندازيم گوناگون بر ايدة صنعت مدرن نگاه دقيق
وجدان  نگاران و سردبيرهاي برده صفت و بي اي معتقدند كه رسانه نه فقط به دليل وجود روزنامه عده

كنند بلكه به دليل پيچيدگي اين صنعت به شكل  يا حتي اربابان شيطان صفت و فاسد دروغگويي مي
. دهد گويد فقط كارش را انجام مي وقتي رسانه دروغ مي. ماند اقي نميامروز؛ هيچ راهي جزدروغ گفتن ب

هاي دوران  بعضي از جنبه. كارخانة رسانه به نحوي ساختارمندي شده است كه بتواند دروغ توليد كند
هاي خبري  ها و شبكه كند كه دروغ بگويد و عالوه بر اين روزنامه مدرن رسانه را وادار مي» صنعتي مدرن«

  .كند كه بر زندگي ما كنترل داشته باشند ته را قادر مي ساع24
اما هر روز يك روزنامه؟ چرا؟ چه . اي ارزشمند است رساني عمومي در هر جامعه داشتن نظام اطالع

كند و مثل خود زندگي چنين  مناسب مي» روزانه«ها را براي پخش  چيزي در اين خبرهاست كه آن
شود و  تري چاپ نمي  درروزهايي كه خبر بيشتر است روزنامه حجيمبيني ناپذيرو اتفاقي است؟ چرا پيش

 ساعته خبري 24هاي  كنند؟ همين موضوع در مورد شبكه در روزهايي كه خبري نيست تعطيل نمي
اي كه رسانة مدرن براساس آن  اي براين اعتقادند كه نظام ظالمانه عده. تلويزيون نيز صادق است

خواهد  داري است است كه مي كند بخشي از عوارض بيماري سرمايه رميمحصوالت خود را توليد و منتش
وقفه شب ما را  هايي كه بي داري همراه با نيروگاه ساعت سرمايه. ها را به پول تبديل كند تمام وقت انسان
كنند در اغلب جوامع انقالبي مكانيكي به پا كرده است و كامالً زمام زندگي ما را به  به روز تبديل مي

  . ت گرفته استدس
صنعت . ها كار كنند ساعته براي آن24ها، بانكداران و رؤسا؛ افرادي را نياز دارند كه  مالكان كارخانه

ها، از همين منطق  رسانه نيز بدون توجه به متن عرضه شده و بدون توجه به نگراني از تأثير آن برآدم
ها، معادل پول  ن براي رسانه مثل ساير صنعتزما. كند  ساعته براي كاركنان خود پيروي مي24وقفة  كاربي

ها،  صنعت رسانه جرياني پيوسته از تحليل. است؛ چيزي كه فرصت گفتن حقيقت را از آنها گرفته است
 يكي از نتايج 90رشد ناگهاني اينترنت در دهة . اطالعات و سرگرمي براي پر كردن مغزهاي بشر است
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آيا اين تصادفي است كه امروز ثروتمندترين مرد جهان .  بوداهميت يافتن صنعت رسانه براي ثروتمندان
افزارها سروكار داشته است؟ قدرت صنعت رسانه در جوامع دقيقاً حاصل  كسي است كه سالها با نرم

اي را شامل  هاي اطالعات عمومي گوناگوني است كه از سياست تا جنايات حرفه نظارت آن بر دروازه
دهند باعث  كنند و كساني كه اطالع مي  اطالعاتي به نفع كساني كه فكر ميتوزيع نادرست منابع. شود مي

  .شده است كه صنعت رسانه چنين تأثير عظيمي داشته باشد
  
  

  اي رسانه ماهيت حرفه. 4
هايي داخلي دارند كه تا  هاي انساني ـ مثل عمل طبابت و آموزش و پرورش ـ هدفبرخي از حرفه

درست به .  كار در رسانه در زمرة اين قبيل كارها قرار دارد. استها آنحدودي الزمه نوع فعاليت 
گونه كه تندرستي يك امر داخلي و هدف غايي طبابت است، بيان حقايق مربوط به رويدادهاي  همان

اين بدان معني نيست . چشمگير معاصر نيز جنبه داخلي داشته و بايد هدف غايي رسانه محسوب گردد
كنند چه عنوان كردن اين مطالب در رابطه با رسانه همانند  اره حقايق را بيان ميها همو كه بگوييم رسانه

بلكه برعكس، بايد گفت اگر اين . گرداند اين است كه بگوييم طبابت همواره سالمت را به انسان باز مي
نامه يا انتقاد نمودن از يك روز. ها قادر به ارائه اين قبيل كاالها نيستند دليلي خاص وجود دارد حرفه

ايستگاه راديويي به خاطر عدم گزارش حقايق رويدادها، به مثابه متهم ساختن آنهابه عدم انجام وظيفه 
ها ممكن است رويدادها را صادقانه گزارش نكنند و بعضي از  با اين حال اگر چه برخي از رسانه. است

گيري   كساني باشند كه با بهرهها حقايق را تحريف نمايند و يا حتي به صورت ابزاري در خدمت روزنامه
گويي الزمة يك  اي در پي ايجاد سرگرمي هستند،ولي باز هم درست است كه حقيقت هاي رسانه از مهارت

  .رسانه است
ببينيد كه حضور يك عضو شكاك در يك حرفه . اي ديگر بيان داشت گونه توان به همين مطلب را مي

گويي در ژورناليسم يك دروغ  تقد است كه حقيقتيك ژورناليست شكاك مع. اي چگونه است رسانه
 همه به دنبال منافع شخصي خود هستند با وجود اين، اگر چه يك فرد  بزرگ است و در اين حرفه

گاه خواه در آثار خود وي يا ديگران، تحقق يابد، اما اين  شكاك باور ندارد كه كاالهاي ژورناليستي هيچ
شكاكيت، پذيرش . دهد هاي ژورناليستي بايد باشد، ارائه ميبرخورد پيشاپيش تصوري از آنچه كاال

  . سازد گويي ژورناليسم را مختل مي تصوري عمومي در مورد حقيقت
ها بايد  براي باقي ماندن در بازار رسانه. شود به آن اشاره كرد بازار رسانه است مسئلة ديگري كه مي

يك  «”Detocqueville“بنا بر گفتة دوتوكويل . دهاي مشتريان خود را تامين نمو ها و اولويت  خواسته
اما ضرورت بازار با . »تواند باقي بماند ها و اصول مورد قبول عامه مردم مي روزنامه تنها با انتشار احساس
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شود و معموالً بازار رسانه است كه اولويت  گرايي در مواردي به تزاحم منجر مي اصل صداقت و واقع
  .دارد

كند تا اخبار را به  مشوق تنوع افكار باشد، توليدكنندگان را تشويق مياي آنكه بازار رسانه به ج
بازار بابت ارائه . ها و باورهاي از پيش موجود مخاطبان سازگار باشد اي عرضه دارند كه با ارزش گونه

در همين ارتباط، . پردازد اخباري كه خارج از چارچوب فرهنگي غالب مخاطبان قرار دارد پولي نمي
زيرا همواره قضيه . گيرد اي كمكي به خود مي گويي در بهترين حالت در ارائه اخبار، جنبه ارزش حقيقت

دهد  اين نيست كه حقيقت مربوط به رويدادهاي چشمگير همان چيزي باشد كه مشتري ترجيح مي
ود و تا چه اينكه چه چيزي در رسانه به تصوير كشيده شود، چگونه به تصوير كشيده ش. بخواند يا بشنود

رو، اگر  از اين. گيرد اندازه به تصوير كشيده شود، در درون يك بازار، مطابق خواست مشتري شكل مي
گويي ممكن است الزمة رسانه به عنوان يك كار و حرفه باشد ولي معموالً  در مقابل بازار  چه حقيقت

بلكه . ع ارزش حقيقي آن استندرت تاب يك گزارش به» ارزش خبري«. كند آزاد نقشي فرعي را ايفا مي
  .دهد برعكس، تابعي است از آن بازار فرضي كه هدف گزارش را تشكيل مي

نتيجه اين . دهد گردد، شكل مي اي روشمند آنچه را كه در يك گزارش خبري القا مي گونه اين بازار به
ارد و ارائه ساده هاست و گاهي نيز عدم گزارش آن چيز كه اهميت د امر گاهي گزارش اكاذيب در رسانه

هايي كه بايد در خدمت آن باشند، اطالعات  جامعه دموكراتيك به ندرت از رسانه. شدة رويدادهاست
شود كه اگر چه به  به عالوه، ناكامي در گزارش غالباً به ارائه ناقص حقايق منجر مي. نمايد كامل كسب مي

چيزي .  القاء نمايد كه صحت ندارندخودي خود دروغ نيستند ولي ممكن است مفاهيمي در خوانندگان
شود، با استفاده از اين مفهوم تمامي  كه در گفتگوهاي متعارف مسلم پنداشته مي» اصل كميت«مثل 

بطور مثال، گزارش . شود و حقايق ناقص را به اكاذيب تبديل خواهد كرد اطالعات مربوطه عرضه مي
ت با يك ديكتاتور مشخص ـ كه تا حدودي نمودن جريان يك جنگ صرفاً با توجه و تمركز به خصوم

يك بازار آزاد در رسانه . كند كه معموالً دروغ است ممكن است اينطور باشد ـ مفهومي ساختگي القاء مي
اين بازار به ندرت به . گرايش بدان خواهد داشت كه عليه آرمان يك جامعه آگاه و انتقادگر عمل كند

هاي از پيش موجود آن تطابق ندارد، به  ا اولويت و خواستهكمك اطالعات، باورها و معلوماتي كه ب
  .آيد خيزد، زيرا از عهدة چنين كاري برنمي رويارويي با مشتريان خود برمي

. آميزد اين عدم موفقيت بازار با فشارهاي اقتصادي مشابه در مورد عرضة اطالعات در هم مي
هاي خبري  آيد تا گزارش  بر رسانه وارد ميگردآوري اطالعات هزينه سنگيني در بر دارد و فشارهايي

ها را  آنان كه نقطه نظر خاصي براي ارائه دارند، رسانه. كنندگان بالقوه بپذيرند حاضر و آماده را از تأمين
هاي گردآوري اطالعات و اخبار ـ و در نتيجه پرورش نمايندگان  بطور مؤثري در زمينه تأمين هزينه
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آنان در راه عملي ساختن اين كار، ناگزيرند از . مومي ـ ياري خواهند رساندع مطبوعاتي و مسئوالن روابط
  .گيرد رويدادها تعابيري ارائه دهند كه مقبول طبع مشتريان يك بازار خاص قرار مي

هاي اقتصادي برگردآوري خبر نتيجه دومي نيز براي كاربردهاي دموكراتيك  مسئله محدوديت
در صورتي كه فرض بر اين . گان اصلي اطالعات خبري دولتها هستنديارانه دهند. مطبوعات در بردارد

از طريق سيستم كارگزاري در انگلستان . كنند ها عمل مي است كه مطبوعات همانند مراقبان و نگاهبانان آن
تر از قميت تمام  ها اطالعات را با قيمتي ارزان و سيستم توجيه مطبوعاتي در اياالت متحده آمريكا، دولت

ها  رسانه. آورد اي كه بيشترين منافع سياسي را به بار مي گونه دهند، به اش در اختيار مردم قرار مي شده
به عالوه سياستمداران . اند درست به همان نهادهايي كه بايد مراقبت و ناظرشان باشند قوياً وابسته شده

بازار خبر، نحوة ارائه . رسانددهند كه ارزش خبري آن را به حداكثر ب اي گزارش مي گونه اطالعات را به
  .پذيري و بازنمايي غيرواقعي است اش از بين رفتن مسئوليت دهد كه نتيجه ها را شكل مي آن
  
  سانسور. 5

حقايق هميشه با تحريف كردن به دروغ . هاي بازنمايي غيرواقعي پنهان كردن واقعيات است يكي ار ريشه
ي دروغي بزرگ است كه سانسور نيز يكي از انواع آن شوند، بلكه خيلي از برخوردهاي حذف مبدل نمي

  .است
ها     كه به معني تفتيش مطبوعات و مكتوبات و نمايش”Censure“لغتي فرانسوي است » سانسور«واژة 
  .باشد مي

  :گردد ها اشاره مي چند نكته در سانسور اهميت دارد كه در ذيل به آن
رود، حالت ترسناك و   موارد منفي به كار مياز آنجا كه سانسور، به وسيله افراد سودجو در .1

ها و   آزادي ها، سركوب كشي ها، حق اي از زورگويي اي كه مجموعه گونه تنفرآميزي يافته است، به
  .كند ها را تداعي مي حقوق انسان

شود؛ هر چند ممكن است اين  گر و برتر ديده مي در سانسور همواره دست يك قدرت سلطه .2
 . خود را از يك ديدگاه فكري گرفته باشدقدرت برتر، مشروعيت

جنبة مثبت، كه بهتر است آن را : جلوگيري از انتشار نوشتار، گفتار و رفتار دو جنبه دارد .3
 .بناميم؛ و جنبة منفي كه همان سانسور است» نظارت«

اند و  مفهوم قدرت در وراي سانسور نهفته است؛ يعني هر چند عوامل سانسور را مختلف شمرده .4
ها هستند كه موفق به اعمال  اند، ليكن قدرت نام برده... يدئولوژي، قدرت، نهادهاي عرفي واز ا

بديهي است هر قدرتي معموالً به پشتوانة يك ايدئولوژي مستقل از قدرت . شوند سانسور مي
كند؛ بلكه  ها تجلي پيدا نمي مفهوم قدرت هميشه در دولت. تواند سانسور فيزيكي كند نمي
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قتصادي، سياسي و فرهنگي پشت پرده و مخفي هستند كه براي حفظ منافع خود هاي ا قدرت
خالصه اينكه قدرت و ايدئولوژي دو عامل در عرض هم نيستند بلكه . كنند سانسور را اعمال مي
 .در طول يكديگرند

 ما ها به هاي اجتماعي همان چيزهايي هستند كه از طريق رسانه كنيم كه واقعيت بسياري از ما فكر مي
تاثير اغراض و اهداف سياسي و اقتصادي و  ها بيش از هر زمان ديگر، تحت رسند؛ حال اينكه رسانه مي

  .منافع گروهي خاص قرار دارند
كنند و آنچه اتفاق افتاده با آنچه منعكس  هايي عبور مي اخبار و رويدادها تا به گوش ما برسند از صافي

هايي كه از خبر در علوم ارتباطات ارائه شده است، ويژگي  در تعريف. هاي بسيار دارد شود تفاوت مي
گزارش «يا خبر » .خبر، نقل ساده و خالص وقايع جاري است«عينيت خبر به نحوي مطرح است؛ مثالً 

لكن در روش . دهد يعني اخبار از واقع گزارش مي. »گزارش يك رويداد است«هاست، يا خبر  واقعيت
شود و محصولي  ستگاهي است كه با آمدن يك خبر كليد آن زده ميموجود آنچه بيشتر ملموس است د

خبر يك حق اجتماعي و نياز : بايد گفت. ها با واقعيت فاصله دارد دهد فرسنگ كه اين دستگاه تحويل مي
هر تصميم و نظري مبتني بر اطالعات و اخبار صحيح است؛ لذا خبرنگاران و . ها است روحي همه انسان
ها، رويداد را  طرفانه و تا حد امكان به دور از پيرايه دهند موظفند بي ي را انتقال ميافرادي كه رويداد

هر چند روح و انديشة انسان يك . برحذر باشند» خيانت در امانت«گزارش كنند و از افتادن در دام 
  .گذارد دستگاه مكانيكي نيست، انديشه و احساسات و عاليق او ناخودآگاه در خبر تأثير مي

در قديم كساني كه . هاي سانسور، به قدمت پديدة ارتباطات است دة كنترل و نظارت و خمير مايهپدي
گرفتند چه چيزهايي را اعالم كنند و چه  كردند نيز تصميم مي زدند و خبري را اعالم مي در شهرها جار مي

ر مجبور به انتخاب به هر حال، دنياي وسيع اطالعات و اخبار، بشر را ناچا. چيزهايي را اعالم نكنند
 (Gatekeeper)» بان دروازه« اصطالح (Curt Lewin)» كورت لوين«كند، ولي اين مطلب تا زماني كه  مي

.  براي رد و قبول اخبار بود چارچوب و مالكي»بان دروازه«مفهوم . را به وجود آورد، طرح نشده بود
شوند و به صدها  وجور خرد مي ه و جمعباني خبر، فرآيندي است كه طي آن ميلياردها خبر خالص دروازه

  .رسند پيام تبديل شده، و به اشخاص مفروض در زمان مفروض مي
او ويراستار اخبار . بانان، آزمايشي را انجام داد با طرح نظرية مجرا و دروازه» وايت.م. ديويد«بعدها 
كه تمام خبرهايي كه از سه ناميد، و از او خواست » دروازه«ها را انتخاب كرد و او را آقاي  خبرگزاري

 1949مدت اجراي اين طرح، يك هفته در فوريه . كند، نگه دارد  دريافت مي(INS)المللي  خبرگزاري بين
  .كند علت آن را با يك توضيح كوتاه، روشن سازد بود و قرار شد كه هر خبري را كه آقاي دروازه رد مي
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يك سوم مطالب انتخاب نشده، براساس . ني بودهاي آقاي دروازه كامالً ذه  انتخاب:نتيجه تحقيق
 آقاي دروازه و دو سوم بقيه به علت كمبود جا، و يا به اين علت كه مطالب مشابه هاي ذهني ارزيابي

بعدها اين آزمايش با شرايطي مشابه تكرار شد، نتيجه . چاپ شده، يا در حال چاپ است، رد شده بودند
كرد كه  برپاية مسائلي بود كه خودش دوست داشت و فكر مياين بود كه انتخابهاي آقاي دروازه 

  . خواهند خوانندگانش نيز همان را مي
توانند به عنوان ابزارهاي  دهند؛ لذا مي اي هستند كه هر خبري را عبور نمي هاي خبري، دروازه ارزش

  .سانسور مورد استفاده قرار گيرند
ب آن از ميان ميلياردها حادثة اتفاق افتاده سؤال اين است كه معيار گزينش يك رويداد و انتخا

هاي اصلي خبر را تشكيل  هايي كه رگه ارزش. شوند هاي خبري مطرح مي چيست؟ اينجاست كه ارزش
دربرگيري شهرت، برخورد و : ها كه تقريباً حالت استاندارد به خود گرفته چنين است فهرست آن. دهند مي

  .، مجاورت، تازگيتضاد، استثنايي بودن، بزرگي و فراواني
ها را كشف  ها درون رويدادها قرار دارند، لكن اين شم و درك خبرنگار است كه آن البته اين ارزش

  .هاست كه ممكن است يك خبرنگاربه سانسور خبر بپردازد كند و در همين گذرگاه مي
  

 اقبال به استراتژي دروغ. 6

هاي  المللي بر رسانه ت يك رسم و عرف بيننشراخبار و اطالعات خالف واقع و دروغ امروزه به صور
گروهي سايه افكنده است و به عنوان ابزاري براي نيل به اهداف سياسي، اقتصادي و اجتماعي كاربرد 

طوري كه واقعيت و درست بودن بسياري از اخبار روزانه ظرف مدت كوتاهي مورد  زيادي يافته است، به
  .شود ترديد قرار گرفته و تكذيب مي

بدون شك، اخبار دروغ از حيث .  ترديد انتشار اخبار در كشور ما نيز اين قاعده مستثني نيستبدون
. تاثيرگذاري بر افكارعمومي و ايجاد جنگ رواني، نقش مهمي براي نيل به اهداف سازندگان دارد

كه هاي رقيب برخوردار است و ناگفته پيداست  خصوصاً در مسائل سياسي از اهميت زيادي براي گروه
  .به دنبال اخبار دروغ معضالت زيادي در جامعه بروز خواهد كرد

ها مواجه  اي از كارشناسان بر اين باورند كه وجود بسياري از معضالتي كه مردم امروزه با آن عده
اي  ها با ابزار رسانه باشند، نتيجه انتشار خبرهاي دروغ در جامعه است كه معموالً از طرف برخي گروه مي

يابد، حتي اگربه كرّات هم تكذيب  مسلماً وقتي اين خبرها در جامعه انتشار مي. شود  منتشر ميدر جامعه
هدف انتشار خبرهاي دروغ با تيترهاي درشت در . شود تأثير خود را بر افكار عمومي گذاشته است

بارتي به ع. ها اين است كه بخواهيم افكارعمومي را در جهت خاصي كاناليزه كنيم مطبوعات و رسانه
گيرد كه سازندگان آن اخبار،  ها به اين منظور صورت مي ديگر درج و انتشار خبرهاي دروغ در رسانه



 

 

21  

 ها
انه
رس

ي 
ريز

مه 
رنا
 و ب

ات
الع
مط

تر 
دف

  
    

خواهند بر افكار عمومي در جهت اهداف خود تأثيرگذار باشند و اين شيوه عمل سالهاست كه در  مي
در واقع . شود  اعمال ميها با ضريب القاء خاصي پراكني استكبار و مطبوعات وابسته به آن هاي سخن بنگاه

واضح است كه درج هر نوع خبر دروغ در . انتشار اكاذيب به عنوان يك شيوه مذموم در جهان رايج است
هايي كه اين روش را  ها و شبكه شوند و روزنامه ها مي اعتمادي مردم نسبت به رسانه مطبوعات باعث بي

اگر اخبار خالف واقع تيترهاي .هم چنين است در شرايط فعلي . زنند اند بدان دامن مي در پيش گرفته
  .ها را هم با شك و ترديد خواهد پذيرفت مطبوعات را تشكيل دهند، جامعه اخبار صحيح رسانه

دكتر ابراهيم فياض كارشناس فرهنگ و ارتباطات و استاد دانشگاه خبرهاي دروغ را در دنياي امروز 
شود كرد  براي همين  هاي دروغ كارهاي بسياري ميبا خبر«: كند نامد و تصريح مي يك استراتژي مي

كنند، غالباً در قالب يك  هايي كه براي برخي از احزاب فعاليت مي است كه برخي از احزاب و روزنامه
هاي دنيا نگاه كنيم خواهيم  اگر به مطبوعات و رسانه: افزايد وي مي. كنند استراتژي، خبر دروغ منتشر مي

در واقع دنياي جديد بر نوعي . دانند گفتن به دشمنانشان را يك اقدام مناسب ميها دروغ  ديد كه همه آن
دكتر . گويد كه به سياست بايد دروغ گفت اخالق ماكياولي مي. بداخالقي سياسي ماكياولي بنا شده است

هند خوا معموالً سازندگان خبرهاي دروغ، مي: دهد فياض با اشاره به هدفدار بودن خبرهاي دروغ ادامه مي
به عنوان مثال در صفحه اول روزنامه با تيتر بزرگ خبر دروغي را درج . حريف را از ميدان به در كنند

شان شكل  هاي فرهنگي و ارتباطي كنند، و با خارج كردن احزاب رقيب از ميدان به سادگي به سياست مي
اي كه شده، چرا كه به  يلهبه عبارت ديگراهدافي كه اينها دارند پيروزي است، حال به هر وس. دهند مي

  13».كند قول ماكياول هدف وسيله را توجيه مي
خبر، انعكاسي از واقعيت است و فرق آن بقية : گويد يكي ديگر از انديشمندان اين حوزه مي

شود، در ضمن اينكه  شود، اين است كه خبر بيشتر به يك رويداد مربوط مي هايي كه منعكس مي واقعيت
ها هستند اما انعكاس دقيق و  همة اطالعات، انعكاسي از واقعيت. ت هم بايد باشددر آن انعكاس واقعي

تواند خيلي قطعي  مثل فيزيك و مكانيك انعكاس واقعيت نمي هايي وقتي در حوزه. صددرصد نيستند
وي، به عواملي چون خود . شود باشد بديهي است كه در باب رويداد، اين قطعيت بيشتر متزلزل مي

داند  ها را از مواردي مي كند و آن لكرد خبرنگار و افرادي كه در رويداد سهيم هستند اشاره ميرويداد، عم
، خبرهاي ساختگي هم  اما وي معتقد است كه فراتر از اين حوزه. تواند در خبر اختالل ايجاد كند كه مي

نگار ابزار اين نبرد  شود و روزنامه هاي رواني و نبردهاي سياسي به كار برده مي وجود دارد كه در جنگ
  . شود مي

هاي سياسي و اقتصادي به اخبار دروغ به ويژه در سالهاي اخير بارها شرايط  دامن زدن باندهاو گروه
دكتر فياض، با بيان اينكه خبرهاي دروغ در طي سالهاي اخير به . بحراني را در جامعه ما ايجاد كرده است

____________________________ 
  8/6/79نشريه خراسان، .  ١٣
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تر  خواهند خبري را بگويند كه داغ  اخبار، احزاب و افراد ميدر انتشار: گويد شدت افزايش پيدا كرده مي
با توجه به اينكه خبرهاي داغ ممكن است كم اتفاق بيفتد يك خبر با نوعي مبالغه همراه . از همه باشد

  .شود، تا بتواند اثبات كند از نظر خبري چنان چيزي وجود داشته است مي
شود، پس  ا مطبوعات چيزها نگويند، چيزكي باب نميخواهند بگويند كه ت به تعبير ديگر آنها مي

هاي رواني مطبوعات و احزاب مختلف  گويند تا آن چيزك باب شود و اين اولين قدم در جنگ چيزها مي
يعني يك طرف بايد كم بياورد و آن . ها باشند، همين است وقتي كه حزب و گروه: افزايد وي مي. است

بنابراين دروغ گفتن و دروغ بزرگ گفتن در پيروزي نقش دارد و .  استكسي كه كم بياورد قافيه را باخته
  .ها به دنبال آن هستند اين همان چيزي است كه احزاب و گروه

  
  خودسانسوري. 7

هايي كه سانسور منفي وجود دارد، افراد و سازمانها براي اينكه از تعرض در امان بمانند،  معموالً در نظام
دهد، چرا كه در نشر كتب  و اين شيوه بيشتر در مطبوعات رخ مي. شوند به خودسانسوري دچار مي

ع او افراد زيردست، در شود، ولي در مطبوعات مديرمسئول، و به تب معموالً سانسورقبل از چاپ انجام مي
مقابل مطالب مندرج در نشرية خود مسئولند، لذا سعي در تطبيق خود با معيارهاي تعيين شدة 

  .كند هر چند دراين قسمت نيز مشكالت روحي و رواني و حقوقي زيادي بروز مي. سانسوركنندگان دارند
ل مشخص نبودن مرزها، و در نتيجه نظارت داراي مبنايي مشروع و موجه است، لكن در مقام اجرا، به دلي

و براي اجتناب از مشكالت بعدي، . شوند عمل براساس سليقه، خبرنگاران به نوعي سردرگمي دچار مي
اما خودسانسوري هميشه الزمة . شوند به ورطة احتياط بيش از حد و خودسانسوري شديد كشيده مي

ه اعمال خود، كنترل داشته باشند كه ما آن را ها موظفند نسبت ب سلطة قدرت نيست، بلكه در اسالم انسان
  .ناميم عدالت و تقوا مي

  
  هاي بازنمايي غيرواقعي بررسي روش: فصل دوم

ها نقشي مهمتر پيدا كرده است و اطالعات و دانش  در عصري كه دانايي در همة اشكالش در بازي رسانه
اي اهميتي  هاي خبري در حيات رسانه اكتيكگردند، ت شوند و از كامپيوترها سرازير مي روي هم انباشته مي

  .يابد افزون مي
دهد، درك كنيم  اي را در آينده شكل مي اي كه قدرت رسانه هاي پيشرفته پيش از آنكه بتوانيم تكنيك

  .برند وقوف پيدا كنيم ها در جهت بازنمايي غيرواقعي به كار مي هايي كه امروز رسانه بايد به روش
  :پردازيم كه عبارتند از هاي بازنمايي غيرواقعي مي وشدراين فصل به بررسي ر
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  گزينش اطالعات. 1

. دهي افكار عمومي است هاي خبر در شكل هاي رسانه انتخاب و گزينش اخبار و اطالعات يكي از شيوه
. كنيم كه مشتمل بر يكسري انتخابها است ها را وقتي مالحظه مي هر روزنامه، مجله يا گزارش خبرگزاري

گزينشگر براساس . گويند هاي خبري فعاليت دارند، گزينشگر مي رادي كه در تهيه و ارائه پيامبه اف
از معيارهاي مهمي كه بر گزينش اخبار . كند معيارهاو ضوابطي اقدام به گزينش اخبار و اطالعات مي

  :توان به دو مورد ذيل اشاره كرد حاكم است مي
  ارنگ روزنامه هاي حاكم بر دخالت ارزش. الف

كند  نگرد كه احتياجات و منافع او ايجاب مي گونه به جهان و محيط پيرامون خود مي امپرياليسم خبري آن«
خبرنگاران . ناپذير و ضروري است ها نسبت به جهان امري اجتناب جويي در فكر و برداشت غربي وسلطه

. ندنبي مي وزشم آغرببيني حاكم بر ها و جهان و گزارشگران نظام امپرياليسم خبري براساس ارزش
دهد كه براساس آن فرد را قادر به  هايي را مي مهمترين كاركرد نظام ارزشي اين است كه به انسان اولويت

باشد و نظام  ها مي هاي فرد تابعي از نظام ارزش پس انتخاب و گزينش. كند اتخاذ تصميم و انتخاب مي
هاي حاكم بر خبرنگار در  تقدند كه دخالت ارزشبرخي مع. تأثير باورها و جهانبيني است ها تحت ارزش

نگاران نيز مانند هر فرد ديگري داراي  به هرحال روزنامه. نگاري و تهيه خبر غيرقابل اجتناب است روزنامه
از . گيري مطرح كنند توانند حوادث را در يك شكل عاري از هرگونه جهت عقايد و افكار هستند و نمي

داند اما به شرطي كه به شكل منطقي مطرح  در اخبار را امري صحيح ميگيري  جمله هربرت گاتر جهت
  »14.شود

اين تفاوت برداشت از . در واقع برداشت هر فرد و تفسير وي از يك رويداد با ديگري متفاوت است
سويي ناشي از مسائل تربيتي، جامعه و محيط است و از سويي ديگر ناشي از مجموعه باورهاو عقايد فرد 

  .است
 توجه به مباني نظري كه براي امپرياليسم خبري ذكر كرديم، بديهي است كه تربيت خبرنگار توسط با

در سايه اين جهانبيني و نظام ارزشي اينكه چه . گيرد امپرياليسم خبري براساس آن چارچوب شكل مي
ست شود و ارزش خبري دارد با آنچه در نزد يك خبرنگار مسلمان مطرح ا رخدادي خبر محسوب مي

  .هاي خبري نيز در اين ديدگاه متفاوتند اولويت. متفاوت است
 همزمان با سقوط شاه و پيروزي انقالب اسالمي تهيه شده 1978ـ79خبرهايي كه از ايران در سالهاي 

ها از  اين خبرنگاران و خبرگزاري. نگاري است هاي روزنامه است، مبين نقش مباني نظري در ارزش

____________________________ 
  .36، ص 4، ش 2مجله رسانه، ترجمه فرانك پيروزفر، سال » خبر و تهيه خبر« تگرين رالف، . ١٤
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العمل مردم  عكس. كردند، به متعصبين مذهبي ياد كردند  جهت آزادي تالش ميمبارزان مسلمان كه در
طلب ماركسيست كه با متعصبين قرون  سازي مشتي فرصت مسلمان در قبال سالها اختناق، به مثابه صحنه

  .اند تلقي گرديد وسطايي به وحدت رسيده
خيز و  ربي كردن كشور نفتشاه در جهت غ«: نويسد آنجلس تايمز در اين زمينه مي روزنامة لوس

كند و افراطيون مذهبي به خاطر مخالفت  ضدكمونيست ايران و كاستن از نفوذ سنتي روحانيون تالش مي
  15».كنند ها اكثر تظاهرات را سازماندهي مي با اين سياست
. هاي مردمي رهبري انقالب منتشر نشد ها پس از سقوط شاه گزارشي در مورد پايگاه تا مدت
هايي  انگليس رخدادهاي ايران را از زاوية بيكار شدن كارگران انگليسي و متضرر شدن شركتمطبوعات 

مطبوعات آمريكانيز . گرفتند كردند و مصائب ملت ايران را ناديده مي كه با ايران قرارداد داشتند بررسي مي
ادت رسيده بودند، طرفي را رعايت نكرده، در حالي كه تعداد زيادي در حال تظاهرات خياباني به شه بي

  16.داد مطبوعات اين كشور خبر از پايگاه وسيع مردمي رژيم مي
دهي، تهيه خبر و آموزش خبرنگاري در نظام امپرياليسم خبري همواره با مباني  نتيجه آنكه گزارش

  . باشد هاي غربي مي و ارزيابي آن نيز با معيارهاو مالك. ارزشي و رفتاري غرب است
  
  هاي خبري  سازمان حاكم برهاي دخالت ارزش. ب

گيري افراد و گزارشگر برخاسته ازنظام ارزشي مسلط بر آنهاست نهادهايي كه  همانطور كه جهت«
هاي حقوقي داراي خاستگاه اجتماعي و سياسي بوده در  كنند به منزلة شخصيت اخبار را مخابره و ارائه مي

اي معتقدند اخبار محصول  و همانگونه كه عدهر از اين. كنند نتيجه اخبار را اززاوية خاصي بررسي مي
هاي  صنايع ارتباطي است و الزاماً با واقعيات منطبق نيست، رويدادهاي جهان عيني نيز در عبور از رويه

  »17. شود اي تبديل مي كاري به خبرهاي رسانه
خبر به عوامل مؤثر در . كنند ها براساس فرهنگ حاكم بر كشور خبر را تهيه و گزينش مي سازمان

اند، نظير اعمال نظر مديريت مؤسسه، سياست خبري و كاركنان، باتوجه  ن سازماني لحاظ سازماني گاه درو
هاي  هاي قانوني، اعمال نفوذ شخصيت اند نظير محدوديت هاي حاكم، و گاه برون سازماني به ارزش

ها متاثر  ها از آن مان  از سوي ديگر سازمان ارتباطي در تعامل با ديگر ساز18.حقيقي و حقوقي است
  . شود مي

____________________________ 
  .95 اسميت، آنتوني، ص . ١٥
  .96همان، ص .  ١٦
  .123 ص پيشين،. شُكرخواه، يونس.  ١٧
  .1، سال 2رسانه، ش . »معيارهاي گزينش خبر«. بديعي، نعيم.  ١٨
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سازماني هستند كه در بسياري از كشورها فرآيند كنترل اخبار را در دست  ها از جمله عوامل برون دولت«
در كشورهاي غربي كه مدعي . رساني اكثراً دولتي است در كشورهاي جهان سوم سيستم اطالع. دارند

ها هستيم، از جمله  تند نيز شاهد دخالت دولتآزادي مطبوعات و عدم دخالت دولت در اين امر هس
مهمترين هدف » 19.زند دولت انگليس از طريق دفتر مطبوعاتي نخست وزيري به كنترل اخبار دست مي

اگر چه تحت پوشش منافع ملي . بخشي به وضعيت موجود و حفظ قدرت است اين رفتار مشروعيت
ايل ارتباط جمعي بطور مستقيم و غيرمستقيم گيرد، در جامعة آمريكا بيشتر مطبوعات و وس صورت مي

. البته در اين ميان نقش سازمان سيا را نبايد از نظر دور داشت. هاي يهودي است تحت نفوذ صهيونيست
 از 20.شود گذاري مي بيش از يك سوم بودجه اين سازمان در جهت تبليغات در خارج از كشورها سرمايه

ها در  گاران از كشورهاي آسيايي و آفريقايي و تربيت آنن شگردهاي اين سازمان انتخاب روزنامه
  . كنند هاي سيا عمل مي مشي بديهي است اين افراد در كشور خود براساس خط. هاي آمريكاست دانشگاه

  
  شايعه پراكني. 2

 شايعه كارگرداني بسياري از ارتباطات ما را برعهده دارد، ارتباطاتي كه در نهايت منجر به انتقال يك خبر
از اينكه شايعه دقيقاً از چه زماني مرسوم شد اطالع دقيقي در دسترس . شوند غيرواقعي به ديگران مي

يك . ترين و اسرارآميزترين رسانه جمعي در طول تاريخ است شايعه قديمي: گويند ها مي نيست، اما خيلي
بسياري بر اين . د دارددهد كه شايعه در همه جا و تمامي طبقات اجتماعي وجو نگاه به گذشته نشان مي

ترين نوع رسانه جمعي لقب گرفته است، زيرا پيش ازآنكه نوشتار  اند كه شايعه به درستي قديمي عقيده
ها بود و شايعه در اين ميان نقش خبررساني را برعهده  ابداع شود، گفتار تنها شيوه ارتباط ميان انسان

  .داشت
تحول عظيم در عرصة ارتباطات نوين، شايعات هنوز هاي متعدد و  امروزه نيز به رغم ظهور رسانه

كنند؛تا جايي كه گروهي  اند و عموم مردم كماكان برخي خبرها را دهان به دهان منتقل مي خاموش نشده
هاي جمعي، نه تنها مانع از پخش شايعه نشده است،  پيدايش رسانه«از متخصصان بر اين باورند كه 

  .»تر نيز نموده است تر و تخصصي تهرا سازمان ياف بلكه در مواردي آن
شايعه خبري است كه در نتيجه مباحثات گروهي به » تي شي بوتاني«شناس آمريكايي  به نظر جامعه

او همچنين معتقد است كه حوادث مهم و سردرگم، موجب بروز . صورت بازسازي شده در آمده است
آيند؛ رازداري در  يان باشد شايعات پديد ميشوند و اين يعني هر جا كه رازداري در م شايعات بسياري مي

____________________________ 
  .37تگرين، رالف، ص .  ١٩
  .24/4/60مورخ . مجله پيام انقالب.  ٢٠
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شود و سانسورهاي سياسي، در بسياري از موارد  مورد آراء و دادگاه موجب بروز شايعات قضايي مي
  .شايعات سياسي را به دنبال خواهند داشت

كارشناسان علوم ارتباطات نيز معتقدند كه شايعه هدايت افكارعمومي به سمت مسائل غيرواقعي 
شود بدون آنكه از لحاظ  ز اين نظر، شايعه تنها مطلبي است كه جهت باور ديگران مطرح ميا. است

شايعه در بسياري از اوقات، از طريق جمع دوستان، همكاران، يا اقوام به ما . رسمي مورد تاييد باشد
آن از  ه منشأگردد ك تر مي اين امر وقتي پيچيده. شود رسند و از همين طريق نيز به ديگران منتقل مي مي

  .يك رسانه جمعي سرچشمه بگيرد
بخش بزرگي از محاورات عادي جامعه را شايعات تشكيل «: يك كارشناس ارتباطات معتقد است

يعني شايعه هميشه دروغ . شوند و گاهي مبتني بر واقعيت هستند دهند كه گاه براساس تخيل بنا مي مي
  ».عيت را با خود به همراه داشته باشداي از واق تواند گاهي از اوقات هسته نيست و مي

گونه دارند، چون تنها ممكن است برگرفته از واقعيتي  شايعات هميشه و در همه جوامع حالتي مزاحم
  .يابد شايعه به عنوان يك پديده اجتماعي به سرعت انتشار مي. ناچيز باشند

شود و شايعه  گروهي، سوءاستفاده ميهاي  اعتمادي عامه مردم به اخبار رسانه در بسياري از موارد از بي
تواند هم جنبه اجتماعي و سياسي به خود بگيرد و  اين پديده، مي. گردد ها مطرح مي تنها به قصد باور آن

  .هم جنبه اقتصادي داشته باشد
سرعت حركت شايعه چيز جز عالقه و شوق مردم . اند عوامل مختلفي در سرعت پخش شايعه دخيل

شود و مردم آن را  ر ابتدا موجوديت خودرا مديون خبري است كه در رسانه توليد ميزيرا شايعه د. نيست
  .دهند انتقال مي

تر مصرف كرد وگرنه از  خبر جديد را بايد همانند محصوالت كشاورزي تازه، هر چه زودتر و سريع
را تا زماني شود زي طعم وارزش غذايي آن كاسته خواهد شد، به همين دليل شايعه به سرعت پراكنده مي

  .كه خبر داغ است ارزش هضم كردن دارد
شايد به همين خاطر است كه شايعات در مورد وقايع و موضوعات گذشته، هميشگي و تكراري، 

ها نيز  ترين شايعات كه تاريخ مصرف آن شايع«. كند كندتر از شايعات دربارة وقايع اخير، حركت مي
  .»مشخص است، مربوط به زمان انتخابات هستند

كنند، زمان برگزاري انتخابات است كه در  تري پيدا مي يكي از مقاطعي كه شايعات معموالً رشد سريع
خواهند رقبا را  افرادي كه مي. دهد اين صورت، شايعه بطور عمده رويكردي منفي از خود نشان مي

اقع مراكز ويژه اين حتي در بعضي مو. كنند پراكني و شيوع اخبار نادرست مي تخريب كنند اقدام به شايعه
. كند آيد، كه با حيثيت و اعتبار افراد و يا جناح سياسي برخورد مي كار و ستادهاي تخريب به وجود مي
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كنند كه بيشتر اخبار خود را بر نقاط ضعف كانديداها متمركز كرده و به صورت  اين مراكز سعي مي
  .رساني كنند نادرست اطالع

. تر جامعه است  شرايط روحي حاكم بر افراد و در نگاهي كليعامل اصلي در باورپذيري شايعه،«
شايعه تنها زماني مورد استقبال . شرايطي مانند هيجانات احساسي و يا فشارهاي عصبي جمعي است

گيرد كه از ارزش دربرگيري برخوردار باشد، چرا كه در اينجا يك نياز و حس جمعي  عموم مردم قرار مي
  »21. كند مك ميبه باورپذيري آن شايعه ك

تا پايان قرن . كننده، يك پديدة جديد نيست ويليام شاپ معتقد است كه پخش اخبار نادرست و گمراه
اند، اما از زمان جنگ جهاني اول، آمريكا مقام نخست را در  ها زمامدار اين صحنه بوده گذشته انگليسي

تاثير  كنند تا جامعه را تحت  مهيا ميوشوي مغزي را ها با اين تكنيك نوعي شست آن. اين زمينه كسب كرد
هاي منحرف  ترين ماشين پخش دروغ وي معتقد است كه نيرومندترين و سازمان يافته. خود قرار دهند

  22.كننده، در دنياي معاصر در آمريكا وجود دارد
ها كننده، كار سهل و آساني نيست، و گاه سال گفتني است كه مبارزه با شايعه و اخبار دروغ و منحرف
  .وقت الزم است تا حقايق الزم جهت افشاي دروغ تهيه شود

  
  جعل و تحريف حقايق.3

هاي اجتماعي،  هاي جمعي در جهان سوم، در انتشار حقايق و واقعيت با توجه به ضعف عملكرد رسانه
اي البته يكي از شگرده. دهند ها با جعل و تحريف فريبكارانه، وقايع و حقايق را وارونه جلوه مي رسانه

كنند، بلكه اخبار را به شكل  هاي بزرگ جهاني اين است كه كمتر از دروغ آشكار استفاده مي خبرگزاري
كنندگان خبر همان نتايج مورد نظر سياستمداران و  اي كه دريافت گونه كنند، به اي تحريف مي ماهرانه

  .صاحبان زروزور را اخذ و اظهار نمايند
وشوي  وظيفه رسانه اين نيست كه مخاطبان خودش را شست«: يدگو يكي از كارشناسان ارتباطات مي

هايي است كه مردم دنيا   بايد گفت كه از جمله شبكهVOA وBBCدر مورد دو شبكه، . مغزي بدهد
هاي داخلي ايران تزوآنتي تز يكديگرند و به تعبيري   و شبكهVOAاند من معتقدم كه  جذب آن شده

VOAماست، اما هاي داخلي   عكس برگردان شبكه BBCفارسي تمايزي با هر دو دارد.«  
 خيلي مواقع اخبار ايران و ديگر كشورها را BBCمثالً «: گويد پروفسور موالنا در اين زمينه مي

تحريف كرده و در چارچوب چند خبر درست، دروغ خودش را هم به خورد مردم داده  است، اما اينكه 
وده است، سؤالي نيست كه به راحتي بشود پاسخ آن را داد، ها تأثيرگذار ب چقدر اين تحريفات و دروغ

____________________________ 
  .1428، ش 1384 ارديبهشت 22 ،جم، پنجشنبه  روزنامه جام. ٢١
  .12957، ش 19/11/65امه كيهان، مورخ نروز.  ٢٢



 

 

28

ن 
ولت
ب

شي
ژوه

ت پ
عاون

م
    

 
  

 و صداي آمريكاسوابق CNN ،BBCهايي نظير رسانه: وي همچنين افزود. بلكه بايد تحقيق شود
. هاي مختلفي بزنم توانم مثال ها مطالعه شده است و من مي ها روي آن دروغگويي تاريخي دارند و مدت

هاي اصلي   يكي از شيوه؟خورند ها فريب مي شوند كه آن م منتقل ميها چگونه به مرد ولي اينكه دروغ
پرداز، اين است كه با چيدن يك سفرة خوب و پرزرق و برق از انواع اخبار و گزارش در  هاي دروغ رسانه

 و BBCبنابراين شما تصور نكند . شويد ريزند و شما مسموم مي قهوه شما يك مقدار گرده سمي هم مي
CNNهايي كه يكي از شيوه. الً به شما دروغ بگويندآيند ك  مي BBC سالهاست به عنوان يك بنگاه
كند  كند اين است كه اعتماد و مخاطبين خودش را با پاشيدن دانه، جلب مي پراكني از آن استفاده مي سخن

به گنجاند، شما اگر يك ساعت  ها مي  نه به الي اين دا و بعد اخبار دروغ مورد نظر خودش را هم ال
 دقيقه مطلب دروغ و فريبكارانه 10 تا 5 دقيقه آن مفيد است، ولي 50بينيد كه   بنشينيد، ميBBCتماشاي 

مثالً در اتفاقات اخيري كه در . كند شود و مخاطب هم احساس نمي  دقيقه گم مي50الي آن  دارد كه البه
المللي اعم از  هاي بين ردد، رسانهگ اين مطلب به تاريخ استعمار غرب برمي. ايران اسالمي به وقوع پيوست

بودجه . شوند، خيلي فعاليت كردند هايشان تغذيه مي ها، راديو و تلويزيون كه از طريق دولت روزنامه
BBCدهد و اين قانون است و اصالً در اساسنامه   را دولت ميBBC آمده كه اهداف اين بنگاه خبري 

هاست كه برايمان  كه دلسوز ما ايرانيBBC كنيد  ميآن وقت شما فكر. هاي انگليسي است ترويج سياست
آميز و آميخته با   در اتفاقات اخير تحريكBBCبنابراين تمام اخبار . كند اخبار فارسي پخش مي

هاي الجزيره و  من شب انتخابات قبل از اينكه اعالم نتايج شود، گزارش. هاي بسيار بود پردازي دروغ
BBCكردم و ديدم كه  را تماشا مي BBCگيري تمام نشده   و الجزيره به رغم اينكه در ايران هنوز رأي

سؤالي . اي كوتاه ولي تيز گرفتند است، با سفير كبير انگلستان در ايران تماس برقرار كردندو با او مصاحبه
ها  كه از او پرسيدند، اين بود كه اگر در انتخابات ايران تقلب شود و مردم ناراضي باشند، به خيابان

  23» .ريزند ها مي بله، البته كه مردم در خيابان: آيند يا نه؟ سفير سابق انگليس هم گفت مي
اي به  هاي آمارتور و غيرحرفه تنها رسانه. آورد اي به راحتي به دروغ گفتن رو نمي يك رسانه حرفه

گويند به   نميهايي كه حتي آشكارا دروغ ترين رسانه اي اما با اين حال حرفه. گويند شكل آشكار دروغ مي
  .نوعي دروغگو هستند

نگار آمريكايي، در سال  نخستين بار والتر ليپمن، روزنامه. كنند ها خبر را با چاشني دروغ نقل مي رسانه
. ها و پندارها به مردم، از اين اصطالح بهره برد ها درالقاي برخي گمان  با پي بردن به قدرت رسانه1992

  .گويند كه درباره چه بينديشند ها مي گويند كه چگونه بينديشند ولي به آن نميها به مردم  به اعتقاد اورسانه
ها  آن. هاي بيگانه براي القاي خبر شيوه خاصي دارند رسانه«: گويد يكي از كارشناسان در اين زمينه مي

  خبر را بخواهند پوشش10به عنوان مثال اگر . دهند يك دروغ را ال به الي چند خبر راست قرار مي
____________________________ 

  .11، 10، ص1388 آذر 28بنه ، ش3مجله موج انديشه، ش .  ٢٣
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انگيز و غيرقابل اعتماد است و خبر ديگر هم دروغ  دهند، هفت خبر آن كامالً واقعيت دارد، دو خبر شبهه
شش خبر اول مثبت است، هفتمين خبر : ترتيب چينش اين خبرها نيز اينگونه است. محض است

 صحيح ناك و آخرين خبر هم ناك است و هشتمين خبر كامالً دروغ است، مجدداً خبر نهم شبهه شبهه
شنود  اند و مخاطب هم از آنجا كه شش خبر مثبت مي اين شيوه را سالها مورد استفاده قرار داده. است

در كنار اين كار، شروع به تهيه اخبار تكميلي درباره . كند قطعاً به درستي خبرهاي بعد اطمينان پيدا مي
در » كنند گزارش خبري استفاده ميكنند و از هر ترفندي براي تاييد خبر دروغ از جمله تهيه  دروغ مي

هاي سياسي، وسايل ارتباط جمعي نقش غيرقابل انكار و مؤثري داردند، از جمله بسيج عمومي و  عرصه
عالوه بر آن ... داري، تحريك احساسات ملي و هاي حكومت دهي افكار جمعي، كمك به شيوه جهت
ا كتمان يا تحريف كنند يا با انعكاس برخي از ها ر توانند حقايق را وارونه نشان دهند، آن ها مي رسانه

بيژن مقدم مديرمسئول روزنامه . اخبار واقعي يا غيرواقعي به تهييج و تحريك افكارعمومي بپردازند
يكي از ترفندهايي كه در تحقق يافتن اين خواسته «: گويد هاي عملي اين امر مي جم در رابطه با شيوه جام

ع است، يعني قانع و راضي كردن افراد براي گرايش به موضوعي خاص با كند اقنا ها كمك مي به رسانه
اين به آن . است» تكرار«گيرد  هايي خاص،روش ديگر كه معموالً براي القاي خبر صورت مي انجام فعاليت

در حال . شود معنا نيست كه يك حرف مرتباً تكرار شود، بلكه يك مفهوم و يك هدف مرتباً تكرار مي
كنيد، چرا كه در داخل كشور ديگر بحث انتخابات  فارسي را دنبال كنيد، تعجب ميBBC بارحاضر اگر اخ

به آن صورت مطرح نيست، اما در اين رسانه هنوز بحث انتخابات داغ است، اين تكرار يك مفهوم و 
  .هدف است

روش . كنند نمياند موضوع را رها  ها تا زماني كه كامالً احساس كنند خبر را القاء كرده در حقيقت آن
بارها خبرنگاران خارجي با مسئوالن بلندپايه كشور گفتگوي چندساعته . است» اي انتخاب گزينه«ديگر 
ها، فقط  پرسند، اما در خروجي گزارش آن شان است مي تقريباً همه سؤاالتي را كه مدنظر رسانه. اند داشته

ها را   كنند و سر و ته صحبت اي عمل مي ها گزينه در واقع آن. بينيد چند دقيقه از مصاحبه چند ساعته را مي
در اين حالت همه چيز در خدمت هدف است نه در خدمت واقعيت . زنند تا به هدف خود برسند مي

يعني اگر اتفاقي رخ دهد سعي . گويند ها را نمي هاي بيگانه غربي و شرقي، همه واقعيت رسانه. بيروني
ها استفاده  هايي كه آن البته در روش. دشان است را انعكاس دهندكنند بخشي از حادثه كه به نفع خو مي
شان بوده و هدف آن جلب اعتماد  هايي از واقعيت نيز وجود دارد كه آن هم جزء سياستكاري كنند رگه مي

هاي خبري غربي است،  حذف و سانسور خوراك اصلي برنامه: وي همچنين افزود. مخاطبان است
پيام يا خبري ممكن است توليد شود اما اجازه انتشار آن داده . ر كامالً استادنداي كه در اين كا گونه به

شود، مانند ماجراي بايكوت شده شهادت مروه الشربيني، بانوي محجبه آلماني، چرا كه با موشكافي  نمي
ها كه ديگر جاي  ها و بحران سانسور و بايكوت خبري در جنگ. شوند ماجرا هميشه خودشان محكوم مي
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. هاي القايي است بزرگنمايي يكي ديگر از شيوه: كند او به ترفند ديگر القاي خبر اشاره مي. ود داردخ
ممكن است، اتفاقي در داخل كشور رخ داده باشد، موضوعي كه شايد خيلي از مردم در جريان نباشند، 

شود كه گويي مسأله  يهاي بيگانه كه هيچ كدام تعهد ملي ندارند آنقدر بزرگ نشان داده م اما در رسانه
  24».اصلي اين كشور است

در طول . هاي صهيونيستي و آمريكايي است يكي ازمصاديق جعل و تحريف حقايق، عملكرد روزنامه
اند وجهه  هاي خبري مرداك منتشرشده است كه سعي كرده هاي گذشته مقاالت بسياري در رسانه ماه

. اند اما اكثر اين مقاالت از منابع مشكوكي نقل شده. عمومي دولت ايران را در نظر جهانيان تخريب كنند
اي به دست  اسناد محرمانه:  دسامبر در روزنامه تايمز لندن منتشرشده است، گزارش كرد14اي كه در  مقاله

اما . اي هستند هاي هسته دهد گويا دانشمندان ايراني در مراحل پاياني ساخت بمب آمده است كه نشان مي
ها استناد كرده بود، ساختگي و  منابع آگاه تكذيب شد، زيرا اسنادي كه مقاله به آناين گزارش توسط 

  .سازمان اطالعاتي آمريكا نيز تقلبي بودن اسناد موجود را تكذيب كرد. جعلي بودند
در اين مقاله آمده .  دسامبر ادعاي ديگري را بر عليه دولت ايران مطرح كرد21روزنامه تايمز در مقاله 

واپيماي جنگي كره شمالي عازم ايران بود تا اسلحه و ساير تجهيزات نظامي را از ايران به بود كه ه
استريت بود كه  منبع اصلي اين مقاله، گزارش منتشر شده در مجله وال. مبارزان در لبنان و يا غزه برساند

  . هاي تبليغاتي مرداك است يكي ديگر از رسانه
  
  گويي كلي. 4

شود، مورد  هاي غربي مصادره و در جامعه منتشر مي هيمي كه از سوي رسانهمحتواي بسياري از مفا
شدن، ليبراليسم، اقتصاد  هاي غربي مملو از مفاهيمي مانند جهاني توليدات رسانه. گيرد كنكاش قرار نمي

اينها . است... بازار، امنيت ملي، پلوراليسم، نظام نوين جهاني، حقوق بشر، دموكراسي، تروريسم و
هايي  به عنوان مثال واژه. شوند، تا در افكارعمومي تأثير بگذارند يمي هستند كه بدون تعريف ذكر ميمفاه

هايي  شوند، در حالي كه واژه بشر با احساسات مثبت افراد جفت مي مانند دموكراسي، آزادي و حقوق
  . شوند مانند تروريسم، تحجر و محورشرارت با احساسات منفي افراد جفت مي

اعتقاد دارد هنگامي كه كلمه به صورت يك محرك شرطي شده در آيد، واكنش » Statsس استات«
مثالً بيان كلي تقلب در انتخابات بدون ارائه اسناد و مدارك در . كند احساسي خاص خود را استخراج مي

قالب گويي بر طبل عمليات رواني، عليه ان ها قرار داد تا با كلي اين خصوص، مستمسكي در دست بيگانه

____________________________ 
  .193، ش 1388 تير 31چهارشنبه  وطن امروز،.  ٢٤
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هاي  ها در قالب نامه و در مقطع زماني خاص در رسانه گويي اين كلي. اسالمي هر چه بيشتر بكوبند
  . گيرد دهي افكار مخاطبين صورت مي مكتوب و الكترونيكي در جهت تحريك احساسات و جهت

ب بدون گويي عبارتست از مرتبط ساختن عقيده يا سياستي خاص با مفهومي ويژه، تا مخاط در واقع كلي
  .بررسي شواهد و داليل، عقيده و يا سياست موردنظر را بپذيرد

  
   گواهي.5

هايي در داخل و خارج از پيام است كه براي حمايت از يك سياست،  گواهي و يا شهادت نقل وقول
در اين تكنيك، آوازه، شهرت و يا جايگاه فرد  شود ميعقيده، برنامه و يا شخصيتي خاص آورده 

شود تا از طريق شهادت، گواهي، تاييد و يا نفي فرد يا  كار گرفته مي به....) ئول حكومتي وكارشناس، مس(
در تكنيك استناد يا گواهي هدف آن است كه مخاطب، . افراد محترم بر روي پيام تبليغاتي قرار بگيرد

. ها خود بپذيرد  و ايدههاي آنان را به منزله باورها خودرا با فرد مورد استناد يكسان بداند و باورها و ايده
به عبارت ديگر، تكنيك گواهي يا استناد عبارت از آن است كه يك شخص مورد احترام و يا منفور، فكر، 

از تكنيك گواهي، به طرق مختلف در جهت اقناع مخاطب . برنامه و يا سياست معيني را تاييد يا نفي كند
در اين حالت رسانه . فرهيخته سروكار داشته باشدشود، از جمله زماني كه رسانه با مخاطب  استفاده مي

  .كند ها را متقن تلقي مي كند كه مخاطب آن به طور مستمر به مراجع و منابعي استناد مي
از ديگر كاركردهاي تكنيك گواهي، ترفندي است كه در فرآيند اقناع از آن به عنوان عرفي سازي ياد 

اي خاص، جمعيت  ني نشان دادن سياست و يا عقيدهدر اين حالت، از طريق جمعي و همگا. شود مي
در اين ترفند رغبت طبيعي مردم به سمت موردنظر رسانه هدايت . سازند مخاطب را به اتخاذ آن قانع مي

شود كه برنامه، سياست و يا عقيده مربوطه تجلي خواست  شود و اينگونه به مخاطب القاء مي مي
  25. ين به سود مخاطبان است كه به توده مردم محلق شوندبنابرا. ناپذير توده مردم است اجتناب

  
  )پيگيري (بتكرار و تعقي. 6

كنند اين  بندي شده، سعي مي آيد، براي زنده نگه داشتن موضوع با تكرار زمان همچنانكه از نام تكرار برمي
مقصودي معين و در اين روش، با تكرار پيام، سعي در القاي . موضوع تا زماني كه نياز هست، زنده بماند

  26. جاانداختن پيامي در ذهن مخاطب دارند
بدون . تكرار از لحاظ روانشناسي در تشكيل عادت بسيار مفيد است؛ به ويژه اگر با دقت توأم باشد

ها در روش تكرار از قواعد خاصي پيروي  رسانه. تر عادت ميسر نخواهد شد تكرار تقويت و تثبيت دقيق
____________________________ 

  .9سال سوم، ش . فصلنامه عمليات رواني.  محمدي نجم، سيدحسين. ٢٥
  . 1382تهران . پوشش خبري، انتشارات سيماي شرق. فر، محمدهاشمي  سلطاني. ٢٦
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تكرار فعل نبايد چندان دراز باشد كه سبب محوشدن آثار قبلي شود و چندان هاي  كنند، زيرا فاصله مي
  .انگيز باشد كننده و مالل كوتاه باشد كه خسته

. راند هاي پياپي چكش است كه سرانجام ميخ را به داخل مي به عبارت ديگر، تكرار مانند ضربه
. اوم، باعث دريافت نكات پيام شودبنابراين فرستنده پيام اميدوار است كه اين شكل از ضربه زدن مد

. كنند انديشند و يا در محراب عبادت را تكرار مي بسياري از مردم درباره تبليغ مي«: گويد  دانشمندي مي
البته تكرار در . اي را انجام دهد هاي روانشناسانه تواند معجزه اند كه تكرار ظاهراً مي ها مشاهده كرده آن

  ».ر اين اهميت مبالغه كرد و يا درباره آن به خطا رفتحقيقت مهم است، اما نبايد د
  

  كتمان از طريق حذف. 7
اين كار، گاهي باعث . رود اي به شمار مي هاي دخل و تصرف رسانه ترين شيوه اين روش از متداول

هايي كه بر مبناي منافع صاحبان  گزارش. شود نه تنها جزئيات حياتي روايت، بلكه كل آن حذف شود مي
به عنوان نمونه مسموميت شماري از افراد به . كند شود به ندرت حقايق را منعكس مي تهيه ميقدرت 

، اما .شود دست فردي كه دچار اختالالت رواني است تبديل به يكي از خبرهاي برجسته در رسانه مي
 كه صاحبان آن از صاحبان عمده(خبري چون بيماري ريوي هزاران كارگر يك كارخانه صنعتي بزرگ 

  .در چندين دهه متوالي مسكوت بماند) تبليغات رسانه هستند
مثالً . دهد ها بهاء مي رسانه اغلب خبرهاي جنجالي و احساسي را مسكوت گذاشته است يا كمتر به آن

اي، تجهيزات و   نظاميان اندولزي كه توسط ارتش آمريكا و سازمان سيا از لحاظ مشاوره1965در سال 
جمهور وقت را خلع كردند و اقدام به قتل عام نيم ميليون نفر كردند، كه در  ئيسشدند، ر مالي حمايت مي

هاي خبري  ترين روايت توانست يكي از جنجالي اين امر مي. زمره بزرگترين قتل عام يك توده سياسي بود
زاين واقعه اي گذرا به اين حادثه در مجله تايم و چهار ماه بعد گزارشي ا اما تنها سه ماه بعد اشاره. باشد

در نيويورك تايمز درج شد، كه آن هم همراه با سرمقاله بود كه ارتش اندونزي را براي اين اقدام به جا 
  .كرد ستايش مي
  . برند گويند و هم كار خود را پيش مي هم دروغ مي» معنايي بي«ها با پنهان كردن  رسانه
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  حمله كردن و تخريب هدف . 8
راي پيشبرد اهداف كافي نيست، رسانه به جاي تجاهل و ناديده انگاشتن در مواقعي كه حذف و سانسور ب

 خود مسئوليت CIA سال سازمان 40مثالً در طول . كند يك خبر، اقدام به حمله شديد نسبت به آن مي
. قاچاق موادمخدر را در ايتاليا، فرانسه، هندوچين، افغانستان و آمريكاي مركزي و جنوبي به عهده داشت

ت در يك بررسي وسيع كه توسط خود مجلس سنا و براساس شواهد مردمي صورت گرفت، اين وضعي
در سال . ها را انكار كردند ها به شديدترين نحو با اين شواهد مقابله كردند و آن ولي رسانه. افشا شد

آنجلس را   كه شرق لسCIAهاي كراك   هنگامي كه مركوري نيوز، اطالعات مفصلي درباره محموله1996
هاي  را گرفته بود افشاء كرد، ديگر اين امكان وجود نداشت كه آن را ناديده گرفت، از اين رو رسانهف

  .مزبور اقدام به محكوم كردن آن كردند
هاي تلويزيوني اعالم كردند كه هيچگونه  هاي واشنگتن پست و نيويورك تايمز و گزارش مقاله

را بر مقاالت » ژورناليسم بد«ارد و بر چسب  در اين موضوع وجود ندCIAشواهدي مبني بر دخالت 
هاست كه چيزي جز   مركوري نيوز زدند و عنوان كردند، مشكل اصلي عالقه عوام به اينگونه جنجال

  .لوحي مردم نيست سوءاستفاده از ساده
  

  ماساژ پيام. 9
رسانه به بيرون شماري از فريب در انبوه اطالعات و دانشي كه هر روز از كارخانه كار فكري  انواع بي

هاي ماساژ  در انيجا چند نمونه از تاكتيك. معروف است» ماساژ پيام«يابد، ديده شده است كه به  جريان مي
  : شود پيام آورده مي

ترين رهيافت، به تأخير انداختن ارسال پيام است تا   در اين نوع تاكتيك معمول:بندي ـ تاكتيك زمان
  . بكندگير نتواند كاري حدي كه ديگر پيام

در اينجا اطالعات و دانش به جاي آنكه در سندي واحد منتشر شود، در : تاكتيك قطره چكانيـ 
شود و از ديد  در اين شيوه الگوي رخدادها تجزيه مي. شود هاي گوناگون به مقدار كم منتقل مي زمان

  .ماند گيرنده مخفي مي
ها آنقدر  اند، رسانه اطالع مانده عي بيكنند كه چرا از موضو  وقتي مردم شكايت مي:تاكتيك موجيـ 

دهند تا مردم در انبوه اطالعات غرق شوند و ديگر نتوانند  مطلب را به صورت گسترده و افزايشي ارائه مي
  .هاي اساسي را دريابند واقعيت

شهرت يافت و بر اين » يوزف گوبلز« اين تاكتيك توسط وزير تبليغات هيتلر، :تاكتيك دروغ بزرگـ 
  . شود هاي كوچك باور مي تر از دروغ مبتني است كه اگر دروغي به اندازه كافي بزرگ باشد، راحتايده 
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  سازي  برجسته. 10

كنند، افكار جوامع  آميز و مغرضانه تالش مي سازي اطالعات هيجان هاي گروهي غرب، با  برجسته رسانه
چيزهايي ازواقعيت زندگي را برجسته كند  رسانه سعي مي. را از وقايع و رخدادهاي ديگر منحرف سازند

رسانه چيزهايي را كه نبايد مردم به . اهميت جلوه دهد ارزش و بي كند و به جاي آن چيزهاي ديگر را بي
تواند با برجسته كردن امور ديگر آن امور  يك رسانه به راحتي مي. كند ها فكر كنند را برجسته مي آن

هاي اقتصادي و اجتماعي جوامع را بيان  پرياليسم خبري موفقيتمثالً ام. واقعي را به فراموشي بسپارد
پردازد و تالش  هاي رشد اقتصادي در كشورهاي در حال رشد مي كند، اما در مقابل به دشواري نمي
  .ها را زير سؤال ببرد كند آن مي
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  اي  هاي كسب اعتبار و برون رفت از بحران رسانه راه: فصل سوم
هاي بازنمايي غيرواقعي پرداختيم، در اين فصل به  ها و روش م به بررسي ريشهحال كه در فصل اول و دو

  :ها عبارتند از اين راه. پردازيم اي مي هاي كسب اعتبار رسانه ارائه راه
  
  اعتبار منبع. 1

.  اعتبارمنبع، مفهومي بنيادي در ارتباطات است كه شايد بتوان قدمت آن را با عمر ارتباطات برابر دانست
بر بودن منبع در واقع پيش شرط الزم براي برقراري يك ارتباط كامل بين فرستنده، پيام و مخاطب آن معت

زيرا بسياري از اين مفاهيم نظير . توان نقطه تالقي مفاهيم ارتباطي نيز تلقي كرد اعتبار منبع را مي. است
بدون اين پيش فرض ... هاي خبري و گزينشگري اخبار، عينيت، هماهنگي و ناهماهنگي شناختي، ارزش

دهند، از آنجا كه  كه منبعي معتبر در روند اعتبار وجود داشته يا دارد معناي وجودي خود را از دست مي
هدف از انتشار يك خبر ايجاد آگاهي نوين در مخاطب است، اخالق اقتضاء دارد كه پيش از اطمينان از 

خبر غيرموثق كه با واقعيت مطابقت ندارد به انتشار يك . اعتبار منبع خبر از نشر آن خودداري شود
افزون بر رواج . ناپذيري را به دنبال دارد انجامد و گاه ضايعات جبران انحراف افكار انبوهي از مخاطبان مي

كه اين (اخبار نادرست يكي ديگر از پيامدهاي ناهنجار نقل اخبار غيرموثق از سوي يك رسانه خبري 
انجامد تا  مي اعتباري آن رسانه در اذهان عمومي  به تدريج به بي) ر شودعمل بخصوص آن هنگام كه تكرا

  . گردد آنجا كه حتي ديگر اخبار موثق و معتبر آن نيز مورد قبول واقع نمي
هاي زيادي  ها از مسائلي است كه دربارة آن بحث ميزان تأثير ارتباطات و اثرات مثبت يا منفي آن

و چگونگي انتقال پيام ) گيران پيام(هاي مخاطبان  ، ويژگي)تقال دهنده پيامان(منبع ارتباط . مطرح بوده است
  .در افزايش تأثير ارتباط مؤثر هستند

هايي ناشناخته،  دهند،  زيرا رهگذران انسان هاي رهگذران گوش فرا نمي گاه به حرف ها هيچ انسان«
        (Credibility)اعتبار. باشند يگوناگون و داراي عقايد متفاوت هستند و در يك كالم فاقد اعتبار م

به تعبير » 27.يعني ميزان اطمينان و ارزشي كه گيرنده براي يك منبع و يا يك كانال ارتباطي قائل است
گر انجام  يك رسانش» باورپذيري«گير در خصوص  هايي اشاره دارد كه پيام ديگر اعتبار به قضاوت

كند  گير يا اصالً پيام را دريافت نمي گير براي پيام رسان نباشد، پيام لذا اگر اعتبار مثبت در نزد پيام. دهد مي
هاي دريافتي را موثق و معتبر  و يا اينكه پيام) انسداد كانال(دهد  و خود را در فراگرد ارتباطي قرار نمي

  :معتبر ندانستن دو پيامد را به همراه دارد. نخواهد پنداشت

____________________________ 
  . 262، ص 1369 ، راجرز و شوميكر. ٢٧
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ها را  هاي مخالف براي خود آن بار برخواهد آمد و با استداللها و اخ مخاطب در پي نقض آن پيام. 1
  .نمايد كذب فرض مي

هاي خود استفاده نخواهد كرد كه  گيري ها در تصميم ها استداللي هم نياورد باز هم از آن اگر براي آن. 2
  .اين عدم استفاده به معناي پيام خواهد بود
رساني  ها وضعيت اطالع  و تنوع غيرقابل تصور آنهاي همگاني در عصر ارتباطات و با گسترش رسانه
اين . ها دسترسي داشته باشد تواند در يك لحظه به انواع رسانه به نحوي گرديده است كه مخاطب مي

توان به  اي همچون تلويزيون مي بطور مثال در خصوص رسانه. باشند ها نيز داراي تنوع زيادي مي رسانه
و اين حق .  شبكه قابل دريافت است100ه در بعضي از كشورها تا بيش انواع كانالهاي آن اشاره كرد ك

يكي از مهمترين عوامل انتخاب شبكه . رساني مشكل كرده است انتخاب رقابت را در عرصه خبر و اطالع
كنند كه داراي اعتبار باالتر نسبت به ديگر  مردم بيشتر از منابعي استفاده مي. باشد اعتبار مي) خبر(يا پيام 

علت آن هم اين است كه مخاطب زمان يا توان الزم براي ارزيابي يك به يك خبرها را . نابع باشدم
هاي مختلف پيدا كند و  كند منابع خبري معتبر و موثق را در بين شبكه نخواهد داشت، لذا بيشتر سعي مي

 يا مطالب كم اهميت از آن براي استفاده روزانه بهره ببرد و از منابع كم اعتبار فقط در مواقع ضروري
  .استفاده كند

نقش ديگر اعتبار در جذب خبر اين است كه مخاطب باور سريعتري نسبت به خبرهايي كه از منابع 
در صورتي كه اخبار . نمايند شوند دارند و آن خبرها را بدون هيچگونه واكاوي قبول مي معتبر منعكس مي

دهند، بهترين خبرها را نيز زيرسؤال  سش قرار ميو اطالعات منابع كم اعتبار را مورد واكاوي و پر
عدم . كنند تمركز مي» چرا«علت اين زير سؤال رفتن اين است كه اخبار كمتر روي عنصر . برند مي

شود و خبر زير سؤال رفته و  باعث سؤال براي مخاطب كنجكاو و حساس مي» چرا«پرداختن به عنصر 
  . دهد اعتبار خود را از دست مي

  :كسب اعتبار عبارتند ازهاي  راه
  

 (Unbiased) غرضي  بي.الف

گاه نبايد احساس كند كه وسيله ارتباطي در صدد تبليغ و  غرضي اين است كه مخاطب هيچ منظور از بي
باشد و اگر اين احساس به مخاطب دست دهد رسانه ديگر اعتماد الزم را در نظر  تأثيرگذاري بر وي مي
هاي خبري  خارجي مخاطب احساس كند هدف  ل اگر در پخش برنامهبطور مثا. مخاطب نخواهد داشت

باشد، اين را به عنوان يك نوع  از پخش خبرهاي خارجي القاء نابساماني در كشورهاي بيگانه مي
 بيش از اخبار (badnews)اگر مخاطب تصور كند كه اخبار ناخوشايند . نمايد ورزي تلقي مي غرض

رويه اخبار  يعني پخش بي.  است آن را بر تخريب روحيه حمل نمايدشوند ممكن اميدواركننده پخش مي
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ها  ها و پيشرفت ها، كمبودها، فساد و عدم پوشش خبري موفقيت ها، كاستي ها، شكست مربوط به ناكامي
 بوده (biased)گيرانه     ممكن است مخاطب را به اين نتيجه برساند كه چينش يا گزينش خبر كامالً سوي

  .است
  
 (the whole story)معيت جا .ب

و جامعيت الزم  (expertise)از تخصص) رسانه(جامعيت يا تخصص به اين معنا است كه فرستنده پيام 
در خصوص موضوع مورد بحث برخوردار باشد و بتواند به صورت علمي در خصوص مطلب صحبت و 

خبري همه وقايع را براي به عبارت ديگر منظور از جامعيت آن است كه يك رسانه . ابراز نظر نمايد
  .مخاطب بازگو كند

  
 (Fairness)طرفي  بي .ج

طرفي به معناي اين است كه فرستنده پيام، خود در خصوص موضوع مورد نظر سوگيري خاصي ابراز  بي
اي در مقابل ايده ديگر جانبداري نمايد، از  به تعبير ديگر اگر رسانه موردنظر از فكر يا ايده. ننمايد

طرفي بيشتر در مورد مسائل خبري سياسي  البته بي. شود رج شده و باعث سوءظن مخاطب ميطرفي خا بي
  .است

  
 (accuracy)صحت  .د

اي بايد رعايت شود و اگر مخاطب  سالم بودن پيام و خبر از مهمترين نكاتي است كه در هر رسانه
 براي منبع قائل نخواهد احساس كند به نحوي مطالب انتشار يافته از صحت برخوردار نيست، اعتباري

ها و انتقاداتي كه  كه البته اين مسئله با تكذيب. شود شد و حتي اعتبار قبلي و اوليه آن نيز مخدوش مي
لذا در وضعيت كنوني كه هر شخص يا سازماني . يابد شود شدت مي ها و خبرها مي نسبت به برنامه

تر  العمل نشان دهد اين امر حساس  خبرها عكستواند به راحتي در مقابل دسترسي به مطبوعات دارد و مي
  . شود نيز مي
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 (Trustworth iness)قابليت اعتماد. 2

باشد به اين معنا كه اگر مخاطب در  قابليت اعتماد خود نشأت گرفته از اعتبار قبل يا اوليه رسانه مي
  .ند به آن اعتماد كندتوا گذشته اعتبار الزم را براي رسانه موردنظر قائل بوده است، امروز نيز مي

  :پردازيم الزم به ذكر است اعتبار انواعي دارد كه به شرح آن مي
  

  اعتبار مقدماتي يا عرضي. الف
عامل ارتباطي قبل از ورود به فراگرد ارتباطي موردنظر ازاعتباري برخوردار است كه به آن اعتبار مقدماتي 

  .گيرد و بر آن متكي است نشأت مياغلب اعتبار اوليه ازعنوان منبع يا شخص . گويند مي
اعتبار منبع خبري در اين سطح به عواملي همچون جامعيت در پخش خبر، پخش اخبار كاربردي، 

كاري، تلفيق مناسب خبر و تفسير،  هاي زنده، عدم محافظه اي، استفاده از گزارش پخش اخبار توسعه
  .بستگي دارد... افشاگري و

باشد، لذا زماني كه اعتبار صحت به ميان  اي مدارج مثبت تا منفي ميشود كه اعتبار دار خاطرنشان مي
و ) اعتبار صفر(اي فاقد اعتبار هستند  عده) اعتبار مثبت(اي داراي اعتبار هستند  توان گفت عده آيد مي مي
ي بطور مثال راديو ضدانقالب ايران  دارا). اعتبار منفي(باشند  اي نيزداراي وجهه بد و نامناسب مي عده

اخبار و مطالب آن توسط مخاطب پذيرفته . باشد لذا اين راديو داراي اعتبار منفي است وجهه بد مي
توان از  ولي بايد پذيرفت كه در تبليغات سياسي اين اعتبار منفي خود قابل استفاده است و نمي. شود نمي

ر راديوي مذكور از كسي به عبارت ديگر در همين مثال اگ. پوشي كرد و آن را به حساب نياورد آن چشم
  .تعريف و تمجيد نمايد آن شخص خود به خود فنا خواهد شد و اعتبار منفي كسب خواهد كرد

  
  اعتبار ثانويه يا مشتق. ب

گويد، خواه مستقيم و يا غيرمستقيم  در فراگرد ارتباطي، عامل ارتباطي، كم و بيش راجع به خود سخن مي
اين اعتبار بيشتر از نكاتي همچون . ريجاً اعتباري براي خود كسب كندتواند تد او در اين فراگرد مي. باشد

هاي بياني غيركالمي، نوع طرح و استدالل  شود و تسلط بر آن، شيوه موضوعي كه از آن سخن گفته مي
  . توانند منشأ فرعي اعتبار ثانويه باشند همه اين موارد مي. گيرد مربوط به موضوع نشأت مي

در اين زمان است كه . نمايند باشند اعتبار ثانويه كسب مي ي كه در حال ارائه پيام ميمنابع ارتباطي زمان
نمايد و به آن نمره قبولي يا رد  هاي ارائه شده، ميزان اعتبار منبع را مشخص مي مخاطب با ارزيابي پيام

اني كه يك  از لحاظ اعتبار اوليه در مدارج بااليي باشد ولي زمBBCبطور مثال اگر شبكه . دهد مي
باشد  مخاطب ايراني در حال تماشاي خبري مربوط به ايران احساس كند آن خبر سوگيرانه و كذب مي
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  زيرسؤال رفته و تبديل به اعتبار منفي خواهد گرديد و BBCگاه است كه اعتبار اوليه و مثبت شبكه  آن
  .برعكس اين موضوع نيز صادق است

  
  اعتبار نهايي. ج

. كند پس از ايجاد يك رابطه، ميان كنشي با ديگران به دست آورده است  احساس مياعتباري است كه فرد
يابند كه فرد يا مطلب موردنظر داراي چه اعتباري  به عبارت ديگر، ديگران پس از وقوع يك رابطه در مي

  .آيد دست مياعتبار نهايي در اثر تلفيق اعتبار اوليه و ثانويه به همراه تفكر و گفتگو با ديگران به . است
مثالً گزينش . تواند اعتبار به وجود آيد و يا اينكه اعتباري از بين برود بنابراين در اعتبار نهايي نيز مي

شود كه آن مطالب ناقص و يا به  نمايد مشخص مي ها را مطرح مي اخبار و مطالبي كه مخاطب وقتي آن
رتباط و در اثر مشاهدات روزانه يا كه اين مطالب اصوالً بعد از جريان ا. قولي تحريف شده است
  .توان به آن دست يافت آيد و در همان لحظه برقراري ارتباط نمي مطالعات ديگر به دست مي

  :كند  شاخص را براي اعتبار منبع ذكر مي12يكي ازكارشناسان ارتباطات 
ي خصوصي محترم شمردن زندگ. 5صحت؛ . 4گفتن تمام ماجرا؛ . 3غرضي؛  بي. 2انصاف و عدالت؛ .1

جدايي . 8داشتن موضوعات مربوط به بهتر شدن وضع اجتماعي؛ . 7مراقبت از طرفداران؛ . 6افراد؛ 
. 12واقعي بودن؛ . 11در ارتباط با موضوع مورد عالقه مردم بودن؛ . 10قابل اعتمادبودن؛ . 9واقعيت؛ 

  .هاي موثق داشتن گزارش
  

  صداقت و عينيت خبر. 3
ها رسالتي بس خطير  ار و هوشيار جامعه در دستيابي به حقايق و واقعيتخبرنگار به عنوان چشم بيد

بارزترين وظيفه . برعهده دارد و كانون اين اهميت، صداقت و قابل اعتماد بودن خبرنگار و رسانه است
اي  خبرنگار اين است كه با رعايت حق مردم براي دستيابي به اطالعات معتبر و درست، شرافت حرفه

ها با محتواي اصلي خود، انعكاس يافته  به نحوي كه واقعيت. دمت واقعيت عيني قرار دهدخود را در خ
هاي خالق  اين امر با رشد صحيح قابليت. و بدون ايجاد تحريف، نشان دهنده ارتباطات اساسي باشد

در گردد، بطوري كه مواد خام خبري مناسب در اختيار مردم قرار گرفته تا آنان را  خبرنگار محقق مي
جهاني كه در آن منشأ و طبيعت و گوهر . طراحي تصويري صحيح و همه جانبه از جهان ياري رساند

اهميت كار خبرنگار . رويدادها، مسير تحول و چگونگي امور تا آنجا كه امكان دارد واقعي برداشت شود
طالعات و اخبار داند و بر پايه ا و رسانه در اين است كه جامعه او را حلقه واسط خود با حقايق مي
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الزمه عينيت داشتن خبر آن است كه خبرنگار نسبت به . ريزي نمايد دريافتي از رسانه تحليل و برنامه
  .وقوع و جزئيات خبر علم كافي داشته باشد

صرف انتشار خبر بدون آگاهي از آن، براي خبرنگار كافي نيست و وي بايد در خصوص خبري كه 
  28. را دارا باشدخواهد منتشر كند، علم كافي مي
  
  تعمق بينش سياسي و افزايش قدرت تعقل در مخاطبان. 4

براي ايستادگي در برابر امواج پر آسيب خبري كه متوجه مردم است بايد قدرت تعقل و انديشه و بينش 
  .ها قرار گيرند تأثير آن سياسي مردم را به حدي باال برد كه كمتر تحت

خبار، تشخيص اخبار صحيح از ناصحيح و برخورد علمي و داشتن شم سياسي، توانايي تحليل ا«
  »29.توانند مانع تاثيرگذاري امواج مخرب خبري باشند حساب شده با اخبار مطبوعات، مي

در بسياري از منابع اسالمي به تفكر، تدبر و تعقل در خبر تأكيد زيادي شده است، چنانكه امام علي 
  30. كند فرموده است و همگان را از نقل خبر بدون تعقل منع ميدر برخورد با اخبار، بر تعقل تأكيد ) ع(

  
  رويكرد ديني در رسانه. 5

هاي فرهنگي و اجتماعي  نگاه سكوالر دين را در عرصه اجتماع و به تبع آن رسانه كه يكي از ساحت
  .استهاي راهبردي در حوزة تبليغات و رسانه  ولي دين اسالم داراي مباني و روش. كند است منزوي مي

اهميت دادن به اعتبار منبع . يكي از مسائلي كه در اسالم به آن اهميت داده شده است منبع خبر است
اي باشد، برخاسته از اصول اخالقي و  هاي حرفه خبر، پيش از آنكه محصول توافق شغلي و آيين نامه

مخاطب باشد، اخالق در جايي كه هدف از انتشار يك خبر ايجاد آگاهي نويني در . شناختي است معرفت
انتشار يك خبر غيرموثق، كه . اقتضاء دارد كه پيش از اطمينان از اعتبار منبع خبر از نشر آن خودداري شود

انجامد و گاه ضايعات جبران ناپذيري  با واقعيت مطابقت ندارد، به انحراف افكار انبوهي از خوانندگان مي
وناگوني ازسخنان خويش به لزوم اهتمام به منبع خبر و در فرازهاي گ) ع(امام علي . را به دنبال دارد

گاه به كساني كه از سر جهالت امور ناشايستي را به اهل بيت . كند پرهيز ازنشر اخبار غيرموثق اشاره مي
خطبة . (»فال تقولوا بماال تعرفونَ«: دارد دادند، نهيب زده، آنان را از اين عمل باز مي نسبت مي) ص(پيامبر 

  ». آنچه را كه بدان علم نداريد، بر زبان نياوريدپس«) 86

____________________________ 
  .17/5/86مورخ .  نشريه صداي عدالت. ٢٨
  . 70 ص ،اخالق مطبوعات كيان، شصت فوالدي،.  29
  .94دجعفر شهيدي، حكمت ترجمه سي البالغه، فيض االسالم، نهج.  ٣٠
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، او را به پرهيز از ذكر اموري كه به درستي آن )ع(گاه نيز در وصيتنامة خويش به فرزندش حسن 
داني مگو  و آنچه را كه نمي«) 31نامه (» وال تقل ماال تعلم و اِن قلّ ما تعلم«: خواند واقف نيست، فرا مي
  » .داني اندك باشد يهر چند آنچه را كه م

: ورزد اي از سخنان خود به صورت آشكارتري بر لزوم وثاقت منبع خبر تأكيد مي در پاره) ع(امام علي 
  )342، صفحه 6غرر، جلد (» ال تخبرنَّ الّا عن ثقه فتكون كذّابا«

ستمرار هاي مالي، لزوم حفظ و ا البته چه بسا گفته شود كه گاه با مالحظه عواملي همچون محدوديت
اي  ها چاره شكل ظاهري و سبك و سياق نشريه، توقعات خوانندگان، اعمال فشار از سوي ارباب رسانه

) ع(نقل شد، امام ) ع(در كالمي كه پيشتر از امام علي . ماند جز تن در دادن به مسائل ياد شده باقي نمي
شود كه كمي  تعبير ان قلّ استفاده مياز » و ال تقل ماال تعلم و ان قل ما تعلم«كند  فرزندش را سفارش مي

ها را نقل كند و مجهوالت و مظنونات خود را  هاي شخص هرگز نبايد مجوز آن شود كه ندانسته دانسته
  .انتشار دهد
در . گويي، به عنوان يكي از رذايل اخالقي، همواره مورد نكوهش اولياي دين قرار گرفته است زياده

اياك «. شود گويي و پرسخني اكتفا مي در مذمت بيهوده) ع(خنان امام علي اينجا تنهابه نقل يك مورد از س
گويي زيرا هر كه  بر تو باد دوري از ياوه«) 289، ص 5غرر جلد (» و الحذر فمن كُثرَ كالمه كثرت آثامه

  .»كالمش فزوني يابد خطاهايش نيز ياد گردد
ت كه مقصود، چنان مفهوم عامي است؛ ترديدي نيس» سخن گفتن«هر چند موضوع اصلي اين حديث 

حوزة اخباري كه نبايدـ ولو به بهانه پر . گردد است كه شامل انحاي گوناگون نشر خبر نيز مي» كالم«از 
بايد خبر  ها دست زد، منحصر در اخبار غيرموثق نيست؛ گاه مي كردن صفحات روزنامه ـ به انتشار آن

  .ري از ورود در آستانة انتشار محروم ساختمعتبر و موثقي را به دليل مالحظات اخالقي ديگ
توان از  گاه مي. يكي ديگر از نكات مورد مالحظه اسالم مسئوليت در مقابل فهم و برداشت مردم است

ها،  فرض هاي مختلفي داشت و چه بسا گفتاري واحد بر حسب پيش يك مطلب يا خبر واحد، برداشت
. هاي مختلفي فهم شود گونه ع ديگري در مخاطب، بههاي متنو سطح آگاهي، توقعات و عاليق و ويژگي

در اين ميان گوينده يا اظهاركننده خبر نيز خود داراي برداشتي خاص از مضمون گفته يا خبر خويش 
رسد كه در صورت اختالف، آنچه كه  به نظر مي. كند است كه گاه با برداشت عمومي مردم تفاوت مي

  . است و خبرنگار در مقابل همين فهم مسئوليت داردمعيار داوري است فهم و برداشت عمومي
گويم در  آنچه مي«) 16خطبه (» ذمتي بما اَقولُ رهينه و اَنابهِ زعيمِ«: اي فرمود در خطبه) ع(امام علي 

  .»كنم دانم، و خود آن را ضمانت مي عهده خويش مي
هاي آن را  و تمام مسئوليتداند  خود را وامدار و ضامن سخن خويش مي) ع(در اين كالم امام علي 

كند كه  اي اشاره مي در يكي از برخوردهاي خود با زبير بن عوام، به نكته) ع(امام علي . گيرد بر عهده مي
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هايي بود كه پس از مرگ عثمان، با امام  دانيم كه زبير از شخصيت مي. با مطالب ياد شده در ارتباط است
شكني كرده، به صف مخالفان امام  اما پس از مدتي بيعتبه ميل و رغبت خويش، بيعت نمود ) ع(علي 

با اين حال زماني كه امام بيعتش را به او گوشزد نمود، پاسخ داد كه من هر چند كه با دست . پيوست
يزعم اِنّه قد بايع «: امام در رد ادعاي زبير فرمود. خود بيعت كردم، قلب من به چنين بيعتي راضي نبود

لبه فقد اَقَرّ بالبيعه و ادعي الوليجه فليأتِ عليها باَمر يعرَف و اِالّ فليدخل فيما خرجِ منه بيده ولم يبايِع بق
كند، و به  پس بدانچه به دستش كرده اعتراف مي. پندارد با دستش بيعت كرده است، نه با دلش«) 8خطبه (

و از آن ) يعني بيعت(ه بود آنچه به دلش بوده ادعا،پس بر آنچه ادعا كند دليلي روشن بايد و يا در آنچ
  .»بيرون رفت در آيد

هاي عمومي كه از اعمال يا  آيد كه انسان در مقابل برداشت به دست مي) ع(از اعتراض امام علي 
اي تنظيم شود كه ذهنيت  مثالً ممكن است گزارش خبرنگاري به گونه. شود مسئول است هاي او مي گفته

در اين صورت عذرآن خبرنگار مبني بر اينكه مقصود و منظور . يدخاصي را در خوانندگان خود ايجاد نما
  .من امر ديگري بود، مسموع نخواهد بود

ها، تبديل شدن به ابزاري براي  الخصوص روزنامه هاي خبري، علي هاي بزرگ رسانه يكي ديگر از آفت
اً در هنگام در جوامع امروزين، اين معضل خصوص. محتوا و دروغين ارباب قدرت است تبليغات بي

. كند خود را به صورت چشمگيري بر فضاي مطبوعات تحميل مي) در سطوح مختلف(تبليغات انتخابي 
كه روح بلند او چنين ترفندهاي ) ع(امام علي . اي به شدت ناسازگاري دارد امري كه با حق مداري رسانه

صحاب جمل، بياني بلند از هاي ا تابد، در نكوهش تبليغات دروغين و هوچيگري گرانه را برنمي حيله
و قد اَرعدوا وا وابرقوا و مع هذَين االَمرين الفشل و لسنا نرعِد حتّي نوقع «: خويش به يادگار نهاده است

چون برق درخشيدند و چون تندر خروشيدند، با اين همه كاري نكردند «) 9كالم (» .و ال نِسل حتي نمطر
  .سازيم فرازيم و تا نباريم، سيل روان نمي گردن دعوي برنميما تا بر دشمن نتازيم، . و واپس خزيدند

كند كه چه  در اين بيان رسا، تبليغات توخالي دشمنان خويش را به رعد و برقي تشبيه مي) ع(اما علي 
ولي . بسا اندك زماني گروهي را بترساند، اما به هنگام عمل چيزي جز ناتواني و زبوني به دنبال ندارد

پرهيزند و از تبلغيات پوچ گريزانند و هر گاه  مداران آن است كه از دعوي گزاف مي سيرت و منش حق
  .رسانند دست به تمجيد از خويش و تهديد دشمن زنند، صحت دعوي خويش را با عمل به اثبات مي

ل واقعي مشكالت پيچيدة اين عصر است و  رويكرد ديني در رسانه حالّ:توان گفت در مجموع مي
  . خواهد آوردبيرونهاي دروغين  بست نوين و حصار ارزش نرسانه را از ب
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