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  31/04/93 دريافت: تاريخ
  22/05/93تاريخ پذيرش: 

  خشونت در مطبوعات
  نوشتة

  *آبادي گيتا علي

  دهيچك
م شـ وجود رويدادهاي حاوي برخورد درصفحات روزنامه، باعث هيجان و حتي برانگيختن حس همدلي يا خ

تنهـا   رمانه دولتـي نـه  هايي از جنگ، زلزله ، قتل و حتي افشاي اسناد مح شود. ارائة گزارش خوانندگان مي در
تواند در برداشته باشد.  بلكه افزايش طرفداران يك نشريه يا روزنامه را نيز مي دشو منجر به جذب مخاطب مي

كند. از گذشته تا به امروز  هاي مختلف نمود پيدا مي توان پاياني متصور شد چراكه در شكل براي خشونت نمي
آن اسـت كـه در تحقيقـات و     ةل اين استمرار و گاه تغيير نحـو انسان با خشونت زندگي كرده و شايد به دلي

هـاي نـوين در بـروز خشـونت      ها بيشتر به تـأثيرات رسـانه   گيرد. بررسي مي ها كمتر مورد توجه قرار بررسي
هـا وارد شـد و    پردازند و بيشتر در قالب مطالعات موردي است، اما اينكه خشونت چگونـه بـه روزنامـه    مي

شود تا بـا نگـاهي تـاريخي،     شود. در اين مقاله سعي مي پردازند چندان ديده نمي آن ميمطبوعات چگونه به 
هايي در اين باب و تغييرشكل خشونت طي چنددهه گذشته  خشونت، سير ورود خشونت به مطبوعات، نظريه

  مورد بررسي قرار گيرد.  

  خشونت، مطبوعات، عوامل اجتماعي، جامعه، فرد. كليدواژه:

  مقدمه 
رو  كنند. از اين مي  اي زدوخورد فيزيكي را تداعي گونه ژة خشونت و برخورد هميشه در اذهان بهدو وا

بار در  كند. نخستين شنونده يا خواننده با شنيدن و ديدن اين كلمات نوعي هيجان و تضاد احساس مي
قـد  خشـونت را بـه ن  “ لويس كاسـر ”و  “رالف دارندورف”شناس يعني  ميالدي دو جامعه 1950دهة 

امـا   هايي در خصوص خشونت مطرح شـد.  ميالدي نظريه 1970ها از دهة  در حوزة رسانه .كشيدند
هـا بـه    گيرد، بحث ديگري است. چـه رسـانه   ها چگونه شكل مي اينكه خشونت در هر يك از رسانه

____________________________ 
  Guita_al@yahoo.com  طباطبايي علوم ارتباطات دانشگاه عالمه كتريد *
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دليل انتشار سريع و گسترده مطالب، مورد توجه قرار دارند  خود عامل خشونت نيستند بلكه به خودي
  هايي در جوامع پديد آيد. شده تا نگراني و همين نكته باعث
داننـد، بشـر بـا تمـام      جمعي را يكي از اركان انتشار خشـونت در جهـان مـي    وسايل ارتباط

 مانـد.  مـي  هاي خود در عرصة زندگي همچنان از مبارزه و رويارويي با ايـن پديـده در   پيشرفت
انگـاري جامعـه    تـوجهي و سـهل   شود؟ بـي  خشونت، ناسازگاري و عصيانگري از كجا ناشي مي

هـا؟ امـروزه    آميز از طريق رسانه م و يا برانگيختن افراد به اعمال حركات خشونتئنسبت به جرا
نوعي خشونت تلقـي   حركات تروريستي و جنايت، افشاي اسناد و مدارك محرمانه نيز به غير از
گونـه   ، در جهـت تعـديل ايـن   هـا  از اين رو وضع قوانين و مقررات از طـرف دولـت   است. شده

شناسـان مـورد    شناسـان و روان  شود. خشونت از طرف بسـياري از جامعـه   برخوردها قلمداد مي
است. اما در ابتدا الزم است تـا بـه    بررسي قرار گرفته و نظرات گوناگوني دربارة آن مطرح شده

  شده در اين حوزه بپردازيم.   هاي ارائه واژة خشونت و نظريه

  خشونت
شـود و در هـر اجتمـاعي     جمعي تلقـي مـي   زندگي دسته اي به نام خشونت يكي از مظاهر هپديد

اي مـنظم   گونـه  اي دائمي و در عين حال متغيري اجتماعي كه در ايام عادي به پديده وجود دارد.
هـاي سياسـي و حتـي تـورم اقتصـادي رو       دهد و در موارد غيرعادي چون جنگ، بحران رخ مي

در هر اجتماعي با آموزش جرائم شايد نادرست نباشد اگر گفته شود كه نوع  گذارد. فزوني مي به
 و پرورش، تمـدن، آداب و رسـوم و گـاه احتياجـات افـراد آن جامعـه ارتبـاط مسـتقيمي دارد.        

عرف و عادات، آداب و رسـوم  تأثير   و يا رفتارهاي ضداجتماعي نيز تحتجرائم همچنين كيفر 
 تـأثير  نمونه انتقام بعـدها تحـت    براي يابد. مي جتماعي تغييرو طرز قضاوت و افكارعمومي هر ا
  عوامل مذهبي به قصاص مبدل شد.

هاست كه افكار محققان  اما توجه به خشونت و يافتن ريشه اين حركات ضد اجتماعي مدت
 ةمطالعـه دربـار   .اسـت  كـرده هاي علوم انساني به خود مشغول  و پژوهشگران را در تمامي رشته

هاي متفاوتي  گونه شود براي هرگروه به ها تلقي مي آنچه كه نتيجة آن منازعات و هر ها و درگيري
. در نژادشناسـي، برخـورد و پشـتيباني از پرخاشـگري، ناشـي از      اسـت  گرفتهمورد بررسي قرار 

هـاي برخـورد و منازعـات را در     شناسـي ريشـه   شود، در روان هاي زيستي افراد فرض مي حالت
هاي نهـادي   شناسي دستگاه در جامعه دانند. ها مي كننده در آن هاي تحريك شخصيت افراد و جنبه

ها و تمايالت در انجـام خشـونت، در نظـر     شده و در علم تاريخ شواهد و مدارك تكامل روش
رقابت نيـز خـود كشمكشـي     هاي مختلفي دارد. هاي اجتماعي صورت شود. كشمكش گرفته مي

تيازاتي كه در عين حال مورد درخواست سايرين نيز باشد، آوردن منابع يا ام  دست بهاست بر سر 
شود، براي مثال در بازارهـا   خشونت به شكل جسمي يا بدني به كار گرفته نمي اما در اين مورد

  نوعي رقابت حاكم است.  
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پردازان اجتماعي در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، موضوع كشمكش در جامعه را با  نظريه
در واقع تعامالت ميـان فـردي، تمـام حركـات و اعمـال       بررسي قرار دادند. توجه خاصي مورد
هاي مختلفـي از   به همين دليل نيز نظريه آيد. نظر كلي مي گيرد اما اين مطلب به انسان را در برمي
هـا از   برخـورد اسـت. ايـن نظريـه     ةها نيز دربـار  نظران ارائه شد كه تعدادي از آن طرف صاحب

گـذاران   ماكيـاولي و هـابس پايـه    از شد و تا ماركس و وبر نيز ادامه يافـت. ماكياولي و هابس آغ
 ها رفتارهاي فـردي انسـان را ناشـي از سـود     درستي جوامع انساني بودند، آن بدگماني نسبت به

اجبار و  ةپاي دانستند و نظم جامعه نيز بر شخصي در دنياي مادي و مملو از تهديد و خشونت مي
صـورت خاصـي    ، سپس مـاركس ايـن موضـوع را محـدودتر و آن را بـه     تهديد استوار شده بود

او به منافع خشـونت اشـاره داشـت و اينكـه چنـين مـواردي از وضـع مـادي و          مشخص كرد.
  گيرد. شدن سرچشمه مي ماشيني

اقتصـادي    ةاو همچنين نظري شود. ها از اين وضع ناشي مي ماركس معتقد بود تمام ناهنجاري
كـرد، امـا    سوي يك سياست درآمدي ارزيابي مي هاي اين نظام را به چرخش ها افزود كه را بر آن

شناسـي خشـونت و توزيـع آن در سـطح      اين بخشي از كار ماركس است كه به پيدايش جامعـه 
   Collins, 1975: 56-7)(جوامع انجاميد. 

 ماركس الگويي دو وجهي براي كشمكش اجتماعي ارائه داد كه در آن كل جامعـه بـه دو طبقـه   
ها  كردند. كشمكشي كه بين اين شد و اين دو طبقه منافع سرمايه و كار را معرفي مي اساسي تقسيم مي

  )86ـ7: 1367ساخت. (آبركرامبي،  الً جامعه را دگرگون مياجريان داشت، طبق نظر ماركس م
او معتقـد اسـت    نظر دارد. خالف نظر ماركس را در ،شناس آلماني جامعه ،رالف دارندورف

كشـمكش موجـود در    گيرند. اليه روي هم قرار نمي به ها صفت تودرتو دارند و اليه مكشكه كش
تمام نهادهاي اجتماعي، مربوط به توزيع قدرت و اقتدار است نه سرمايه، و آنچـه باعـث پديـد    

  ) 87 :همان( روابط سلطه و زيردست بودن است. شود، آمدن منافع متعارض مي
تنش ميان دو يا چند موجود اجتماعي است كـه برخاسـته از    ةمثاب پس، برخورد اجتماعي به

توانيم برخورد  با اين اوصاف مي آيد. وجود مي ههاي مورد نظر ب اثر پاسخ واقعي يا بر  ناسازگازي
شـود.   ها بدانيم كه رقابت نيز خود نـوعي برخـورد محسـوب مـي     اجتماعي را ناسازگاري هدف

 هاي فرعي باشـد.  سازگاري مربوط به ابزارها و يا هدفتواند برخاسته از نا همچنين برخورد مي
درگيري و منازعه براي افرادي كه در يك گروه كاري اشتغال دارند و مستقيماً نيز به طرف يـك  

  )69 :همان( كنند غيرمعمول نيست. هدف مشترك حركت مي
بزهكـار را   دانـد. او  شناس فرانسوي جنايت را يك پديدة اجتماعي عادي مي اميل دوركيم جامعه

آورد. دوركيم زنـدگي فـرد عـادي و     شمار نمي فردي با ساخت جسماني و حياتي و رواني عادي به
كند كه جرم در تمـام اجتماعـات    بزهكار را دو مورد جدا از هم تلقي و براي تأييد تز خود ثابت مي

  ) 32: 1345شود و وجود دارد. پس يك پديدة عادي اجتماعي است. ( پنتاتل،  مشاهده مي
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دانـد چراكـه جـرم را يـك      نظر دوركيم را اشتباه مي ،شناس قاضي و جامعه ،اما گابريل تارد
 ةاو بر اين عقيده است كه جرم مخالف اصـل مبـارز   آورد. پديدة عادي اجتماعي به حساب نمي
سـير طبيعـي    بقا اسـت.   تنازع ةمبناي اين انطباق فلسف شود. جوامع و انطباق اجتماع با تحول مي

توانـد مـانع ايـن پيـروزي در      بي ميوحال جرم مانند ميكر امع، پيروزي در اين مبارزه است،جو
  )31: همان( داند. ثر ميؤرود و تقليد را در افراد م او از اين هم فراتر مي زندگي باشد.
پذيرفته بـود كـه محـيط اجتمـاعي حالـت بـالقوه و        ،شناس معروف ايتاليايي روان ،لمبروزو

محـيط  تـأثير  در ايـن ميـان    سـازد.  فعليت رسـيده ظـاهر مـي    ةي را كه به مرحلاستعداد بزهكار
نكرده بلكه تأييد ورزيد  اجتماعي را فقط دوركيم كه راجع به برتري نفوذهاي فرهنگي اصرار مي

جوامع، بزهكاراني دارنـد   كه او معتقد است كند. ميتأييد نيز آن را  ،يك پزشك ليوني ،الكاساني
ب وميكـر  افزايد محيط اجتماعي غذاي پرورش بزهكـار اسـت،   هستند و مي كه اليق آن جوامع

كنـد، مگـر روزي كـه غـذاي پـرورش (محـيط        (بزهكار) عنصري است كه اهميـت پيـدا نمـي   
  )30ـ1: همان( ب را مانند خمير آماده كند.واجتماعي) آن ميكر

  هايي در باب خشونت نظريه
هر  مطرح شد. (game theory)و رقابت   (system theory)نظام ةميالدي دو نظري 1970 ةدر ده

نظـام در مطالعـه    ةكـاربرد نظريـ   داننـد.  فـرد مـي   پديدة منحصر بـه  ةمثاب دو ديدگاه برخورد را به
برخورد و درگيري بـه ماننـد يـك فعـل و انفعـال در       هاي بزرگ جامعه است. يافتة توده سازمان
هـايي وجـود دارد. نظريـة     يي چنـين تـوده  هاي ذاتي در سـاختار و پويـا   فشارها يا تنش نيروها،
دو ديدگاهي كـه درجهـت    شود. هاي استراتژيك منازعات مربوط مي ها و يا بازي به جنبه رقابت

كامالً مخالف قرار دارند، نظرية نظام كامالً انتزاعي و داراي اهداف بلندمدت براي بـازيگران يـا   
ا رقابت كه كـانون توجـه خـود را بـر     ايفاكنندگان يك درگيري است و خالف آن نظرية بازي ي

    (swingle, 1970:1-2)دهد. ايفاكنندگاني كه سهمي در آن برخورد يا منازعه دارند قرار مي
شـد   هاي آلبرت بندورا آغـاز   ها شكل گرفت، از پژوهش تأثيرگذاري رسانه ةهايي كه دربار نظريه
شاهده، تقليـد و الگـوبرداري نهـاده بـود.     شود و بنا را بر م خوانده مي “يادگيري اجتماعي” ةكه نظري

برپاية همين نظريه پس از مدتي تئوري شناخت اجتماعي عرضه شد كـه پرخاشـگري در جامعـه را    
كـرد. هرچنـد بـه مـرور ورود اصـطالح       يادگيري آن از طريق وسايل ارتباطي تلقي مـي  ةدهند نشان
هـا يـا    ني كـه مكـرر در معـرض بـازي    تفاوتي نيز مورد توجه واقع شد. بدين معني كه انسان زما بي
و سـاويج   (Freedman, 2002)رسـد. بعـدها فريـدمن     تفـاوتي مـي   هاي خشن قرار گيرد به بـي  فيلم

(Savage, 2004) است.  رسيده اش فرا اي قديمي خواندند كه زمان بازنشستگي آن را نظريه  
را مطـرح  (Catalyst Model) دهـي   دهي و يـا سـازمان   الگوي شكل 2008فرگوسن در سال 

صورت گسترده آزمايش نشد. اين الگو خشونت را برخاسته از عوامل  اي جديد كه به نظريه كرد.
ها   از اين رو رسانه ويژه خانواده و دوستان) (به داند. ها مي ژنتيكي و نفوذ اوليه اجتماعي در انسان
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بار بـه   ت خشونتواقع حركا شوند. در عنوان يك علت ضعيف براي ابراز خشونت  مطرح مي به
  دهد.  دليل فشارهاي محيطي رخ مي

رفتـار   نابسامان، ناسازگاري والدين، سـوء  ة تواند شامل خانواد زا مي خشونت عوامل اجتماعي
  خصوصـيات  اجـداد،  يـا   والـدين   تبهكـاري  سابقة العاده، فوق محبت محبتي، كم نامادري، يتيمي،

 معاشـران  تربيتـي،  مشـكالت  تحصيلي، فساد پدر،  كوچه، محله، شغل آن،  هاي نارسايي و  مسكن
 تورم، اقتصادي، بد  تجرد، وضع بيكاري، فراغت، اوقات  گذران براي  صحيح  ةبرنام  نداشتن فاسد، 

تقليد، مراكـز فسـاد، تعـارض     سينما، تلويزيون، راديو، مطبوعات، بيگانگان، نفوذ سياسي، عوامل
امـا از ميـان ايـن     ش، موادمخدر و الكـل باشـد.  فرهنگي، مهاجرت، تراكم جمعيت، جنگ، شور

ها به تنهايي كافي است يا چند مورد  يكي از اين عامل اصلي خشونت شود. تواند موارد كدام مي
  بايد دست به دست هم دهند؟

هـا محسـوب    اين ميان زمان و مكان در كنار سن افراد سه عنصر اساسي بـراي خشـونت   در
از آنجـا كـه    د.شو ارزش و در زماني ديگر ضد ارزش تلقي مي اي شوند. در يك زماني پديده مي

شـود   پيوندد مقاطع زماني گوناگوني مطـرح مـي   طور مدام به وقوع مي خشونت در طول زمان به
اين مورد در خصوص مكـان خشـونت    .براي مثال قبل از جنگ و بعد از جنگ و يا دوره تورم

و آيـا در   اي خاص باشد. رد يا مختص به منطقهگي كند. اينكه كل كشور را در برمي نيز صدق مي
تاريك مكان مناسبي براي  هاي تنگ و و يا كوچه شهرها بيشتر از روستاها خشونت وجود دارد؟

  رفتار حاوي خشونت است. پس مكان نيز عنصر مهمي است.
 24تا  10بين سنين  همچنين آمار خشونت در ميان جوانان بيش از ديگر سنين است. معموالً

  دهند. خود اختصاص مي  هآميز را ب ال باالترين نرخ رفتارخشونتس
سـال بـه دليـل خشـونت بـه       24 تا 10هزار جوان بين  700ميالدي بيش از   2011 سال در

 Violence)هـا سـطحي بـود.    ديـدگي  ها و آسـيب  اورژانس مراجعه كرده بودند هرچند جراحت
prevention, 2013)   

آميز  خشونتجرائم دهد سطح  نشان مي (Federal Bureau of Investigation) اي بي آمار اف
ويژه قتل عمد  كاهش نيافته و به 1991شود، از سال  در اياالت متحده آمريكا كه منجر به قتل مي

جـرائم  گيـرد. بـيش از نيمـي از چنـين      هـزار نفـر در سـال قربـاني مـي      15همچنان نزديك به 
سال گذشته ، از طريق شليك در ميـان  30در  دهد. ميباري با استفاده از سالح گرم رخ  خشونت

 Journalist's) انــد. نفــر زخمــي شــده 476انــد و  نفــر جــان خــود را ازدســت داده 547مــردم 
Resource2012)    

خشـونت   ةهـايي اسـت كـه در حـوز     نيز از تئـوري  (Moral Panic)نظرية تشويش اخالقي 
اي كـه   تر كردن اين نظريه داشـت. نظريـه   شننيز سعي در رو مطرح شد. ديويد گانتلت  اي رسانه

حس نگراني و تشويش نسـبت بـه هـر رسـانة      پردازد. ها مي ها دربارة رسانه بيشتر به پيشداوري
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تـر   جديد و عدم استفاده از وسايل نوين ارتباطي در ميان اعضاي پرنفـوذ جامعـه و افـراد مسـن    
  دهد.  اين نظريه را شكل ميها بر مردم پايه و اساس  دليل نحوة عمل و تأثير آن به

  گيري خشونت در مطبوعات شكل
است؟ در كنار عوامل و معضالت اجتمـاعي   خشونت چگونه در مطبوعات شكل گرفته و ادامه يافته

تنها در مطبوعات  خشونت نه ةتوانند عاملي براي خشونت تلقي شوند؟ مطالعه دربار مطبوعات نيز مي
  ها نشان داده كه همبسـتگي ميـان زمينـة خشـونت در منـابع      نهصورت كلي در قالب رسا بلكه گاه به

هاي ويدئويي، تلويزيون و سينما) و پرخاشگري در جهان واقعي  ويژه خشونت در بازي اي (به رسانه
وجود چنين همبستگي اذعـان دارنـد امـا در ايـن ميـان       بيش از حد است. بسياري از پژوهشگران به

ها را با  پژوهش در رسانه (Ferguson & Kilburn, 2009)ورن ب برخي ديگر همچون فرگوسن و كيل
آميـز اسـت. در طـول تـاريخ      ها بسيار مبالغه دانند و معتقدند يافته رو مي شناسي روبه مشكالت روش

هـا نظـر افالطـون دربـارة      تـرين آن  ها شكل گرفته كـه قـديمي   آور بودن رسانه هايي از زيان شكايت
و   پوچ  هاي اند از: داستان اند عبارت واع ديگري كه مضر تشخيص داده شدههاي جوانان بود اما ان بازي

آور يا كمدي، و در قالـب   هاي خنده شود، كتاب تهي كه گاه به شكل پاورقي در مطبوعات نوشته مي
ويـدئويي، تلويزيـون، سـينما،     هـاي  هنرپيشگان، بازي اندرول، نقش  جاز و راك ها موسيقي ساير رسانه
كننـدگان   هاي همراه) و برخي ديگر كه باعث جـذب مصـرف   ها و هم گوشي در رايانه  ماينترنت (ه

شود. امـا   مي  بيشتر در جامعه حال منجر به پرخاشگري، آشوبگري و رفتار غيراخالقي  شده و در عين
هاي انجام شده طي چند  ويژه مطبوعات عاملي براي خشونت هستند؟ پژوهش ها و به آيا واقعاً رسانه

آميز را  ها بر افزايش خشونت يا انجام رفتار خشونت هنوز پاسخ روشني دربارة تأثيرگذاري رسانه دهه
تواننـد بازتـابي از    ها مي است، هرچند در مواردي همبستگي ديده شده. رسانه به درستي اثبات نكرده

خشونت به  ددهد باشند اما به واقع عامل خشونت نيستند. با اين وجو آنچه كه در يك جامعه رخ مي
ها به سه گونه  شود. دررسانه ها در جامعه منتشر مي اي آشكار و يا در قالب الفاظ از طريق رسانه گونه
و واژگـاني كـه بارمعنـايي      و تصوير  توان خشونت را تشخيص داد: يافتن ارزش برخورد، عكس مي

  كنند. خاصي را تداعي مي
  مطبوعات 

هـاي   گيري واقعيت هاي جمعي، نقش مهمي را در شكل سانهترين ر يكي از مهمعنوان  بهروزنامه 
هـاي   الزم و كافي، اظهارنظرها و ديدگاه با ارائة اطالعات درست، كند. اجتماعي مخاطبان ايفا مي

توانـد خواننـدگان خـود را در تصويرسـازي      مـي   مختلف بررسي و تشريح رويـدادها، روزنامـه  
  )206 ـ7: 1370،(بديعي كنند، ياري دهد. يكه در آن زندگي م “اي دهكده”شان از  ذهني

هـاي متفـاوتي را در    اي اسـت كـه جنبـه    هاي جمعـي موضـوع گسـترده    بررسي نقش رسانه
كردن ارتباطات به اعصاب، خون و يا اسكلت يك نظام سياسي نيز مبين اهميت  تشبيه گيرد. برمي

ه وسيلة پخش و اشاعة اخبار دن است، چراككر ها، سياسي ترين آثار رسانه اين رشته است. از مهم
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اند. مسائل مختلفي چه سياسي و چـه اجتمـاعي كـه در     و به تبع آن مبلغ تفكرخاصي در جامعه
وشنودهاي جمعي محـدود و مطـرح    ها و گفت گذشته از طريق ارتباطات سنتي در قالب نشست

تيجه تودة در ن شود. ملي مطرح مي ةشد، امروزه در سطحي وسيع و حتي به صورت يك واقع مي
در يك جمله بايـد   گيرند. گونه رويدادها قرار مي ناآشنا با مسائل سياسي به نحوي در جريان اين

داري را كـه   دار و پيوسته معني ها بردند، سياستي جهت ها سياست را به ميان توده گفت كه رسانه
هـا و   رسـانه نخستين رسانه نيز مطبوعات بودنـد.دربارة نقـش    يابد. با هدف مشخصي اشاعه مي

  )18: 1355، (داودي .ها برجامعه سه نظريه مطرح شد آنتأثير 
ها موجب نشت فرهنگـي و باعـث ايجـاد همـدلي در بـين افـراد جامعـه         گروهي معتقدند رسانه. 1

ها منجر به بـاال بـردن آگـاهي سياسـي و در نتيجـه       به عقيدة اين گروه گسترش رسانه شوند. مي
 توان نام برد. ترين پيروان اين نظريه دانيل لرنر را مي وفاز معر د.شو مشاركت مردم مي

هـا ايجـاد توقـع     رسـانه تـأثير  ترين  هستند معتقدند مهم  (Institutionalism)اين گروه كه نهادگرا. 2
نهادهـاي سياسـي و اجتمـاعي بـرآورده      ةوسـيل  روزافزون بين مردم است كه اگر اين توقعات به

از پيروان اين نظريـه سـاموئل هنتينگـتن را     سياسي خواهد شد.منجر به انحطاط و ركود  ،نشود
 توان نام برد. مي

كيـد  أهـا ت  هاي جمعي قرار دارنـد كـه بـر نقـش مخدرگونـة آن      در اين گروه منتقدان نقش رسانه. 3
توانند وسيلة تحميق بوده و يا  ها مي پيروان اين نظرية از جمله شرام معتقدند كه رسانه ورزند. مي

ر مردم از دنياي واقعي به دنياي رويـا شـوند و گـاه نيـز باعـث پـائين آوردن سـطح        موجب فرا
  شوند. مشاركت مردم مي

به اين سه گروه، گروه ديگري را نيز بايد اضافه كرد، گروهي با ديدگاه انتقادي. اين ديـدگاه  
رة نگاري معاصر غربـي اسـت و دربـا    خصوص روزنامه هها ب انتقادي جديد نسبت به نقش رسانه

داري غـرب و تغييـر نقـش     هاي وسـايل ارتبـاط جمعـي در كشـورهاي سـرمايه      ماهيت فعاليت
پـردازان ايـن    كيـد نظريـه  أت سسات تجارتي توجه دارد.ؤها به م اجتماعي اين وسايل و تبديل آن

 اولين وسيلة ارتباط جمعـي در جوامـع،  عنوان  بهشود كه  ديدگاه بيشتر به مطبوعات معطوف مي
رعهده داشت. اين وسيله كه نقش خود را در تنـوير افكـار عمـومي و مبـارزات     نقشي اساسي ب

تـدريج   داري در غرب به ها به اثبات رسانده بود، با پيدايش سرمايه سياسي با مستبدان در انقالب
دسـت مشـتي     هاي سياسي و اجتماعي و نقش سازندة خـود را از دسـت داد و آلـت    حساسيت

هـا و   نگر آن عصر به نشـريات صـرفاً خبـري همـراه بـا آگهـي      هاي روش سودجو شد و روزنامه
 1960اين ديدگاه پس از جنگ دوم جهـاني و حـدود سـال     تبليغات فراوان تغيير ماهيت دادند.

هربـرت مـاركوزه،    ،گونه ديدگاه انتقادي تئودور آدورنو ميالدي پا گرفت و از پيروان مشهور اين
  ن نام برد.توا را مي و يورگن هابرماس لوئي آلتوسر

اي بـراي دسـتيابي بـه     هـا در حقيقـت وسـيله    در مقابل اين نكته را نبايد از ياد برد كه رسانه
كننـدگان و   خودي خود ماهيتي مثبت يا منفي ندارند، بلكه ايـن اداره  ند و بها هاي گوناگون هدف
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در مـؤثري  نقـش  توانند  ها مي اندركاران وسايل ارتباطي هستند كه با كاربرد آگاهانة رسانه دست
هـا،   تـرين شـكل اسـتفاده از رسـانه     منفـي  پيشبرد اهداف مختلف را با خـود بـه همـراه آورنـد.    

تـرين نمونـه    ها در آلمان زنده تبليغاتي است كه دوران نازي ةيك حربعنوان  بهها  كارگيري آن هب
ز وسـايل  هـا ا  شود و تحقيقات فراواني نيز تا به امـروز بـر روي نحـوة اسـتفاده آن     محسوب مي

آنان پيام را به صورت موادي تلقي  است. عمل آمده هاي چاپي، سينما و راديو) به ارتباطي (رسانه
اراده، ايستا و فاقد تحرك از طريق يك سرنگ كه همان  كردند كه بايد به يك مشت انسان بي مي

  وسيلة ارتباطي است منتقل يا در واقع تزريق كرد. 
  رسالت مطبوعات

ار انگليسي مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي خواند، رسـالت  مدندبورگ سياستزماني كه ادمو
ترين وسيلة ارتبـاط جمعـي بـا     ها را نيز مشخص كرد. مطبوعات، اين قديمي هاي آن و مسئوليت

هاي فراوان، امروز همچنان در عرصـة جهـاني از مقـام و جايگـاه      پشت سرگذاشتن فرازونشيب
ستقيم ساختار سياسـي، اقتصـادي و فرهنگـي جوامـع بـر روي      م تأثير است.  خاصي برخوردار

مطبوعات غيرقابل انكار است چه مبتني بر اوضاع و احوال داخلي يك كشور و نظام حـاكم بـر   
گيرد و پيامدهاي آن بر نحوة گزينش و ارائة اخبـار در جرايـد    آن، مشي مطبوعات نيز شكل مي

  شود. مشخص مي
دار  وكاست بيان كنند چراكـه آزادي بيـان خدشـه    كم م وقايع را بيها بايد عيناً تما آيا روزنامه

بـار توسـط    نخسـتين  (objective journalism)  نگـاري عينـي   مـه  شود؟ اين شيوه يعني روزنـا  مي
آمـد. در ايـن شـيوه احساسـات و عالئـق شخصـي جـايي نـدارد و          ها بـه اجـرا در   خبرگزاري
فردي و احسـاس مسـئوليت در برابـر مصـالح     طرفي، احترام به حيثيت  جويي، حفظ بي حقيقت

  روند. شمار مي نگاري به اي روزنامه عمومي از اصول حرفه
عوامل مختلفي بـر روي خبـر از    زيراشود  طور كامل رعايت نمي گرايي به گاه عينيت اما هيچ

هـا،   گذار است. وضع قـوانين و مقـررات از طـرف دولـت    تأثير  زمان وقوع تا انتشار در روزنامه
كـه در   1هـاي جمعـي   هايي را براي مطبوعات به همراه دارد. اعالمية مربوط به رسانه دوديتمح

نگـاري محسـوب    از طرف يونسكو انتشار يافت نقطة عطفي در تاريخ روزنامـه  1970 ةپايان ده
اعتنـايي و   نيز پيشنهادهاي جديدي به آن اضافه شد كه اساسـاً بـي   1980 ةدر اوايل ده شود. مي

امـا   شود. تن بعضي از اصول چون حقيقت، آزادي و نظاير آن در اين اعالميه ديده ميناديده گرف
ت گرفتـه از نظـام   ئتواند واكنشي نش المللي در اين حرفه مي هاي بين توجهي به جنبه توجه يا بي

  سياسي يك جامعه باشد.ـ اجتماعي 
  مطبوعات و خشونت

هاست كـه مـورد توجـه     نازعات جهاني مدتآميز و م نظر تاريخي انتشار اخبار خشونت ةاز جنب
هاي داخلـي آمريكـا    كشيد تا از جنگ ها طول مي اگر وسايل ارتباط جمعي نبود، سال قرار دارد.

  مطلع شويم.
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 ةروزنام ميالدي آغاز شد. 1836از سال   (Sang a la Une) “خون به مطبوعات”عمالً ورود 
الن جوويـت بـه   ”بدين مضمون منتشر كرد: گزارشي  1836آوريل  16در تاريخ  نيويورك هرالد

گزارشي كه در محل وقوع حادثه تهيه و تمام جزئيات آن از حضـور  “ وسيلة عاشقش كشته شد.
   (kayser, 1955: 107) هاي افراد يادداشت و منتشر شد. ال و جوابؤپليس در محل و س

 آبراهام ليـنكلن  ها و مجادالت در روزنامه، به زمان رياست جمهوري يكي از نخستين بحث
(Abraham Lincoln) داري در اياالت متحده بـود و   دوراني كه صحبت از لغو برده گردد. باز مي

يكي از مطبوعاتي بود كـه خـود    تريبيون ةروزنام مطبوعات نقش بسزايي در اين مجادله داشتند.
 1862اگوسـت   20هـاي خـود بـه تـاريخ      را درگير ايـن موضـوع كـرد و در يكـي از سـرمقاله     

   (Emery, 1962: 286)جنجال بزرگي برپا كرد.  “ميليون نفر 20دعاي ”عنوان  تحت
انگيزي از خبرگزاري آسوشيتدپرس مخابره شـد بـدين    سفأخبر ت 1865آوريل  14در روز 

جمهور شب گذشته در تئـاتر هـدف گلولـه     رئيس” :1865آوريل  14 مضمون: واشنگتن، جمعه،
  )312: همان( “كشته شده باشد. رود كه قرار گرفت و احتمال مي

طور پيـاپي كشـتار جمعـي     يوميه فرانسه، چند روز به ةاولين روزنام ،لوپوتي ژورنال  ةروزنام
بودند، منتشر كرد.   مان به قتل رسيده اعضاي يك خانواده را كه توسط شخصي معروف به تروپ

روز  صفحه به چاپ رساند. روي داد و اين روزنامه جريان ماوقع را در سه 1869واقعه در سال 
نسخه افزايش يافت و  950هزار و  403پس از اعالم اين جنايت در آن شمارة روزنامه، تيراژ به 

هزار  467، و با پيدا شدن جسد هشتم به 300هزار و  448سپس با يافتن هفتمين جسد تيراژ به 
   (Kayser, 1955: 108)رسيد، رقمي كه تا آن تابستان در فرانسه سابقه نداشت.

شـد و   ها و جنايت در سطح كشـورها يكـي از عوامـل افـزايش تيـراژ      بدين ترتيب رسوايي
  گونه رويدادها رفتند. نشريات براي اين منظور بيشتر به سمت اين

به مطبوعـات، جنـگ    آميز گذار بر ورود انبوه اخبار خشونتتأثيردر اين ميان يكي از عوامل 
تـاريخ مطبوعـات حـائز اهميـت اسـت چراكـه هيئـت         اول جهاني بود. اهميت ايـن جنـگ در  

نحـوي خشـن مـانع از رشـد و تكامـل       نگـاري را دگرگـون سـاخت و بـه     ها و روزنامه روزنامه
گرفـت كـه سـدي در     ها صورت مي هاي حاكم بر آن تبليغات شديدي براي رژيم مطبوعات شد.
بوعات دو ويژگي مثبت نيـز  با اين حال اين جنگ براي مط خواهانه بود. هاي آزادي برابر انديشه

  سسات مطبوعاتي.ؤداشت: افزايش تيراژ و تمركز م
هـايي اسـت كـه اخبـار      ترين انتقادي كه بارها و بارها تكرار شده، نسبت به روزنامـه  قديمي
قتل اصـوالً موضـوع حساسـي اسـت و سـبك       كنند. كننده يا احساس برانگيز منتشر مي تحريك

تر كند، يا موضوعي مثل طالق بـه تنهـايي    موضوع را حساس تواند نگارش و انعكاس آن نيز مي
تواند باعث حساسيت موضوع  كند اما همراه كردن موارد گوناگون با آن مي حساسيتي ايجاد نمي

اندازنـد و زمـاني    زحمت مي كنند جامعه را به مطبوعاتي كه چنين رويدادهايي را منتشر مي شود.
 از  هايي نمونه شود. مي اجتماعي برهم خورده و مغشوش هاي شود كه ارزش اين اخبار حادتر مي
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توســط  1830 ةدهــ در (Penny Press Journalism)پــرس  پنــي  نگــاري روزنامــه ةشــيو  ايــن 
جـوزف پـوليتزر و ويليـام     توسـط  (Yellow Journalism)زرد  نگاري مه روزنا ،بنت جيمزگوردون

نگـاري خشـن و    روزنامـه  1920 ةدهـ راندولف هيرست در اواخر قرن نوزدهم و آنچـه كـه در   
  جنجالي نام گرفت، شروع به فعاليت كردند.

انعكاس اخبار مربوط به تجاوز نشان داد  ةهاي بريتانيا دربار نامه ها و هفته تحقيقي در روزنامه
 1951اسـت. در سـال    ها نيز افزايش يافتـه  اين مورد در روزنامه 1985تا  1951هاي  كه طي سال

 مـورد آن در مطبوعـات انعكـاس داشـته اسـت      28مورد بوده كـه   119تعداد تجاوز انجام شده 
درصـد) در  2/34مـورد (  154مـورد رسـيد كـه     450بـه   1985اين رقم در سال  درصد) 5/23(

  (Soot Hill, 1991: 53-8) مطبوعات منعكس شد.
كنـگ   مه از تـايوان و دو روزنامـه از هنـگ   تحقيقي دربارة انعكاس اخبار جنايي در دو روزنا

 چايناتـايمز و   (United Daily)يونايتـدديلي آوري شده   مطلب جمع 242از  ) نشان داد:1991(
(China Times)  153  اورينتـال ديلـي  درصد و 2/63مورد يا (Oriental Daily)  كنـگ   هنـگ و

مطالب حـاوي خشـونت را    درصد از 8/36مورد يا   89(Hong kong Daily News)  نيوز ديلي
هاي تايوان توجه بيشتري به مطالب  در اين تحقيق دو نكته مشخص شد: روزنامه اند. منتشر كرده

در  هـاي تـايواني بيشـتر اسـت.     دهند و اينكه شرح جزئيات در روزنامه جنايي از خود نشان مي
معني كه  كنگ بدين هنگ هاي كنند تا روزنامه هاي تايوان كمتر از عكس استفاده مي مقابل روزنامه

مـورد آن   21كنگ منتشـر شـده    هاي هنگ آميز كه در روزنامه مورد اخبار خشونت 89از مجموع 
آميزي كه در تايوان منتشر شده  مورد رويدادهاي خشونت 153همراه عكس بوده در حالي كه از 

   (Hweilo& Chu, 1992: 17-26)مورد همراه عكس ارائه شده بود. 23تنها 
اي در بطن خود خشـونت را نشـان دهـد، ارائـة اخبـار       گونه تواند به گر مسائلي كه مياز دي

هـاي صـورت گرفتـه در     پژوهش 2012تا  2010هاي  طي سال خانمان است. مربوط به افراد بي
هـاي اجتمـاعي مـردم     ها سـعي دارنـد تـا محروميـت     هاي كانادايي نشان داد كه روزنامه روزنامه

.به  شهروندهاي معمولي باشندعنوان  بهها  د و به سمت رد كردن ورود آنخانمان را نشان دهن بي
شـان   ها به تحرك و تغيير دادن نحوة زنـدگي  برخورد براي وادار كردن آن ةرسد اين نحو نظر مي

   (Schneider, 2013: 48)است.
در مطبوعات برخورد و خشونت در سه شكل موجود است. ارزش برخورد بـراي انتخـاب   

شـوند   هايي كه اصطالحاً فجيع ناميده مي و تبديل آن به خبر، استفاده از تصاوير و عكسرويداد 
  دهند. و استفاده از واژگاني كه به رويدادها جهت مي

اساساً هرگونه رويدادي كه حاوي كشمكش، درگيري و اخـتالف ميـان افـراد،     .ارزش برخورد
برخـوردي كـه    شـود.  باشد را شامل مـي ها و حتي حيوانات با يكديگر در طبيعت  ها، ملت گروه
ها گزارش و خبر حاوي ايـن بعـد در    روزانه ده تواند جسماني، فكري و ايدئولوژيكي باشد. مي

سـيل، جنـگ ، طوفـان، زلزلـه، اعتصـاب،       سـرقت، تصـادف، قتـل،    ؛شـود  مطبوعات ديده مـي 
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اما اهميت اين ارزش  هاي سياسي، تظاهرات و بسياري وقايع ديگر. هاي مالي، جدال استفاده  سوء
  شود. شود كه باعث برهم خوردن توازن موجود در جوامع مي از آنجا ناشي مي

گـاه گيـرا و بـه     هـايي تلـخ و شـيرين.    كند، لحظـه  ها را ثبت مي عكس لحظه .هاي فجيع عكس
هـا گذشـت. ايـن     تـوان بـه سـادگي از آن    يادماندني و زماني خارج از معيارهاي خبري كه نمـي 

  اند. هاي فجيع شناخته شده عكسنوان ع بهتصاوير 
كننـد و بيننـده را بـه خشـم،      ها لحظات غيرمتعارف زندگي بشري را ثبت مي اين نوع عكس

ها موافقان و مخالفاني در مطبوعات  هرچند چاپ اين نوع عكس كشاند. نفرت و حتي جنون مي
  حال در زندگي هر روزه انسان كم نيست. دارد اما با اين

تحريك و به هيجان آوردن افكـارعمومي بـراي اجـراي سياسـتي      افكارعمومي.تغييرجهت در 
بـراي درك   دهد. است. اين عمل به خبر سمت و سو مي خاص امري متداول در مطبوعات شده

كلمات يك معناي حقيقي و يك بارعاطفي  موضوع بايد به بار معنايي واژگان توجه داشت. بهتر
  يابد. ر اين مورد نقش مخاطب و تعبير او از واژه نيز اهميت ميويژه را با خود به همراه دارند. د

  مطبوعات، سياست و ترور
مطبوعات گاه  شوند. تلقي مي  ها از بازيگران اصلي سياست امروزه مطبوعات در كنار ساير رسانه

رود. سانسور در دوران جنـگ و   ال ميؤس گيرند و آزادي بيان زير تحت سانسور شديد قرار مي
هاي داخلي آمريكا و از زمـاني كـه    اين موضوع از جنگ يابد. هاي سياسي بيشتر نمود مي بحران

هـا تصـميم    وجود آمد و در مقابل دولت هاي ارتباطي بيش از پيش گسترش يافت، به تكنولوژي
تمـام احـزاب سياسـي از     گرفتند كه موانعي را بر سر راه جريان اخبار طي جنـگ قـرار دهنـد.   

نــد و معتقدنــد كـه در زمــان جنــگ چنــين  ا القــول بــر ايــن كنتــرل متفـق گذشـته تــا حــال نيـز   
تـوان   ال هميشگي كه نمـي ؤاما س هاي خبري بايد وجود داشته باشد. هايي در گزارش محدوديت

هـا حمايـت و    شود، اينكه چه كسـي از آن  ها مي پاسخ داد؛ مربوط به محدوديت  به راحتي به آن
ها؟ در عمق اين موضوع تنشي ميان دو پاية  خبري يا دولتهاي  رسانه ،كند سياست را ترسيم مي

امنيت ملي نـام بـرده   عنوان  بهارزشي وجود دارد: آزادي مطبوعات در برابر آنچه كه امروز از آن 
     (Stebenne, 1991: 8)شود. مي

دايك مطالعاتي در زمينة بيان تعصبات قومي و بازتوليد نژادپرسـتي انجـام    ون 1991در سال 
نويسند و  ها مطلب مي هاي مهم چگونه دربارة غيرخودي دنبال آن بود كه بداند روزنامه او به داد.

هـا و در كـل سـلطة سفيدپوسـتان يـا همـان        مطبوعات چه نقشي در روابط قومي، تبليغ كليشـه 
  نژادپرستي دارند.

و آنچه  گويند ها مي توان فرض كرد كه ميان آنچه عامة مردم دربارة خارجي از اين طريق مي
  اي متقابل وجود دارد. شود رابطه ها منعكس مي در روزنامه
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كـم   هـا، اگـر منفـي نباشـد، دسـت      در مطبوعات نيز انتخاب موضوعات اصلي دربارة اقليت
هـا، انحرافـات و    در اينجا نيز شاهد توجه خـاص بـه مسـئلة تفـاوت     اي است. محدود و كليشه
هاي قـومي و بسـياري از مشـكالت     رال، جنايتحتي در مطبوعات وزين و ليب تهديدها هستيم.

هـاي   اين بدان معناست كه جنبـه  در زمرة موضوعات اصلي قرار دارد. ديگر مرتبط با مهاجرت،
نـدرت در رديـف موضـوعات     مثبت مهاجرت (مانند كمك به اقتصاد، تنوع فرهنگي و غيره) بـه 

شـوند   آفرين تصوير مي فراد مشكلاعنوان  بهها همواره  اقليت گيرند. مطرح در مطبوعات قرار مي
دوستي،  كنيم مانند فقدان مهمان ايجاد مي “ها آن”براي  “ما”و اين در حالي است كه مشكالتي كه 

موضـوعات اصـلي مطـرح    عنـوان   بهندرت  قوانين سختگيرانة مهاجرت، تبعيض و نژادپرستي به
  ) 165: 1382 ،دايك (ون شوند. مي

رود مطبوعـات   داند. اينكـه انتظـار مـي    بيني مي ا نيز قابل پيشها ر قول دايك نقل از طرفي ون
ها هستند  رويدادهاي قومي نيز همواره از افرادي استفاده كنند كه سخنگوي اقليت  براي نقل قول

حال همة موارد قبلي در اينجـا صـدق    با اين و از نظر معيارهاي پذيرفته شدة مطبوعات معتبرند.
اكثريـت   ويـژه از نهادهـا و نخبگـان سفيدپوسـتان (كـه در      عـات بـه  بدين معنا كه مطبو كند؛ مي

 ) همان( كنند. قراردارند)، نقل قول مي
توان يافت. او به چهرة اعـراب   نقش مطبوعات در سياست را در مطالب ادوارد سعيد نيز مي

خـود بـه چـاپ مكـرر مقـاالت و       شناسـي  شرقاشاره دارد. در كتاب  1973پس از جنگ سال 
كند اينكـه بسـيار زيـاد اسـت و      شود، اشاره مي اسالم و اعراب پرداخته مي ةكه دربار هايي كتاب

ها طي آن بحـران   كاريكاتورهايي كه در روزنامه اند. خورده آميز و نژادپرستانه قلم اكثراً هم تهمت
داد بـا   اي از نفت است نشان مي  رسيد اعراب را در قالب شيخ عربي كه پشت بشكه به چاپ مي

اي تهديـدآميز كـه    چهـره  هايي كه برچهـره داشـتند،   سبيل نگاه خيره و گونه، هاي تيز قالب بيني
هستند كه همان كمبود نفت بـود. او   “ما”مسائل  ةهم ةريش “ها سامي”كه يادآور اين مطالب بود 

با ديدي انتقادي به اين نكته اشاره دارد كه در جهان عرب، امروز هم حتي يك روزنامـة معتبـر   
گونه كه حتي يك موسسة آموزشـي و دانشـگاهي    عاتي و تحقيقاتي عرب وجود ندارد همانمطال

  مطالعات عربي بتواند با آكسفورد و يا هاروارد مقابله كند. ةعربي نيست كه در زمين
تـرين عامـل ورود    را مهـم  جنـگ كريمـه  خاورميانة خود در اين ميان برنارلوئيس در كتاب 

  داند.   روزنامه به شرق مي
آنچه بيشتر باعث ترويج روزنامه شد جنگ كريمه بود، چون براي نخستين بار خط تلگراف 

مثالي بود، تعداد زيادي خبرنگار انگليسي و فرانسوي براي  به منطقه رفته بود، وسيله ارتباطي بي
ميالدي فعاليت خـود   1840در آن زمان جريدة حوادث كه از سال  اين جنگ به استانبول رفتند.

سابقه بـود و   شماره در هفته چاپ كند كه امري بي پنجاز كرده بود ، توانست در اين دوره را آغ
ها و بعد خاورميانه گرفتار چيـزي بـه مراتـب اعتيـادآورتر و بـه قـول برخـي         ترتيب ترك بدين

هـا دولتـي    اما روزنامـه  زيانمندتر از قهوه و توتون يعني معتاد تزريق مقداري خبر روزانه شدند.
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آن است كه مقاصد و فـرامين    هدف روزنامه«شد   ها در اين جمله خالصه مي و هدف آن بودند
  ) 22 :1381،(لوئيس كه امروز نيز چنين است. »دولت را به اتباع اطالع دهد

المللي حاوي مطالبي دربارة  جنگ و ترور  رويدادها و اخباري كه در صحنة بين به هر روي،
اي منفعتي دارنـد يـا حتـي نگـران واقعـه       گونه ي كه در آن بهاست، اغلب در مناطق و كشورهاي

براي مثال درگيري و جنگ در عـراق يـا حتـي لبنـان موضـوع       يابد. هستند انعكاس بيشتري مي
  هاي منطقه است. هاي خبري خارجي در روزنامه اصلي اخبار و گزارش

 مريكا آغاز شد.از طرف آ “عمليات آزادسازي عراق”جنگ عراق  با اصطالح  2003در سال 
شـوند بـا آغـاز جنـگ بـه موضـوع        دو روزنامة قبرس و آفريقا كه در قبرس شمالي منتشـر مـي  

ري در كشور خود پرداختند و نگران از كاهش آن بودند. كاهشي كه بر اقتصاد و بـدنبال  گگردش
 (Kara, 2013: 179) مستقيم دارد. تأثير آن بر زندگي مردم آن سرزمين 

زماني كـه در جـوالي    ديده شد. قبرسن جنگ در لبنان نيز در روزنامة اين وضعيت در زما
 صهيونيستهاي غيردولتي را عليه تهاجم  نويس اين روزنامه مردم و سازمان ميالدي ستون 2006

 (Ibid: 181) كرد. به غزه و لبنان تهييج مي
روي خشـونت و   ها و تحقيقاتي كه بـر  اند كه تعاريف ، نظريه نشان داده 2بسياري از محققان

كننـد بـراي    اي را حمـل مـي   استفاده از واژگاني كه بار معنايي ويژه شود، سياسي است. ترور مي
  گذاري بر جامعه امري متداول است.تأثيرجهت دادن به افكار عمومي و 

نويسد: وقتي  جورج گربنر پژوهشگر حوزة ارتباطات در گزارشي كه به يونسكو ارائه داد مي
وريستي را بتوان از طريق شيوة عيني تعريف كرد، مردم هم نام خاصـي را بـه   عملي خشن يا تر

كننـد. مثـل خشـن بـودن يـا       (حتي به شخصيت خيـالي و غيرواقعـي) اطـالق مـي     يك شخص
شـود) كـه اغلـب يـك      تروريست بودن (كه بر مجري قانون يا مبارز راه آزادي ترجيح داده مـي 

شود كه چه كسي ايـن اصـطالحات را در    شان داده ميشعار سياسي را به همراه دارد و آشكارا ن
اي  ها به وسيلة نهادهـاي رسـانه   انتخاب اين برچسب آورد. ها به وجود مي گونه فعاليت مورد اين
اين احتمال هم وجـود دارد كـه برخوردهـا     دهد. ها را نشان مي مشي سياسي آن ها و خط بازتاب

هـا و از   گذاري بر روي ايـن موضـوع   ازن ميان ارزشاي به دليل برقراري تو هاي رسانه ميان نظام
  هاي حاوي خشونت باشد. از نوشتن متن ها نطرفي در برداشتن سود سرشار براي آ

آميـز و حـاوي برخـورد، بـه صـورت كـاالي اصـلي بـازار          به هر ترتيـب، اخبـار خشـونت   
ـ  در ارتباط با تروريسم و دامن است. تجاري در آمده ـ  هاي خبري گزارش هـاي   ه آن، بحـث زدن ب

هاي تروريستي  خصوص پخش زنده از شيوع تروريسم و فعاليت هفراواني حول پوشش اخبار، ب
هاي مختلف از بوكوحرام، داعش (دولـت اسـالمي عـراق و شـام) القاعـده،       وجود دارد. فعاليت

نتـايج   طلبان باسك و ايرلند كه طالبان و پيشتر ارتش سرخ ايتاليا، بادرماينهوف در آلمان، جدايي
هاي خبري در بعضي كشورها شد و  ها و ممنوعيت ارائة گزارش حاصل از آن اعمال محدوديت

  هنوز نيز ادامه دارد.
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اي از رفتـار   شـد، نمونـه   اسـنودن منتشـر   دولت بريتانيا افشاي مداركي را كه توسـط ادوارد 
نمونـة   زيره است.الج ةدولت مصر دربارة سه خبرنگار شبك تروريستي قلمداد كرد كه مشابه نظر

خارجة اياالت متحدة آمريكا درسـايت   ديگر اين نوع رويدادها افشاي محرمانه اطالعات وزارت
سس اين سايت، ژوليان آسانژ به كشور اكـوادور انجاميـد   ؤشدن م  ليكس بود كه به پناهنده ويكي

  گذراند.  كه همچنان در سفارتخانة اين كشور در انگستان روزگار مي
 1970 ةطـي دهـ   اي طـوالني دارد.  نگاري بـا رفتـار تروريسـتي سـابقه     تن روزنامهبرابر دانس

گزارشـي كـه    ةبه جرم ارائ (Duncan Campbell) بل نگار بريتانيايي دانكن كمپ ميالدي روزنامه
  (Government Communications Headquarters)مركـزي ارتباطـات دولتـي    منحصراً به دفتر

به چـاپ آن   گاردين ةت پيگرد قانوني قرار گرفت. در آن زمان روزنامشد، تح بريتانيا مربوط مي
مبادرت كرد و مشكالت اقتصادي كه منجر به تورم در انگستان شد را در پي داشت. در نهايـت  

را تحـت فشـار قـرار دادنـد تاحـدي كـه مطالـب موجـود در آن رايانـه را نـابود             اين روزنامـه 
    (Greenwald, 2014)3كند.

كـه    كنـد در حـالي   وقايع براي بسياري آزادي بيان و آزادي مطبوعات را تداعي مياين نوع 
رو واژگان و زبان بيان  شود. از اين براي دولتمردان آن كشورها موضوعي تروريستي محسوب مي

  مطالب، متفاوت است.
شدة بيـان و اقنـاع ايـدئولوژيك اسـت، در ايـن زمينـه        پردازي قلمروي عمده و شناخته واژه

اشاره كرد. امكان انتخاب  “مبارزان راه آزادي”در مقابل  “ها تروريست”توان به جفت معروف  يم
  هاي مختلف براي اهل زبان از طريق نوع بافت شخصي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.  واژه

گردند كه خود را بـه فاعـل    دنبال قوانيني در ساختار زبان مي در اين ميان كارشناسان زبان به
رو توجه  ن تحميل كند و دخالت ذهنيت او را در برقراري ارتباطات به حداقل برساند. از اينزبا
يك نظـام مـورد بررسـي قـرار     عنوان  بهكه انديشه زبان  شود. اما هنگامي ها به متون جلب مي آن
كنند كه رسانندة معنـي باشـد كـه كـار      گيرد آن را برحسب رساندن معنا و اعمالي مطالعه مي مي
  شود. ي زبان محسوب مياصل

هاي زباني ارائه شده، متعلق به ياكوبسون است . بـه   هايي كه از نقش ترين طرح يكي از كامل
فرستنده پيام . 1باور او براي تحقق هر كنش ارتباطي شش عامل سازنده بايد وجود داشته باشد: 

باط يـا مجـراي فيزيكـي و    مجراي ارت. 6رمزگان و  .5بافت .4پيام . 3گيرنده پيام . 2 يا رمزگذار
صـورت   پيوند رواني فرستنده وگيرنده پيام. نقش عاطفي يا بياني به سمت فرستنده اسـت و بـه  

درسـتي اصـطالح     تـر، مـارتي بـه    او به اين نكته اشاره دارد كـه پـيش   شود. اول شخص ظاهرمي
ي بيـان چنـين   تـر بـرا   ترجيح داده بود. البته اميل بنونيست نيـز پـيش  “ احساسي”را به  “عاطفي”

   4مفهومي از تعبير گفتمان استفاده كرد.
اي از عقايد اعمال شده بـر طبقـه فرودسـت توسـط طبقـات       آلتوسر، ايدئولوژي را مجموعه

درپـي، در عمـل، بازتوليـد و     كـرد كـه پـي    دانست، بلكه آن را روندي پويا تلقـي مـي   حاكم نمي
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كننـد و خـود و    كننـد، رفتـار مـي    كـر مـي  گونه كه مردم ف شود و در نتيجه عمالً آن بازسازي مي
  فهمند. روابطشان با جامعه را مي

هـاي ايـدئولوژيك هسـتند، ايـدئولوژي بـه معنـاي        براي آلتوسر و ژاك الكان، افـراد سـازه  
دهنـد. براسـاس ايـن     هـا را تشـكيل مـي    ترين شـناخت و ارزش  ها و تصاويري كه رايج گفتمان

داري بايد بتوانند بدون خطـر   ارد كه دولت و سرمايهاستدالل ايدئولوژي به اين علت ضرورت د
توليد كنند. به نظر آلتوسر ايدئولوژي مسـلط آنچـه را كـه در واقـع سياسـي،       انقالب، خود را باز

  “ابدي”و  “جهانشمول”، “طبيعي”رسد  كند كه به نظر مي نسبي و متغير است به چيزي تبديل مي
  )78 ـ9: 1383 ،پدرام( باشد.

واقع معناي متن ممكـن اسـت بـه     در شكل كلي خود سعي در كنترل معنا دارند. رها د  واژه
تعصب و يا انحرافات را نشان ندهد بلكه اين معاني به شـكلي   هاي اجتماعي، صراحت نابرابري

  شوند. نهان درك مي
كـه هدفشـان     هـاي معنـايي   اسـتراتژي   كمـك   بـه   هـاي نخبگـان   ايدئولوژي تر، عام اي گونه به
 سـازي و يـا انكـار    سازي، مجـازكردن، عمـومي   سازي، عقالني توجيه، بومي بخشيدن، يتمشروع

(مانند هنگامي كه نخبگان نژادپرستي را بـه   ها عدالتي، انداختن تقصير آن به گردن ديگر گروه بي
ري بـه نـابرابري   تـ دهند) و يا مقصر دانستن قرباني اسـت، اهميـت كم   نفرت همگاني نسبت مي

  )446: 1382، دايك (ون د.دهن اجتماعي مي

  گيري نتيجه
ممنوعـه تـا    ةاز زمان حضور انسان بر روي كره خاكي خشونت نيز پديدار شد. از خـوردن ميـو  

دهـد، همـه رفتـار     گذاري  و تظاهرات خياباني رخ مـي  درگيري هابيل و قابيل و امروز كه بمب
اي خشونت تلقي كرد. شـايد از   گونه توان به شوند. حتي شايعات را نيز مي آميز تلقي مي خشونت

تـوان مطبوعـات را متمايـل بـه درج      جنبة معنايي اين قبيل وقايع منفي به نظر برسـند امـا نمـي   
يك منازعة قومي يا جنگ عنوان  بههاي داخلي به راحتي  هرچند جنگ رويدادهاي منفي دانست.

المللـي   دي تجـارت بـين  احتمالي وجود تسليحات و آزا شوند تا پيامد سازي مي اي برجسته قبيله
  شوند. اي از طريق گفتار و نوشتار، بيان و بازتوليد مي گونه پس واژگان به اسلحه.

شود، سقوط هواپيما و  رفتار تروريستي كه باعث رعب و وحشت در ميان مردم يك سرزمين مي
  شوند. ها به خودي خود وقايع حاوي برخورد تلقي مي شدن تعداد زيادي از انسان كشته
رسـاني   اين ميان مطبوعات پس از گذشت بيش از چهارقرن هنـوز از منـابع مهـم اطـالع     در

هـا   ها آيينـة افكـار ملـت    شوند. اما اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا واقعا آن محسوب مي
  دانند؟ اند كه خود را آيينة افكار مردم مي هستند يا مبدل به اوراقي شده

كشـيدند و بـراي    استبداد و خودكامگي را بـر دوش مـي   مطبوعات كه زماني پرچم مبارزه با
آوردنـد، امـروزه گـاه آلـت دسـت قـرار        عمل مـي  اي به هاي فزاينده برقراري دموكراسي كوشش
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هـاي   هـا از راه  يكي از عوامل ايـن تغييـر در رسـالت مطبوعـات، اعمـال محـدوديت       گيرند. مي
شود و گاه تا حـذف يـك رويـداد     گوناگون است كه سبب بروز ابهام در مطالب منتشر شده مي

شود نيز بـه   حساسيت و وسواسي كه در انتشار مطالب حاوي برخورد ديده مي رود. هم پيش مي
موانعي همچون خودسانسوري و اعمال سليقه شخصي  هايي است. علت وجود چنين محدوديت

در  سسـات مطبوعـاتي و  ؤفشـارهاي داخلـي م   تـأثير  در انتخاب رويداد، انتخاب مطلب تحـت  
  نهايت منع قانوني.

يز نيست با اين حـال  يهرچند امروزه مرز ميان اطالعات و ضداطالعات به صراحت قابل تم
گاه موضوعاتي كه جـزء   كنند. ها با وضع قوانين خاصي از درج بعضي مطالب ممانعت مي دولت

اخبــاري دربــارة تعــداد  شــوند، بــراي كشــوري ضــداطالعات اســت. اطالعــات محســوب مــي
ارائة اسناد مربوط به دولت  دگان در يك حملة دشمن، بيان ارقامي از تسليحات موجود،ش كشته

تواند ارتباط نزديكي با مسائل نظامي يك كشور و تهديدي بـراي   و اساساً هر نوع مطلبي كه مي
  امنيت ملي باشد، در اين گروه جاي دارند.

ات مخربـي در مطبوعـات   جنـگ جهـاني اول اثـر    كنـد.  ها، موضوع تغيير مي به هنگام جنگ
بـا ايـن وجـود،     مريكا چنـين كـرد.  آهاي داخلي  همچنان كه پيش از آن جنگ برجاي گذاشت،

كنند و مطبوعات دو وظيفة سنگين برعهـده   اي را در جامعه ايجاد مي هاي ويژه ها موقعيت جنگ
ان دارند كه اول، آرامش بخشيدن به مردم و سعي در حفظ نظـم جامعـه اسـت و دوم، عـدم بيـ     

ترتيب، اولـين سانسـورهاي قـانوني در زمـان      مطالبي كه امنيت ملي را دچار مخاطره كند. بدين
اي نامحـدود   ها شكل گرفت و به موقع اجرا گذارده شد. در ايـن ميـان  امنيـت ملـي واژه     جنگ

 يابـد.  است و بسياري از رويدادها به سبب مغايرت با آن حذف يا در حدي محدود انعكاس مي
نشود،  اي مطلوب و مناسب براي مطبوعات و حتي ساير وسايل ارتباط جمعي ايجادپس تا فض

رساني و در واقع، انجام وظيفة خبري اين وسايل وجود خواهـد   راه اطالع سر موانع متعددي بر
رونـد، انعكـاس    ال مـي ؤهـا زيـر سـ    يابد كه دولت توجه به اين نكته زماني ضرورت مي داشت.
ر مطبوعات ايتاليا و ژاپن، بارها منجر بـه تغييـر مسـئوالن بلندپايـة آن     گيري و فسادمالي د رشوه

  است. كشورها شده
اجتمـاعي نيـز   جرائم در مطبوعات عالوه بر موضوعات حاوي تخلفات سياسي و اقتصادي، 

صـورت   هاي ضداجتماعي مبدل و به مورد توجه است. مشكالت شخصي يا اجتماعي به نگرش
ود، عمل متقابل يا واكنش جامعه در برابر رفتارهاي ضـد اجتمـاعي   ش در جامعه ظاهر ميجرائم 

 شوند از جمله درگيري بـا پلـيس،   اعمال ضداجتماعي به صور مختلف ظاهر مي مجازات است.
هـاي   طلبـان، خشـونت گـروه    گذاري در مناطق مختلف كشور توسط مخالفان و يـا تجزيـه   بمب

گيـرد. امـا    اين گونه رويدادها را دربـر مـي   نژادپرست، باندهاي موادمخدر و حتي قتل و سرقت
مطبوعات در اين ميان چه نقشي دارند؟ انتشـار چنـين رويـدادهايي در هـر جامعـه موافقـان و       

هاي خياباني به جامعـه لطمـه وارد خواهـد     كامل قتل يا درگيري  آيا چاپ واقعه مخالفاني دارد.



 

 

85 

ات
بوع

مط
در 

ت 
شون

خ
  

ات كـارد، اجسـاد بازمانـده از    هاي فجيع) شخصي مجروح از ضرب كرد؟ يا انتشار عكس(عكس
سـازد؟ مخالفـان بـراين     دار مـي  جمعي، روح افـراد را جريحـه   هاي دسته يك جدال يا خودكشي

كنـد و   گونه مطالب جامعه را ناامن و مردم را نسبت به وضـع موجـود بـدبين مـي     باورند كه اين
معـه منجـر   پيامدهاي آن به برهم خوردن نظم عمـومي و وحشـت از عـدم امنيـت در افـراد جا     

ها شده و افراد مستعد را تحريـك بـه    بيان چنين وقايعي موجب بدآموزي در بين انسان شود. مي
  كند، پس درج چنين مطالبي مناسب نيست. ارتكاب جرم مي

در مقابل موافقان قراردارند كه بيان چنين مطـالبي را جهـت آگـاهي دادن و هوشيارسـاختن     
گونـه رويـدادها بسـيار حسـاس و      طبوعات در انتشار ايندانند. نقش م مردم يك جامعه الزم مي

گذرد آگـاه سـازند.    ها بايد با درج اين مطالب مردم را از آنچه كه مي روزنامه حائز اهميت است.
از  مطالب حاوي برخورد در خصوص حوادث طبيعي و قتل و سـرقت از نـوع ديگـري اسـت.    

دارنـد،   جوامـع    و فرهنگـي   اجتمـاعي اقتصـادي،   ها ريشه در ساختار سياسـي،  آنجا كه خشونت
 شهرنشيني، عـدم  ة توسع جمعيت،  ها شود. افزايش تواند باعث تشديد آن مي  اجتماعي  مشكالت

هاي تكنولوژيكي در تمـام سـطوح چـه مـوارد      گذاري صحيح و پيشرفت ريزي و سياست برنامه 
ندگي روزمـره افـراد بـه    مربوط به وسايل ارتباطي و چه كاالهاي مختلف مصرفي و مورد نياز ز

هـاي انسـان بـا موانـع متعـدد بـراي برطـرف كـردن          نهايت برخورد خواسـته  طلبي و در افزون
هاي موجود دربارة انعكاس وقـايع   شود. حساسيت ضروريات زندگي، منجر به ارتكاب جرم مي

ـ  ـرخوردـحاوي ب ال رفـتن  سـؤ هـا از طرفـي زيـر     و خشـونت  ـ خصـوص حـوادث عمـدي    هب
  دنبال دارد. قتصادي و اجتماعي را در جامعه بههاي ا سياست

گونـاگون را در  جرائم گاه وجود فساد، جنايت و  اما يك نكته را نبايد هرگز از ياد برد، هيچ 
  ها خودداري شود.  توان انكار كرد حتي اگر از بيان آن جامعه نمي
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