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  مقدمه
  

  و ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود اي كه بدون هيچ ترديد و خواه عنوان حرفه نگاري به روزنامه
سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن  از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از ها آنقواعدي است كه مراعات 

  .نياز از آن نيست بيها و مشاغل اجتماعي  يك از حرفه ردد؛ ضرورتي كه هيچگحرفه در مرزهاي تعيين شده 
 و ساسگيري مطبوعات است، براي ايفاي نقش ح نگار به معناي عام آن كه در برگيرندة تمام عوامل انساني مؤثر در شكل روزنامه

 خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشد تا دغدغه پايمال سازي ناخواسته حقوق و حيثيت ديگران و مهم
  .بيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از خود دور سازد دليل و غيرقابل پيش نيز هراس از تعرض بي

 كردن به آن پندار خامي است كه زماني طوالني از آشكار شدن بدفرجامي و ننده بخشي از اين نياز است اما بسندهك قانون تأمين
 بها گراني ودانند كه اين دار بااينكه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه مي. نادرستي آن گذشته است

 در ها آنن پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همه روابط انساني چنا. تواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد نمي
خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پيروي از  افزون بر اين، طبيعت فزوني. قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است

ر دستيابي به هدف خود كامياب نيروي بازدارنده خارجي آنگاه د. داده و خواهد داد قواي حاكم بيروني كه ضامن اجراي قانون هستند
  .انتهاي آدمي خورده باشد هاي بي است كه مهار دروني، هم برخواست
به تنهايي براي تحقق خواست فرستادگان و پيامبران الهي، يعني » تعليم كتاب و حكمت«سماني، آبه بيان قرآن، اين كتاب فرخنده 

و » تزكيه«آري، در كنار آن و بلكه مقدم بر آن به . كند ماني، كفايت نمياقامه قسط و عدالت اجتماعي و برپايي مدينه فاضله و آر
هم درست » اخالق«و » حقوق«هاي معنوي ابناء بشر نيز نيازمند بوديم و راز پيوند جاودانه  پرورش استعدادهاي دروني و تقويت انگيزه

  .در همين نكته نهفته است
بهره  گاه بي بوده و هيچ» قانون مطبوعات« فراواني در تدوين هاي تالشهميشه شاهد نگاري با پيشينه كهن آن در كشور ما،  روزنامه

با . از رهنمودهاي حقوقي نمانده است، گرچه فراز و نشيب و افت و خيزهاي غيرقابل انكاري هم در اين تالشها وجود داشته است
 واالي اخالقي را در عرصه مطبوعات هاي ارزشسنگ و  اين همه، تاريخ ما خالي از كوشش چشمگيري بوده كه بتواند مفاهيم گران

المي بر پهنه اين سرزمين سنمود، اينكه سايه نيرومند و ستودني نظام ا اين كاستي، اگر در گذشته قابل توجيه و تحمل مي. رقم زند
  .پرور گسترده شده، ناپسند است فرهنگ

 شكننده به خوبي ثابت كردند كه هاي بحرانركوران حوادث و  پس از پيروزي انقالب اسالمي و دهاي سالاصحاب مطبوعات در 
. برانگيز خود جايگاه رفيع و شأن واالي خود را به نمايش نهادند اي خويش آشنايند و با عملكرد تحسين  حرفههاي رسالتبا وظايف و 

هاي پاك شهداي  سالمي و نورافشاني خونترديد از موج معنويت افزاي انقالب ا سته كه بيجاستحكام و نهادينه ساختن اين دستاورد خ
قدر آن، به ويژه پاكباختگاني كه از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسي برده است، نيازمند تالشي  گران

 موجود به  اخالقي در كنار تكميل و تصحيح قواعد حقوقيهاي ارزشديگر است تا با تدوين روشن و منسجم چارچوب دستورات و 
  .نگاري عينيت بخشد نگاري آرماني و آرمان روزنامه روزنامه

خيز است كه از سوي مركز مطالعات و  آغاز اين حركت بركت» نگار مسلمان انديشي اخالق مطبوعاتي روزنامه نخستين هم«
كه » انديشي هم«اين .  سامان يافته استبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميطها وابسته به معاونت امور م تحقيقات رسانه

به . نمايد، در پي طرح اين ضرورت و گشودن ابواب گفتگو پيرامون آن است به لطف پروردگار نخستين نشست خود را برگزار مي
ديدگان هايي نموده است كه آنچه اينك فراروي  سازي و انتشار مجموعه همين منظور، عالوه بر جلسات رسمي خود، اقدام به آماده

  .ستها آناي از  شماست نمونه
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، در بردارنده مباحث سودمندي در زمينه اخالق CRISIS OF CONSCIENCEاي است از كتاب   كه ترجمهبحران وجدانكتاب 
گفتاري كه خواهيم خواند  نويسنده، خود در پيش. اي و پرتجربه نگاشته شده است مطبوعاتي است كه از ديدگاه يك شخص حرفه

كند هر چند در البالي اين نوشتار نسبتاً طوالني، گاه به  نياز مي  در مورد محتواي كتابش داده است كه ما را از تكرار آن بيتوضيحاتي
 بومي ما سازگار نباشد، اما تالش در جهت هاي ارزشخوريم كه شايد چندان با مباني ديني و  هايي برمي ها و داوري اظهارنظرها، فرضيه

مند كردن اخالق  اي از آنچه در دنياي امروز به منظور ضابطه  از اين نظر سودمند ديده شد كه ما را با نمونهه و انتشار آنمترج
  .سازد شود آشنا مي مطبوعاتي گفته مي

ائه ساز اسالم گشوده و با ار  با تعاليم انسانها آنبر آنيم كه افزون بر استفاده از نقاط قوت و مثبت اين كتاب، راه را براي تقويت 
كه تنها راه خوشبختي و . اند، بار ديگر به جهانيان بنمايانيم آنچه انديشمندان مسلمان از درياي ژرف معارف ديني بدست آورده

  .يين آسماني در گفتار و كردار استآهاي اين  شزاري پيروي از دستورات و آموگرست
انديشي اخالق  نخستين هم«ه اين مجموعه و ديگر بركات داند ضمن تشكر و قدرداني از همه بلندهمتاني ك در پايان ضروري مي

مرهون تالش و اخالص آنان است، اذعان نمايد در راه رسيدن به اين هدف مقدس نيازمند كمك و » نگار مسلمان مطبوعاتي روزنامه
  .»لتوفيق و عليه التكالنمن اهللا ا«. تپد  به عشق احياي دين و سربلندي ميهن خود ميها آنراهنمايي همه كساني هستيم كه قلب 

  
  محسن اسماعيلي   

  ها رئيس مركز مطالعات و تحقيقات رسانه                                                                            
  و       

  نگار مسلمان اخالق مطبوعاتي روزنامهانديشي  دبير نخستين هم                                                                     
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  پيشگفتار  
  

 (Journalism Ethics)  نگاري روزنامهاخالق   وضعيت
  

  نگاري  روزنامه  اخالق ها در زمينه ، تعداد كتاب  قبل  دهه  تقريباً يك با آنكه.   است  داشته  فزاينده  رشدي نگاري  روزنامه  اخالق  مطالعه
   چاپ  ملّي  در سطح  كه  ادواري  نشريه چندين.  وجود دارد  زمينه  در اين ها كتاب  ده كرد، امروزه  تجاوز نمي  دست شتاناز شمار انگ
  اخالق «  درباره  و مطالبي  مقاالت  منظم اي  گونه  ديگر به ها نشريه  و ده  داشته  اختصاص  موضوع  اين شوند، تماماً به ومنتشر مي

  .كنند اند منتشر مي  يكديگر خوانده  را ناقض  دو واژه  اين طبعي  شوخ  از روي  نظران  از صاحب  برخي كه»  ينگار روزنامه
   به  را تا حدودي  كتاب  دارد؟ اين  واقعاً ضرورت نگاري  روزنامه  اخالق  درباره اي  تازه  كتاب  شد آيا نوشتن  گفته  آنچه  به  با توجه

   هستند، بلكه  خود عالي  در نوعها آن از   بسياري  باشد، چون  پائين  كار ديگران  كيفيت اينكه   نه  البته ام  نوشته ي سرخوردگ خاطر احساس
 منطقي را حفظ نمايند و بيشتر  اند ارتباط ، توانسته  گوناگون هاي  خود در زمينه  مطالب  در بيان  از نويسندگان  تعداد اندكي  كه  دليل  اين به
هاي مختلف فيل تصور  ها به دليل پراكندگي مطالب، خوانندگان را در وضعيت مشابه به يك فرد نابينا كه با لمس كردن اندم ابكت

كنيم  رسيم و فكر مي ها به برداشت خاصي مي هر يك از ما از مطالب پراكنده كتاب. اند آورد قرار داده خاصي از اين جانور به دست مي
ن واقعيت است، درست همانند نابينايي كه دم فيل را طناب، خرطوم آن را مار و پاي فيل را تنه درخت تلقي ايم عي آنچه درك كرده

  .كند مي
ل مختلف در زمينه عملكرد اخالقي يا غيراخالقي ئ كارشناسان مساها آنها يا مشاهده سمينارها كه در  شايد شما در خواندن كتاب

نگاران پيشين،  نگاران شاغل، روزنامه گونه سمينارها، اغلب روزنامه در اين. ين پديده شده باشيدكنند، متوجه ا هاي خبري بحث مي رسانه
هاي  نظران رشته و انواع صاحب) من خود از اين گروه هستم(اند  نگاري روي آورده كه اكنون به تدريس يا نوشتن درباره حرفه روزنامه

  . نگاري حضور دارند خارج از دنياي روزنامه
محتوا بوده و از يك  رسند اما در عمل اغلب پوچ و بي نظر مي گونه مباحث و اظهار نظرها اغلب بر روي كاغذ پويا و جذاب به اين

پژوهشگران . كنند ي هولناك خود را بازگو ميها اننگاران داست در چنين سمينارهايي روزنامه. كنند بيني تبعيت مي الگوي قابل پيش
مورخين در زمينه اصول اوليه مندرج در . دهند هاي آماري اختصاص دارد ارائه مي هاي خود را كه به بررسي وسايل ارتباط جمعي مقاله

و . كنند فالسفه، مطالبي از ارسطو را نقل مي. كنند هاي خود را تكرار مي دهند و حقوقدانان هجو نامه قوانين اساسي داد سخن مي
هاي عنوان شده به عمل   جمع كرده و بدون آنكه تالشي براي ايجاد رابطه بين ديدگاهكنندگان در سمينار بساط خود را سرانجام شركت

  .كنند آئي را ترك مي ند محل گردهمرآو
  

  هدف كتاب 
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نگاري استفاده كنيد احتماالً دچار همان سرخوردگي كه  اگر بخواهيد از اين كتاب به عنوان يك كتاب مرجع در زمينه اخالق روزنامه
قلمرو اخالق آيا به قانون، فلسفه، نظريه ارتباطات محدود است يا صرفاً به كاربرد منطقي آنچه در . برم خواهيد شد ميمن از آن رنج 

  .گيرد ها و موضوعات ديگري را در برمي شود؟ به اعتقاد من، اخالق تمامي اين زمينه ايد مربوط مي زمينه گزارشگري فراگرفته
اند و هدف اين كتاب آن است تا با برداشتن گامي به عقب، الگوي  هايي در يكديگر تنيده شدهها و موضوعات همانند تار اين زمينه

 Crisis of Conscience: perspectives) »نگاري نقدي بر اخالق روزنامه: بحران وجدان«كتاب . پيچش اين تارها در يكديگر را باز يابد

on Journalism Ethics) هاي  ها يا عدم حساسيت، فقدان عينيت، گزارش ورزي رسانه عنوان غرض ، سابقه آنچه را كه از آن به
هاي  اين كتاب در عين حال نشانه. كند شود تشريح و ارزيابي مي نگاري ياد مي اي روزنامه غيرمسئوالنه و ناعادالنه و رفتار غيرحرفه

 مسائل تشريح كرده است و ها آن براي درك بهتر  پيچيده فلسفي رامسائلمبارزه چشمگير تاريخي در راه آزادي بيان را رديابي و 
بايد توجه داشت، آنچه . اند با روشني تمام مورد ارزيابي قرار داده است اخالقي را كه افراد بشر در طول قرون متمادي درگير آن بوده

در . كند نگاري بازگو مي الق روزنامهمندان به موضوع اخ  ديگري را براي عالقهمسائلكنيم در عين حال  كه از آن با واژه فلسفه ياد مي
هاي غيرمنطقي چگونه حقايقي را  اي از فلسفه مورد بررسي قرار گرفته و خواهيم ديد كه برداشت اين كتاب، منطق نيز به عنوان شاخه

  .كند ف مييكه ما شاهد آن هستيم تحر
شناسي  يري از شاخه ديگري از فلسفه كه معرفتگ  فوق، موضوع چگونگي مشاهده حقايق با بهرهمسائلدر اين كتاب، عالوه بر 

(Epistomology) دانيم، با عمق بيشتري مورد ارزيابي قرار  كنيم كه مي شود يعني مطالعه چگونگي شناخت ما از آنچه فكر مي ناميده مي
  .گرفته است

سازد، اين  هاي علمي ديگر برقرار مي شتهاي با موضوعات و ر نگاري ارتباط گسترده عالوه بر اين واقعيت كه مطالعه اخالق روزنامه
هاي به هم پيوسته در كنار  با صرف وقت و با قرار دادن اجزاء اين رشته. رشته به خودي خود از جذابيت خاصي برخوردار است

كند، تا چه   مينگاري آمريكا در پرتو آن فعاليت اي را كه اكنون روزنامه يكديگر، خواهيم ديد عواملي كه در هم گره خورده و آموزه
چيني مشغولند كه انسان  ها در كنار يكديگر چنان به دسيسه  از شخصيتيهدر اين داستان، انبو. ميزان داستاني جالب و شنيدني است

هاي خود نشان خواهيم داد كه اهميت نقش كريستف كلمب استاد مسلم  براي مثال، در بررسي. كند به سختي آن را باور مي
اين نكته را نيز بررسي . وسعه اوليه ارتباط جمعي، احتماالً كمتر از نقش جاناتان گوتنبرگ مخترع چاپ نبوده استعمومي در ت روابط

 براي (Objectivity)»عينيت«خواهيم كرد كه چرا جنگ داخلي آمريكا نحوه گردآوري و ارائه اخبار و همچنين عقيده ما را درباره 
 اساسي ما (Conceptions) صدساله به گذشته، نشان خواهيم داد كه بسياري از طرز تصورهاييدر اين كتاب در سفر. هميشه تغيير داد

هاي انتزاعي حقوقي سرچشمه نگرفته بلكه نشأت گرفته از خشمي است كه يك حقوقدان   از آموزهها اندرباره زندگي خصوصي انس
  .كي از همكارانش توسط خبرنگاران از خود نشان دادآيي دوستانه در منزل ي جوان به نام برنديز از بر هم خوردن يك گردهم

نگاري مورد استفاده قرار  ها كه در بحث پيرامون اخالق روزنامه در اين كتاب در عين حال تالش شده است تا معني برخي از واژه
آنكه تعبير درستي از معناي كنيم بدون  بيني متهم مي براي مثال، اغلب يكديگر را به عدم رعايت انصاف و واقع. گيرد مشخص شود مي

با مطالعه كتاب خواهيم ديد كه مفاهيمي چون انصاف، اغلب به نحوه نگرش فرد بستگي دارد يا در مثال . ها داشته باشيم اين واژه
الً تواند از آن براي ارائه تصويرهاي كام اس يا فيلمبردار ماهر ميكديگر، انصاف در چشم مصنوعي لنز دوربين نهفته است و يك ع

بين قرار خواهد گرفت تا  هاي كامالً گويايي چون حقيقت با دقت تمام در زير ذره حتي واژه. متفاوت از يك رويداد واحد استفاده كند
ايم،   كتاب دو داستان كامالً واقعي را بازگو كرده5مثالً در فصل . خوبي متمايز شود معني آن از آنچه در ميان مردم عادي رواج دارد به

دارند كه سرانجام اثرات منفي خود را نشان داده و سبب  گويي را بيان مي ضيي كه حقايق كامالً متفاوت و نوع غريبي از تناقها ناداست
  .شدند تا خوانندگان واكنشي كامالً مخالف انتظار نويسنده و سردبير از خود نشان دهند

خالقي يك  امسائلسئوليت فردي بررسي و اين نكته را كه نگاري را به عنوان يك م سرانجام، درجاي مناسب، اخالق روزنامه
پديده جمعي و تالشي همگاني براي حل معماست يا اينكه صرفاً يك فضيلت فردي در مردان و زناني است كه ناگزيرند رأساً 

وجه تازگي   به هيچمسائلبه گونه رويكرد  البته، اين. گيري نمايند و خود تاوان تصميمات خود را پس دهند ارزيابي خواهيم كرد تصميم
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كنند كه تاريخ مجموعه رويدادهاي به هم پيوسته است نه روزها، نبردها و  مورخين معتبر و شايسته، اغلب اعتراف مي. ندارد
 فيلسوف انگليسي (A.J.Ayer)اير .جي.بسياري از فالسفه، از جمله ا. جامعه يارتباط با ديگر اجزا هاي كامالً مجزا و بي انقالب

ها، چيزي جز اتالف وقت نيست، مگر آنكه موضوع بحث كامالً مشخص شود چون در غير اين صورت  بسياري از بحث: گويد يم
نكته ديگر آنكه، مقوله فضيلت فردي، به عنوان يك معيار اخالقي براي . هاي ما چيزي جز نشخوار روشنفكرانه نخواهد بود حرف
ويژه آنكه سقراط به خاطر پافشاري بر تصميم فردي،  وجه ناشناخته نبوده است به به هيچ، افالطون و ارسطو ط چون سقرامندانشاندي

  . و مايه عبرت ديگران شد) جامي از شوكران را به ناچار سركشيد(تاوان سختي پرداخت 
 مسائلاي ارزيابي نگاري، روشي مناسب بر ها و به كارگيري آن در زمينه روزنامه اميدوارم چارچوب انتخاب شده براي ارائه بحث

  : الب به شرح زير استئه مطنحوه ارا. مورد بحث ارائه دهد
  

  ساختار كتاب 
نگاري، به بررسي برخي از  نقدي بر اخالق روزنامه: بخش اول بحران وجدان: كتاب حاضر به چهار بخش تقسيم شده است

  . استوار است اختصاص داردها نآنگاري بر  نگاري و اخالق روزنامه هايي كه برداشت ما از روزنامه فرضيه
دانيم نظير اصل صحت، عينيت،  نگاري در ارتباط مي  را با روزنامهها آندر بخش دوم كتاب، برخي از اصولي كه ما معموالً 

گونه اصول مورد بررسي  در فصول مختلف بخش دوم، پايه و اساسي اين. دهند طرفي محور اصلي بحث را تشكيل مي  و بيمسئوليت
  . يابي يك مناقشه اخالقي، شيوه مناسبي ارائه شود گرفته و تالش شده است تا براي ريشهقرار 

هاي روزمره خبر و چگونگي  نگاري با واقعيت هاي مختلف بخش سوم كتاب، چگونگي بروز تضاد بين اصول روزنامه در فصل
  . گردآوري آن تشريح شده است
مشكالت، مورد ارزيابي قرار گرفته و در پايان، يك  متعدد براي برطرف ساختن هاي تالشها و ناكامي  در فصل چهارم، كاميابي

  .نگاري و دفاع از اين ديدگاه ارائه شده است ديدگاه شخصي در زمينه اخالق روزنامه
  

  پاسخ آسان وجود ندارد 
اي گويا از يك مقاله، يا فصلي از كتاب يا  گيرد تا در مواقعي كه از ارائه چكيده اي خود ياد مي نگاري در طول فعاليت حرفه هر روزنامه

توسل به اين عبارت » .پاسخ آسان وجود ندارد متوسل شود«اي  در اين مورد خاص، يك كتاب ناتوان است، هميشه به عبارت كليشه
نگاري با  ي كه روزنامهمسائلبا وجود اين، براي برخي از . كند ناپذير است چون تقريباً در اكثر موارد مصداق پيدا مي اي اجتناب كليشه

شود تا نتوانيم پاسخ  انگاري ما سبب مي سستي و سهل. هايي وجود دارد و من جداً به اين نكته ايمان دارم روست پاسخ آن روبه
  .هاي خود را پيدا كنيم پرسش

  .ايم هاي درستي را مطرح نساخته نكته اصلي اين است كه پرسش
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  فرضيه: بخش اول
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  1  فصل
  

  نگاري نوين تكامل روزنامه
  

  . اگر عنان كنترل مطبوعات را رها كنم حتي سه ماه نيز بر سر قدرت باقي نخواهم ماند
  هاي پاريس و انتصاب ناپلئون، در تشريح علت كنترل روزنامه

  .شد ارگان شخصي وي محسوب مي  كه مونيتور سردبير روزنامه 
  

نگاراني بود   از جمله اولين روزنامه(Jhon Stubbs)نديش به نام جان استابز نگاري آزاد ا  روزنامه1579در سال 
ها درباره آنچه خبر  گيري اي دردآور و متقاعدكننده، به خطر نهفته در بسياري از تصميم كه از طريق تجربه

  مورخ و(Nat Hentoff)استابز، كه نات هنتوف. برد شود و آنچه فاقد اين ويژگي است پي محسوب مي
، )57 ص 1988(هاي دربار سلطنتي ياد كرده است  نگار، از وي به عنوان مخالف برخي از سياست روزنامه

نوشته انتقاد آميز استابز درباره ازدواج . شود دريافت كه آزادي بيانش از سوي ملكه اليزابت محدود مي
  .خوش نيامد) گر درباريانو دي( به مذاق ملكه اليزابت (Duke of Anjou)پيشنهادي ملكه با دوك انژو 

در پي اين مجازات استابز كه به . جويي بيشتر، دست راست وي قطع شد براي بازداشتن استابز از فتنه
اي را با صداي   سادهيشود دست ديگر خود را باال برد و دعا ه بود منافعش دركجا بهتر تأمين ميتخوبي درياف

  . دارد وند ملكه را نگهاخد: بلند بر زبان آورد
: دهد  ميرنگاري را تحت تأثير قرا ي است كه حرفه روزنامهمسائلتمكين آقاي جان استابز يكي از انبوه 

 را به خودداري از بيان اين مطالب ها آنتوان  نگاران، حق بيان چه مطالبي را دارند و با چه مجوزي مي روزنامه
له آقاي استابز نگون بخت را از انتشار مان از جنگار توان روزنامه وادار كرد؟ با استفاده از چه تدابيري مي

هاي غيرمجاز و  شوند و از راه آميز، مغرضانه و تجاوز به حريم خصوصي افراد تلقي مي اطالعاتي كه تحريك
  باشند بازداشت؟  اي گردآوري شده يا صرفاً خالف واقع مي برخالف اخالق شخصي يا حرفه

هاي آتي كتاب مورد بحث قرار  طور مفصل در فصل گيز بهان  و ديگر موضوعات بحثمسائلگونه  اين
له مهم را كه سير ئتر، چندين مس د در اين بحث الزم است ابتدا با نگاهي دقيقواما قبل از ور. خواهد گرفت
  .اند مورد بررسي قرار دهيم نگاران را رقم زده هاي كنوني درباره عملكرد و دقت روزنامه تحول نگراني

 ارتباط جمعي در ابتدا، فعاليت خود را تا حدود زيادي به صورت يك بنگاه تجاري آغاز هاي نوين رسانه
 خانوادگي مادرش، م كه بعدها نا(Johannes Gansfleish)رسد كه يوهانس گانفليش  بعيد به نظر مي. كردند

 مطالب هانبو  را براي خود برگزيد، به هنگام تكميل ماشين چاپ، اختراعي كه توليد(Gutenberg)گوتنبرگ 
برداري دستي از متون را منسوخ نمود، اهداف و آرزوهاي  فرساي نسخه نوشته را مقدور ساخته و فرايند طاقت
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در واقع انگيزه گوتنبرگ از اختراع ماشين چاپ جنبه مادي و تجاري . پرورانده باشد چندان باارزشي را درسر
آن دوره، بيماري طاعون بسياري از افراد اهل قلم را در . گرفت داشت و از عوامل عرضه و تقاضا سرچشمه مي

  . كردند برداري از متون، دستمزدهاي هنگفتي مطالبه مي به كام مرگ برده بود و خطاطان موجود براي نسخه
براي كساني كه از دست زياده طلبي خطاطان به ستوه آمده بودند ابداع دستگاهي كه بتواند حروف را بطور 

براي چنين كاري، نياز به تكنولوژيي بود كه در . شد غذ نقش كند يك نياز مبرم محسوب ميخودكار بر روي كا
ها تالش كرده بودند اما  ها براي دست يافتن به اين تكنيك قرن چيني. نمود آن زمان تكميل آن بسيار دشوار مي

 تعداد كثير الفباي زبان  به علت شكنندگي حروف آن كه از چيني ساخته شده بود وها آناپ ابتدايي چدستگاه 
 آلمان به حرفه طال (Mainz)در مقابل، گوتنبرگ كه در شهر ماينز . ثمر بود اي مشقت بار و بي چيني تجربه

اول، آگاهي از حرفه فلزكاري و : ها از دو امتياز ويژه برخوردار بود سازي اشتغال داشت در مقايسه با چيني
  . ف بود حر23ديگر، الفبايي كه تعداد آن تنها 
بسياري از مخترعين (  دقيق تكنولوژي چاپ خودكار و ماشين تحرير قابل حملأبه هنگام بحث درباره منش

به گفتة جيمزبرك . شود اثرات تاريخي آن به وضوح مشخص مي) مدعي مشاركت در روند اين اختراع هستند
(James Burke)) 1978 105 ص (انشداپ، نگار و مورخ، با اختراع ماشين چ روزنامه Knoweledge) حالت 

به شرط خريد و مطالعه، هر آنچه در قفسه «: نويسد برك مي .پيدا كرد (Democratized)كراتيك ودم
  ».گيرد شود در اختيار انسان قرار مي ها يافت مي كتابفروشي

پا العاده در ارو صنعت چاپ و تعداد كساني كه در اين صنعت به كار اشتغال داشتند با سرعتي خارق
 شهر 110، در 1457لمان در نز آبيست و سه سال پس از داير شدن اولين چاپخانه در شهر ماي. گسترش يافت

 شهر در 4 شهر در هلند، 8 شهر در فرانسه، 9 شهر در آلمان، 30 شهر در ايتاليا، 50:اروپا چاپخانه داير شد
  .انگليس و نقاط ديگر

شود تا دو قرن پس از اختراع صنعت چاپ پا به عرصه   ياد ميگرچه رسانه ديگري كه از آن با نام روزنامه
وجود نگذاشت، اما ماشين چاپ بالفاصله پس از اختراع، به ابزار قدرتمندي جهت انتشار اطالعات مربوط به 

گونه اطالعات اخبار ناميده  وقايعي كه به تازگي اتفاق افتاده بودند تبديل و به علت فقدان تعبيري رساتر، اين
، رابطه ميان ماشين چاپ به عنوان يك رسانه (News)با انتشار آسان اين اطالعات يا به تعبير ديگر اخبار . شد

اختراع ماشين چاپ توسط گوتنبرگ و انتشار اطالعات به .  پيدا كرد(Organic)وار و رويدادها حالت اندام
 رويدادها به افزايش كاربرد ماشين قدرت آگاهي از. منجر شد) قاره امريكا( (New World)كشف جهان تازه 

چاپ به عنوان يك رسانه و قدرت اين رسانه به افزايش هيجانات ناشي از كشف قاره آمريكا توسط كريستف 
  . كلمب منجر شد

كريستف كلمب تا حدود زيادي به . اه بودگعمومي مناسب، آ كريستف كلمب به خوبي از مزاياي روابط
 ،(Stephens)استفانز (ن و اشخاص سرشناس تكيه داشت و به گفته مورخين مساعدت و سخاوتمندي ثروتمندا

هاي بزرگان حضور يافته و همانند يك كارگزار مجرب مطبوعاتي در اين  در ميهماني) 83 تا82ص 
هايي كه به تازگي در اسپانيا داير شده  چاپخانه. داد هاي باشكوه درباره اكتشافات خود داد سخن مي ضيافت
ت اكتشافي ئبه دنبال بازگشت هي.  چاپ و انتشار سخنان كريستف كلمب درباره قاره جديد پرداختندبودند به

ي ديگر ها انكريستف كلمب به بارسلون، صدها نسخه از شرح اكتشافات وي و مطالبي از اين قبيل به زب
  .و فلورانس چاپ و منتشر شد (Antwerp)، آنتورب سترجمه و در شهرهايي چون رم، پاري

 در كتاب خود تحت عنوان (Mitchell Stephens)اين تحول چه اثري به همراه داشت؟ ميشل استفانز 
  : چنين نوشته است) 83ص  ((History of News: from Drum To Satellite)از طبل تا ماهواره: تاريخ اخبار



١٢ 

وان اختراع قرن لقب گرفته بود، گيري از ماشين چاپ كه گوتنبرگ آن را ابداع كرده و به عن بدين ترتيب، با بهره
اطالعات دست اول درباره سفر دريايي كريستف كلمب كه به داستان قرن شهرت داشت، ظرف چند ماه پس از 

سفر كريستف كلمب . فتربازگشت وي به بارسلون در اختيار تعداد چشمگيري از افراد باسواد اروپايي قرار گ
. وان ابزار نويني به منظور انتشار اخبار به نمايش گذاشته شودسبب شد تا قدرت ماشين چاپ گوتنبرگ به عن

ماشين چاپ زماني در اروپا اختراع شد كه مرزهاي جغرافيايي، فلسفي و اقتصادي اين قاره در آستانه گسترش 
  .ود تا چنين گسترشي را دنبال كندبود و اروپاي مجهز به ماشين چاپ، آماده ب

  

داد چندان تمايلي به بسط آزادي استفاده از  في براي بسط مرزهاي خود نشان مياما اروپا كه اشتياق زايدالوص
گونه كه آقاي استابز پنجاه سال بعد از اختراع ماشين چاپ شاهد آن  دربار انگليس، همان. ماشين چاپ نداشت

  .كرد بود، موضوع همگاني شدن اطالعات را تهديدي عليه نظام حاكم تلقي مي
يس و بعدها آمريكا با اين تهديد، موضوع اصلي بحث روايت گونه ما را تشكيل چگونگي برخورد انگل

دهد اما در اين ميان خالي از لطف نخواهد بود اگر به اين نكته اشاره كنيم كه ارتباط ميان گوتنبرگ و كلمب  مي
 رسانه جديد اهميت ها و رويدادهايي است كه به اين وار بين پيشرفت تكنولوژي رسانه اي از رابطه اندام نمونه

 Pony) تلگراف نه تنها پوني اكسپرس ن با ساده كرد(Morse)براي مثال، مورس . و اعتبار خاصي بخشيدند

Express)ها منابع خود را در كنار   را به تعطيلي كشاند بلكه اين امكان را فراهم ساخت تا گروهي از روزنامه
 را كه اولين سرويس خبري الكترونيك سراسري (Associated Press)يتدپرس شيكديگر قرار داده و اسو

اي بود و در خالل جنگ داخلي  رساني پديده كامالً تازه اين شبكه خبري در زمينه اطالع. آمريكا بود تأمين كنند
از آنجا كه اسوشيتدپرس خدمات خود را در اختيار انواع .  نوظهور مبادله اطالعات تبديل شدعآمريكا به منب
طرفانه داشته  بايد لحن بي داد، به ناچار پوشش خبري آن مي هاي سياسي متفاوت قرار مي  ديدگاهمشتريان با

وار به يكديگر  ترتيب يك تكنولوژي جديد ارتباط جمعي با يك رويداد عظيم در يك ارتباط اندام بدين. باشد
 در (Objectivity)نيت گيري اصل عي گره خوردند و اين پيوند نه تنها به تأمين سرويس خبري بلكه شكل

  .نگاري منجر شد روزنامه
از جمله (هاي تلفن و تلگراف  ارتباطات از طريق سيم مشكالت موجود در زمينه برقراري برخي از

وار با يك رويداد مهم  اي اندام بطهاسيم نيز در قالب ر سبب شد تا بي) ها با ساحل برقراري ارتباط بين كشتي
دهنده آن  اين رويداد مهم، جهان را تكان داد و راديو نيز اخبار تكان. اي پيدا كند دهالعا ديگر رشد و توسعه فوق

ورو م.  ادوارد آريبا آغاز كار راديو در انگليس و پخش صدا. هاي مردم برد را در نيمي از دنيا به درون خانه
تقيماً از اخبار مربوط به پيشگام  گويندگي، از اين راديو با عبارت معروف اينجا لندن است، آمريكاييان مس

مردم آمريكا با گوش دادن به راديو لندن از مصائب و . جنگي كه در دور دست جريان داشت آگاه شدند
شدند آگاهي يافته و با گوش خود صداي  مشكالتي كه ساكنان اين شهر از جنگ دوم جهاني متحمل مي

گذشت آگاه  ا از طريق راديو از آنچه كه بر لندن ميمردم آمريك. شنيدند ها به لندن را مي حمالت هوايي آلماني
 بين كلمات را مورو گونه مكث اين(» لندن است«و سپس عبارت » ...اينجا «مكث مورو پس از گفتن . شدند مي

 تبديل شد كه اي انهراديو به رس. افزود بر تأثير كالم وي مي» از يكي از معلمان فن سخنوري خود آموخته بود
 عناصري از هنرهاي دراماتيك، نبرد و همراه آ من مردم ميي به رويدادهاي مهم را به اطاق نشاخبار مربوط

  .كرد نمايشي و عشق و عاشقي را به شنوندگان خود منتقل مي
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 در  مقابله با مشكل اخالقمينهمورو و فرد فرندلي پيشگامان ژورناليزم تلويزيوني در عين حال در ز. ادوارد ار: 1ـ1تصوير 
  . مباحث و شگفتي بسياري را در سي بي اس برانگيختها آنهاي مستند  فيلم. نگاري نيز پيشگام بودند روزنامه

  
دست و پاي راديو تلقي   بعد از جنگ دوم جهاني به عنوان فرزند خوانده بيهاي سالتلويزيون كه در 

ان برانگيخت و ضمن برابري با راديو در انگيز را در بينندگ واسطه و هيجان شد سرانجام احساس ارتباط بي مي
عملي : نياز مواجه بود با وجود اين كاميابي، تلويزيون با فقدان دو پيش. ها از اين رسانه پيش افتاد برخي از زمينه

و يك رويداد مناسب كه اين رسانه را به اوج اعتالي خود  (Technical Feasibility)بودن از لحاظ فني 
  .برساند

ر ابتداي كار، از لحاظ مكانيكي يك فاجعه فني بود، چون تنها در داخل استوديو قابل استفاده تلويزيون د
توانستند تصاويري را براي پخش در اختيار  برداران مي فيلم. نمود آميز مي بود و كار با اين رسانه بسيار مشقت

 نقل و انتقال همراه بود و در نتيجه با تلويزيون قرار دهند اما در آن زمان تكنولوژي تلويزيون با حداقل قابليت
فرندلي رئيس  فرد. شد اما براي انتشار اخبار، رسانه مناسبي نبود آنكه تلويزيون يك نوآوري مهم تلقي مي

پوشش خبري جنگ كره براي «:  گفت1987اي در سال  اس در مصاحبه بي پيشين اخبار شبكه تلويزيوني سي
  ». يك مداد هزار كيلويي بودتلويزيون شبيه استفاده اجباري از

گويندگان خبر ناگزير بودند تا متن خبر را از روي . كار با تلويزيون حتي در داخل استوديو نيز دشوار بود
البته در آن زمان از دستگاه . اي داشتند قرائت كنند هاي ابتدايي كه نياز به نور خيره كننده نوشته در مقابل دوربين

ري نبود و در نتيجه چشم گوينده خبر تقريباً حالت ثابت داشت و صفحات حاوي اخبار خب) اتوكيو(تله پرينتر 
شد تا گوينده  ها نيز سبب مي حالت ثابت دوربين. شد جا مي در دست گوينده خبر يكي پس از ديگري جابه

خارج شدن از براي . شد صرفاً به خواندن خبر اكتفا كند و بالطبع تصوير چندان جالبي به بينندگان عرضه نمي
، (Douglas Edwrds)توليد كننده برنامه داگالس ادواردز . هاي ديگري آزمايش شدند اين حالت ايستا، روش

  تالش كرد تا ادواردز را به (minutes 60) » دقيقه60 «كننده ، برنامه ، مدير تهيه (Don Hewitt) دون هوايت(
برخي از گويندگان خبر، متن اخبار .  پيشنهاد را نپذيرفت  متقاعد كنند لكن وي اين(Braille)خواندن خط بريل

شنيدند چشمان خود را  را بر روي نوار صوتي ضبط كرده و با استفاده از گوشي، ضمن تكرار خبرهايي كه مي
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شد اما  هر كسي  گرچه اين روش در نوع خود يك نوآوري محسوب مي. دوختند به دوربين فيلمبرداري مي
  .ارتي را كسب كندتوانست چنين مه نمي

توانست از  هايي كه در ابتداي كار تلويزيون وجود داشت، گوينده خبر، چه هنري مي باتوجه به محدوديت
هاي خبري وجود داشت، اما هنوز وسيله مناسبي براي انتقال  خود به نمايش بگذارد؟ البته در آن زمان فيلم

كساني . ي براي پخش خبرهاي با اهميت استفاده كردشد از هزار كيلويي به سادگ اطالعات نبود و هنوز نمي
د بخش خبري كند و در مواردي از ركمرون سيوئيز با جديت بسيار تالش كردند تا تصاوير را وا چون جان

بخش  نتيجه اين كار اگر مضحك نتوان گفت، رضايت. شد ده مياهايي كه با دست كشيده شده بودند استف نقشه
  . نيز نبود

مخترعيني كه به تكميل اين رسانه . نولوژي، اكنون تلويزيون به اوج اقتدار خود رسيده استبا پيشرفت تك
دانستند كه روزي تأثير واقعي تماشاي رويدادها از صفحه تلويزيون حيرت همگان را  آورمشغول بودند مي  خنده

كه مورو از دو سوي اقيانوس اي بودند  صبرانه منتظر لحظه ترديد بينندگان تلويزيون بي برخواهد انگيخت و بي
همراه با ارزش و اعتبار يافتن تلويزيون، تعداد بينندگان اين . هاي زنده را به نمايش در آورد آتالنتيك صحنه

توان آن را توليد يك تجربه ملي  بينندگان تلويزيون به آنچه مي. ها نفر افزايش يافت رسانه نيز به ميليون
  .توصيف كرد، جلب شدند

 از هر دو آمريكايي 1955 سال سدر هفتم مار. گيري چنين تجربه به يادماندني بود  شاهد شكل1955سال 
لئوبوگات . بود (Peter Pan)ن پدر نمايش پيتر (Mary Martin)يك نفر سرگرم تماشاي بازي مري مارتين

ردي در طول تاريخ تا آن زمان صدا يا چهره هيچ ف«: نويسد ها در اين مورد مي گر رسانه لتحلي) 1، ص 1977(
اي بود كه به  انبوه مخاطبان تلويزيون پديده. در يك لحظه واحد، اين تعداد شنونده و يا بيننده نداشته است

  ».افسانه شباهت داشت
گران و  از ايالت ويسكانسين كه بار ديگر شكار جاد(Joseph Mc Carthy)كارتي  در اين زمان سناتور مك
 احيا كرده بود، متأسفانه از اهميت و قدرت تلويزيون كه به يك رسانه پرمخاطب را به عنوان يك ابزار سياسي
كارتي از طريق سرك كشيدن تعصب آلود به زندگي خصوصي كساني كه  مك. تبديل شده بود آگاهي داشت

كارتي با   مك1954اما در سال .  كسب كرده بود اي العاده شدند قدرت فوق عوامل نفوذي كمونيزم معرفي مي
ها نفر از مردم آمريكا به سمت اين رسانه در حال تحول، نسبت به آينده خود احساس  مشاهده جذب ميليون

شايد اين اولين لحظه مهم تلويزيون . پرداختند دوست نداشت خطر كرد و آنچه را كه مردم به تماشاي آن مي
 گرفته و از آن حداكثر استفاده را بود، رويدادي كه سرانجام توانست اين تكنولوژي در حال تحول را به خدمت

هايي كه از  فيلم. هاي خبري خود از فيلم استفاده كرد مورو به عينيت روي آورد و در گزارش. به عمل آورد
د، بدون آنكه با مشقت استفاده از مداد هزار ش ل و ثابت گرفته ميئاجلسات سنا و تحت شرايط تقريباً ايد

. داد اي روشن در معرض ديد مردم قرار مي كارتي را به گونه آميز مك رارتهاي ش كيلويي همراه باشد تاكتيك
هاي شريرانه  كرد و تاكتيك كارتي را براي مردم پخش مي هاي گذشته مك هايي از سخنراني مورو صرفاً بخش

 بود در نام گرفته» (Amirror with Memory)دار آئينه حافظه« كه در آن روزها اي انهوي را تمام و كمال از رس
  . داد معرض ديد مردم قرار مي

امكان . ها اضافه كرد ها بود به زرادخانه رسانه بدين ترتيب، تلويزيون عنصر ديگري را كه ديدن صحنه
مارتين جذب كرد بلكه توانست  ها نفر از مردم را به ديدن برنامه نمايشي مري ونيها نه تنها ميل تماشاي صحنه

كارتي از ايالت ويسكانسين احساس  هاي سناتور مك ي كه از مشاهده فعاليتافكارعمومي را در ميان كسان
  .كردند بسيج كند بيزاري مي
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واسطه رويدادها   را به ديدن بيها آني كه بتواند مخاطبين انبوهي را به خود جلب و ها  انههاي رس توانايي
 در اختيار مخاطبين خود قرار دهد، در )و در نتيجه باوركردني(قادر نمايد و در عين حال اخبار موثق و عيني 

ها قدرت، مخاطب و تأثيري به همراه  اگر رسانه. مركز ثقل هر نوع فعاليت ژورناليستي قرار خواهد گرفت
  . صحبت كندها آننداشتند بعيد بود كسي درباره خوب يا بد بودن و درست يا نادرست بودن 

بخت، جان استابز منجر شد وجود   راست ناشر نگونخاصي كه به قطع دست در واقع، اگر اوضاع و احوال
  . شدند ها نيز مطرح نمي داشت شايد اين پرسش نمي

در صورت مطلقه بودن قدرت حاكمه، كساني كه فاقد قدرتند امكان بازخواست از صاحبان قدرت را 
  .گذارد ات تأثير ميزادي مطبوعآهاي فردي و به موازات آن به  ت، و اين عاملي است كه بر آزاديشنخواهند دا
ها در زمان اختناق كامل، در  هاي بيان اين گونه تفاوت هاي تشخيص درست از نادرست و مكانيزم روش
براي مثال، در طول بخش اعظم قرون وسطي نيازي به نظام قضايي . تواند چندان مفيد واقع شود عمل نمي

در مواقع بروز جنايت، مجرمين . شد يمدون انگلو ـ ساكسون نبود چون شكنجه مؤثرترين شيوه تلقي م
شدند و درجريان شكنجه به  دستگير و شكنجه مي) كساني كه صرفاً مظنون به ارتكاب جنايت بودند(احتمالي 

در هر دو حالت موضوع توسط كساني . كردند گناه خود اعتراف يا شخص ديگر را به عنوان مجرم معرفي مي
  . دش داشتند به سادگي حل ميكه آالت و ادوات شكنجه را در اختيار 
نظام قضايي . اي واقعي با حقوق افراد برخورد شود گونه وجود آمد كه به سرانجام در انگليس شرايطي به

انگليس، به رغم تمامي نواقص و در مواردي حتي نارسايي كامالً مشهود، الگويي براي نظام قضايي و حقوقي 
  . اين كشور را شكل دادآمريكا شد و سرانجام نحوه فعاليت مطبوعات

كراتيك در آمريكا منجر شد، در نوع خود حالت منحصر به فرد داشت چون از وآنچه كه به راه و رسم دم
در زماني كه فرانسه متشكل از سه ايالت، . الگوي انگليس كه آن نيز شكل منحصر به فرد داشت الهام گرفته بود

نظام مشابهي بر دربار حاكم بود در انگليس چنين مجمعي نوعي مجمع قانونگذاري داشت و در اسپانيا نيز 
اين سند، منشور مگنا . وجود نداشت اما سندي موجود بود كه در آن برخي حقوق افراد تضمين شده بود

(Magna charter)ور بزرگ به گفته شاين من.  نام داشت كه جان، پادشاه انگليس با اكراه آن را امضا كرده بود
  . انگليس را از كشور پادشاهي به نظامي قانوني تبديل كرد) 1949(ي ولز ج .اچ

رحمانه و گاهي نيز همراه با  بار بي درحالي كه قدرت بين مجمع منتخب و دربار هر چند وقت يك
هايي براي بازداشتن پادشاه از  شد، بازرگانان و قانونگذاران انگليسي اغلب راه خشونت دست به دست مي

مبارزه . كردند و از قرن سيزدهم تا هفدهم عرصه را كامالً بر پادشاهان تنگ كردند ميكسب قدرت كامل پيدا 
عليه پادشاهان انگليس به تدوين سند ديگري منجر شد كه در آن حقوق مصروحه در منشور بزرگ مورد تأكيد 

 ،دوين شد ت(Petition of Right) »تومار حقوق« تحت عنوان 1628 سال راين سند كه د. مجدد قرار گرفت
كرد تا بدون طي تشريفات قانوني از وضع  ضمن تأكيد بر حقوق مندرج در منشور بزرگ، پادشاه را موظف مي

  .ت، مجازات افراد و پناه دادن به نظاميان خودداري كندامالي
مطرح شدن دوباره قوانين و حقوق . ومار حقوق بار ديگر خودنمايي كردطهاي منشور بزرگ و  آثار و نشانه

نگاري به شكلي كه درحال حاضر در آمريكا جريان دارد و ما در اين كتاب آن را به  دي، بر حرفه روزنامهفر
  .اي بر جاي گذاشته است العاده ايم تأثير فوق بحث كشيده

ها تحقق  اما اين هدف تا مدت. ومار حقوق مطرح ساخته بودطاين تأثير ابتدا به علت هدف وااليي بود كه 
 به ها آنانجام مبارزه سه جانبه بين دربار، صاحبان اموال خصوصي و گروه نامحسوسي كه از اما سر. نيافت

  .عنوان مردم كامالً عادي ياد شده است سبب شد تا قدرت پادشاه به تدريج كاهش يافته و روبه افول بگذارد
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رت شديد عليه اين گفته بدين معنا نيست كه در خالل افول قدرت مطلقه دربار، پادشاه از اعمال قد
در واقع روش رايج در انگليس كه به سواحل آمريكا . مطبوعات در داخل كشور و مستعمرات خودداري كرد

نيز صادر شد، رويه صدور پروانه فعاليت براي مطبوعات و اعمال مجازات شديد عليه كساني بود كه از 
  .كردند  وابسته به دولت انتقاد مييها انسلطنت و ارگ

 انتشار براي مطبوعات در انگليس در پي اختراع ماشين چاپ توسط گوتنبرگ برقرار شد و صدور پروانه
 فعاليت پليس مخفي مسئوليت كهارگاني  ((Star Chamber) تشكيالتي موسوم به استار چمبر 1538در سال 

ه ناشران كتاب را خواست تا براي نشريه خود پروانه بگيرند بلك نه تنها از ناشران مي) سلطنتي را برعهده داشت
كساني كه مقررات فوق را . هاي دولتي مجوز دريافت كنند ساخت تا قبل از انتشار هر كتابي از مقام نيز ملزم مي
شد، افراد خاطي به مرگ   تكرار ميجرمكه اتهام سنگين بود يا  در مواردي. شدند گرفتند، مجازات مي ناديده مي

عدام بدون محاكمه به موارد ديگر نيز تعميم داده شد و كساني را بيست سال بعد مجازات ا. شدند محكوم مي
ها را يافته و از آتش زدن فوري  خواندند و افرادي كه اين گونه كتاب انگيز و ساحري مي هاي فتنه كه كتاب

  ).59ص  (Hentoff)هنتاف ( خودداري كرده بودند در برگرفت ها آن
قيانوس با انگليس فاصله داشتند به خوبي به مقررات سانسور در استعمارگران حاكم بر آمريكا با آنكه يك ا

. اي كه در آمريكا منتشر شد بيش از يك شماره دوام نياورد و تعطيل شد اولين روزنامه. انگليس واقف بودند
كه در انگليس نيز در رابطه با سانسور مشكالت مشابهي را تجربه كرده  ((Benjamin Harris)بنجامين هريس 

 Publick Occurrences both) »رويدادهاي مهم خارجي و داخلي« اولين شماره از روزنامه 1690 در سال )بود

Foreignand Domestick)هريس در مستعمرات انگليس در آمريكا جاي پاي محكمي .  را منتشر ساخت
  . دنداشت و بدون دريافت مجوز الزم از فرماندار ماساچوست روزنامه خود را منتشر كرده بو

كرد تا اينكه سي سال بعد يكي از  سايه سانسور همچنان بر مستعمرات انگليس در آمريكا سنگيني مي
جيمز فرانكلين يك ناشر بدون پروانه بود اما توانست روزنامه . بنيانگذاران آمريكا به كار انتشارات روي آورد

انتشار اين روزنامه تا زمان درج . شر كند نام داشت منت (New England Courant)خود را كه نيو انگلند كرنت 
هاي وي سبب شد تا سر از  ديدگاه. يك مقاله كه به انتقاد از حكومت اختصاص داشت بطور مرتب ادامه يافت

نگاري  اش بنجامين فرانكلين به حرفه روزنامه زندان در آورد و همين امر به روي آوردن برادر شانزده ساله
  . منجر شد

ي دريافت كنند به انتشار آن ادامه دادند، اما ها آن فرانكلين بدون آنكه براي نشريه خود پروجيمز و بنجامين
 دولت انگليس مقررات مربوط به 1695الزم به تذكر است كه در سال . لحن روزنامه تا حدودي تعديل شد
ذاشت اما اين رويه از هاي مربوط به انتشار كتاب را كنار گ ها و محدوديت كسب مجوز انتشار از سوي روزنامه

ساختند تا براي نشريات خود از   ناشران را ملزم ميها آنشد و  هاي استعماري همچنان دنبال مي سوي مقام
داران به حربه قانون مبارزه با معالوه بر اين، در هر دو سوي اقيانوس اطلس، زما. دولت مجوز دريافت كنند

 متمادي با موفقيت هاي سالهاي سنگين براي  ا اعمال مجازات مجهز بودند و ب(Sedition Law)انگيزي  فتنه
) 3 ص 1990 و ديگران، (Gillmore)كليمور( حقوقي مسائلمورخين . تمام به سركوب مطبوعات ادامه دادند

ها از اين  تدريج جايگزين شيوه صدور پروانه شد و دولت انگيزي به استفاده از قانون مبارزه با فتنه: گويند  مي
  .برداري كردند براي محدود كردن فعاليت مطبوعات به بهترين وجه بهرهحربه 

انگيزي مجازات شد، يك مهاجر  نگاران سرشناسي كه با استناد به قانون مبارزه با فتنه از جمله روزنامه
نيويورك ويكلي ژورنال «جان زنگر سردبير نشريه .  بود(John Peter Zinger)آلماني به نام جان پيتر زنگر 

(Newyork Weekly Journal) «  به شدت از ويليام كوزبي(William Cosby)  فرماندار انگليسي نيويورك
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انگيزي به   به خاطر انتقاد از فرماندار زنداني و يك سال بعد به اتهام فتنه1734زنگر در سال . كرد اد ميقانت
  .محاكمه كشيده شد

 خود گفت از آنجا كه انتقادهاي موكلش از كوزبي اندرو هميلتون وكيل مدافع زنگر در دفاع از موكل
دادستان در مقابل اظهارات وكيل مدافع گفت صحت انتقادها .  را افترا قلمداد كردها آنتوان  حقيقت دارد نمي

انگيزي كه در دوران قبل از انقالب جاري بود  براساس قانون مبارزه با فتنه. كند تر مي در واقع جرم را سنگين
  .شد انگيزتر قلمداد مي ادقانه فتنهاظهارات ص

ت منصفه را به ناديده گرفتن ئاي از موكل خود دفاع كند و هي كننده هميلتون توانست به نحو خيره
تاكتيك او چه بود؟ هميلتون، از مقوله انتزاعي . گناه معرفي كردن زنگر متقاعد نمايد هاي قاضي و بي توصيه

هاي   دفاعيه خود را بر اصل حق مردم عادي به ابراز مخالفت با مقامآزادي مطبوعات پا را فراتر گذاشته و
  .كفايت متمركز نمود بي

شود، و در نتيجه   ميبازگويي حقيقت، افترا محسوب ن: بدين ترتيب يك رويه و اصل مهم شكل گرفت
  . شد كارآيي خود را از دست داد زادي مطبوعات محسوب ميآاي عليه  انگيزي كه حربه اتهام فتنه

بوعات به سرعت از ميان رفت و به جاي آن طبا پذيرفته شدن اين اصل، كنترل انگليس بر فعاليت م
اي عليه  عده. پديد آمد » (Bill of Rights)هاي مدني  قانون آزادي«چارچوب قانوني جديدي از قانون اساسي و 

 General) چنداني با بيانيه كليات هاي مدني اعتراض كردند، اما در مجموع مخالفت زاديآهايي از قانون  بخش

Statement) يا 1787 كه مفاهيم كلي مربوط به آزادي مطبوعات در جريان كنوانسيون قانون اساسي در سال 
  .ساخت ابراز نشد  را مشخص مي1789هاي مدني در سال  زاديآنويس قانون  تدوين پيش

ها، براي خود  زاديآئيات مربوط به هاي مطبوعات مشخص شده بود، جز گرچه كليات مربوط به آزادي
در كتاب خود تحت ) 7 ص 1987 ((Beauchamp) و بوچامپ (Claidman)كاليدمن. درداستان ديگري دا

، تصويري تاريخي از شرايط و حال و هواي آن زمان ارائه (Virtuous Journalist) نگار درستكار عنوان روزنامه
  . اند داده

اي عليه سانسور و مقررات كسب پروانه انتشار، تقريباً از سوي همگان  حربهاصل آزادي مطبوعات به عنوان 
هاي از پيش  در مورد لغو محدوديت. با وجود اين چارچوب و زمينه اين آزادي مشخص نبود. پذيرفته شده بود

د ضرورت تعيين شده براي انتشار كتاب و نشريات، تقريباً اتفاق نظر وجود داشت، اما همين اتفاق نظر در مور
  .شد، نيز وجود داشت دار مي  توسط نشريات مبتذل لكهها آنتدابير قانوني براي دفاع از كساني كه حيثيت 

  
 رعايت (First Amendment)يعني حقوق دقيقي كه در اصالحيه اول » اصل آزادي مطبوعات«گرچه متن 

. عان كرد كه آثار آن برجاي مانده استآن تضمين گرديده اما تا به امروز نيز نامعلوم باقي مانده و بايد اذ
بوعات اين كشور نداده است، اما در دفاع ازحقوق مطبوعات، طحكومت آمريكا، گرچه آزادي مطلق به م

. براي خود اختيارات محدودي قائل شده است بيني كرده و هاي حقوقي خاصي را پيش ها و حمايت آزادي
زادي و حقوق بشر بطور آهايي چون  هايش اشاره كرد، مقوله گونه كه جيمي كارتر در يكي از سخنراني همان

توان گفت تكاپو براي آزادي و تأمين حقوق بشر، علت  قطع توسط آمريكا ابداع نشده است اما با اطمينان مي
  .گيري جامعه آمريكا است شكل

.  نسبتاً جديد استترين مناقشه، در يك پديده از ديد تاريخي، كنترل وسايل ارتباط جمعي، اولين و اساسي
 رشته كامالً جديدي از معماها و مشكالت عملي (Democratization of Information) اطالعاتنفراگير شد

  .الينحل پديد آورده است
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 ها انله تجاوز به حريم خصوصي انسئبراي مثال قبل از اختراع وسايل ارتباط جمعي، توجه اندكي به مس
در زماني كه . شد مبذول مي) فته استرات كامل مورد بحث قرار گموضوعي كه در فصل هفتم با جزئي(

طور قطع تهديد چندان مهمي عليه  طلبي به شوبآشد،  دهان نقل مي به هاي طغيان و سركشي تنها دهان شعله
هاي ارتباط جمعي، اين وضعيت را براي هميشه و بطور كامالً  گيري رسانه شكل. رفت شمار نمي طبقه حاكم به

  .رگون ساختجدي دگ
 (Immediacy)گي  واسطه بي. وسايل ارتباط جمعي مشكالت الينحل كامالً جديدي پديد آورده است

 عليه لندن ها انانگيز جديد، يعني راديو نه تنها قادر بود وحشت ناشي از حمالت هوايي آلم تكنولوژي حيرت
توانستند   در ميان شنوندگان بومي كه نميرا به ديگر نقاط جهان منتقل نمايد، بلكه اين قدرت را نيز داشت تا

ل ئشد تفاوت قا هاي مارتين ارائه مي  برنامهببين وحشت ناشي از يك جنگ واقعي و جنگ نمايشي كه در قال
دهد يك رهبر  قدرت نمايش و جذب انبوه مخاطبان به تلويزيون امكان مي. شوند، وحشت ايجاد كند

تواند در جهت به قدرت رسيدن يك فرد عادي  رد اما در عين حال ميفريب را از اريكه قدرت به زير آو مردم
نگاري اشتغال دارند در  از اين روي، كساني كه به حرفه روزنامه. طرف مورد استفاده قرار گيرد و يك جنبش بي

  .اند فتهراي بر سر دوراهي قرار گ زمينه اخالق حرفه
ها   اين پرسش1 آن را به گونه اخالقي تشريح كرد؟توان ه مينحال ببينيم معني دقيق اخالق چيست و چگو

هاي آتي مورد بررسي قرار گرفته است اما در اينجا ذكر اين مطلب شايد مفيد باشد كه بسياري از  در فصل
چاپ سال (گونه كه جان ديويي  اند ـ همان نگاران كه در زمينه ارزيابي درست از نادرست پيشگام بوده روزنامه

ويد كار اخالق قضاوت است ـ اين گونه قضاوت را در سطحي كامالً شخصي انجام گ مي) 1- ص 1969
نگاران ديگر  بعدها، روزنامه. استابز، فرانكلين و هريس با قضاوت شخصي، خود را به خطر انداختند. اند داده

ه با از آنجا كه اين رشت. به دليل قضاوت شخصي شهرت و آينده شغلي خود را در معرض خطر قرار دادند
توان مدعي شد اخالق نيز تا حدود زيادي يك قضاوت شخصي  خطر كردن شخصي همراه است در نتيجه مي

  .شود محسوب مي
ها هرگز  ساالري تبديل شده است، اما بوروكراسي توان انكار كرد كه گزارشگري به نوعي ديوان گرچه نمي

اصي براي اخالق تعيين شده است و مديران ترديد معيارهاي خ بي. در مورد اخالق جمعي اتفاق نظر ندارند
نگاري صادر و مقررات خاصي براي چگونگي  هايي در زمينه اخالق روزنامه ها دستورالعمل تمامي رسانه

توان با صدور دستورالعمل و بخشنامه تقوا و پاكدامني را  اما آيا مي. اند گردش امور در اين حرفه تعيين كرده
ر اينكه بتوان شخص نااهلي را با موعظه به راه راست هدايت كرد ترديد وجود تضمين كرد؟ به قول ارسطو د

  .دارد
 پرتو رنگاري نوين بيندازيم كه د بهتر است در اينجا نگاهي نيز به نقش اخالق شخصي در تحول روزنامه

 James)گونه كه جيمز بويلن  ها به فعاليت مشغولند و همان هاي خبري به دور از كنترل دولت آن رسانه

Borlan) 1986 كلمبيا ژورناليزم ريويوسردبير پيشين نشريه ) 32 ـ ص(Columbia Journalism Review) 
  .هاي خبري از ميان رفته است هاي بوروكراتيك بر رسانه گويد كنترل مؤسسات و دستگاه مي

 صاحب رسانه  از كنترل تمركز يافته مؤسسات1960هايي كه در دهه  روزنامه[در مجموع، مديران جديد 
نگاران گام برداشته و كمتر به كار دبيران  به سمت اعطاي آزادي عمل بيشتر به روزنامه] تدريج خارج شدند  به

 و هاي به خود نگاه كرد دهند تا به عنوان افراد حرفه دهند و به خبرنگاران اين فرصت را مي ها اهميت مي بخش
  . كنند ناديده بگيرند ن اعمال ميت دبيرائاي را كه هي معيارهاي پيش پا افتاده
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نگاري فراتر از مطيع بودن يك سرباز وظيفه شناس است چون پايبندي به  اي بودن در شغل روزنامه حرفه
بينانه آن برخوردار  هاي كوته اي از ارزش باالتري نسبت به وفاداري به سازمان و محدوديت استانداردهاي حرفه

  .است
  

. شود  خبرنگاران ياد مي(Professionalism)اي  دارد كه از آن با عنوان تعهد حرفههايي  ب اخالق شخصي، بازتا
نظران از  شود، بسياري از صاحب ث كنوني است مستفاد ميحبا آنكه از واژه حرفه تعابير متعددي كه خارج از ب

عنوان چشمگيرترين اي گزارشگران به  نويس مطبوعات و نويسنده كتاب، از تعهد حرفه جمله والتر ليپمن مقاله
هاي  نگاري از زمان لغو مقررات صدور پروانه مطبوعات از سوي دولت انگليس و حكومت تحول در روزنامه
  . اند استعماري ياد كرده

) 34 –نقل شده توسط بويلن ص  (1965المللي مطبوعات در سال  والتر ليپمن طي نطقي در مؤسسه بين
  : چنين گفت

ها و سانسور  ين تحول اساسي از زمان رهايي مطبوعات از كنترل دولتتر مهمفزاينده، گرايي  به اعتقاد من حرفه
نگاران حسن تعهد را براي دنبال كردن حقيقت كه  گرايي در وجدان روزنامه چون حرفه. شود محسوب مي

 هكند، تعهد باي كه خوانندگان را جلب  مستقل و فراتر از تمامي تعهدات ديگر، همچون تعهد به انتشار روزنامه
  .كند باشد، بيدار مي  هاي دولت مي حزب سياسي و حتي تعهد به پيشبرد سياست

  

والتر ليپمن بعدها پايبندي خود به اخالق شخصي را با خودداري از قبول دعوت ليندن جانسون به همكاري 
شديد جانسون و هاي دولت در قبال جنگ ويتنام رنجش  خودداري والتر ليپمن از تأييد سياست. ثابت كرد

بار خود براي ترك واشنگتن به  ليپمن به هنگام بستن كوله. جامعه مطبوعاتي واشنگتن را به دنبال داشت
  » .هرگز به شاهزادگان اعتماد نكنند«قطاران خود توصيه كرد  هم

ه چون و چرا ب رسد كه افراد پايبند به اخالق شخصي، از اعتماد بي از لحاظ تاريخي چنين به نظر مي
  . اند هاي منتخب، تشكيالت بوروكراتيك خبري و حتي مردم اكراه داشته شاهزادگان، مقام

كارتي، گردانندگان سي  هاي سناتور مك هاي خود درباره تاكتيك ي مورو و همقطارش فرد فرندلي با افشاگر
  . روح را به شگفتي وا داشتند شهامت و بي بي اس و محافل مطبوعاتي بي

 شدند يرفتند كه ناگزر فرندلي از سوي گردانندگان سي بي اس آن چنان در تنگنا قرار گدر واقع مورو و
  .گذاري كنند كارتي از جيب خود سرمايه هاي مك هاي خود در مورد فعاليت براي ادامه توليد برنامه

 از آنچه اي چكيده» (See it now)اكنون ببينيد« در پايان برنامه خود تحت عنوان 1954مورو در نهم مارس 
كارتي در مقابل ديد  هاي مك يكتپس از به نمايش گذاشتن تاك. شود ارائه داد اخالق شخصي خوانده مي

كند، بلكه با موفقيت از آن  مك كارتي جو وحشت را خلق نمي«: تماشاگران، مورو خطاب به بينندگان گفت 
  ).355- ص 1957هاي مورو  مجموعه برنامه(» كند برداري مي بهره

بروتوس عزيز نحسي از ستاره اقبال ما :  در سخنان پاياني خود افزود حق با كاسيوس بود كه گفتمورو
  .نيست بلكه در وجود خود ماست
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  پي نوشت
  

 عقل و اخالق دو مقوله ها آنبه اعتقاد .  و اخالق تفاوت قايلند(Reason)  برهانبرخي از دانشوران اخالق و فلسفه بين خرد.1
 در كتاب خود (D.A.J.Rechards)ريچاردز . جي. ا. براي مثال دي. ر نتيجه استدالل اخالقي، دشوار يا ناممكن استمتفاوتند و د

بين ) 1971اكسفورد، انتشارات كالرنرون،  ((Atheory for Reasons and Action)ها و اعمال  تحت عنوان نظريه استدالل
خردمند تحت سيطره اصول گزينه . نستن اين دو مقوله اشتباه خواهد بودگويد يكي دا ل است و ميئتعقل و خردمندي تفاوت قا

 و تعهد همراه مسئوليتكند و با  شود امري است كه اصول اخالقي ايجاب مي منطقي قرار دارد در حالي كه آنچه معقول تلقي مي
به هر حال، در اين مورد اتفاق نظر وجود . كنند است و خالصه كالم اينكه به اعتقاد من اين دو مقوله هرگز با يكديگر تالقي پيدا نمي

 اثر رونالد (Immirality) غيراخالقيد به كتاب يتوان مند باشيد مي هاي مخالف اين نظريه عالقه چنانچه به آگاهي از ديدگاه. ندارد
گويد اخالق   وي مي.مراجعه كنيد) 1984(انتشارات دانشگاه پرنيستون ] : پرنيستون نيوجرس [(Ronald D. Milo)ميلو . دي
  .تواند پايه استدالل قلمداد شود مي
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  2  فصل
  

    نوين  با جامعه  آن  و ارتباط  اخالقدر  تعمقي
  

  . مختصر داريد  كتابخانه  شما يك  كم  دست
   سرگرم  گفت  دوستانش  به  كه   وقتي (Professor H. E. Goodwin)گودين ، ئي  پروفسور اچ  در برابر سخنان واكنشي 

  .  است  ژورناليست  اخالق  در زمينه  كتابي نوشتن
  

   و ارسطو تبديل  كانتيها  انديشه  منظم  بررسي  محل بهها؛  هاي خبري رسانه در بخش   سردبيري هاي  كنفرانس در اينكه
گذارند و  ها تأثير مي گيري  بر روند تصميم  كالسيك  به  موسوم  فيلسوفان  گفت توان  ترديد وجود دارد اما مي  جاي،شود

  . كند  افراد فراهم گيري  را در فرايند تفكر و تصميم  بصيرت تواند نوعي  مي كم  دست ، فلسفي  استدالل زدايي اسطوره
  . كنيد  دو اظهار نظر زير توجه  متن  به  مثال  براي  

 در   اس  بي  سردبير اخبار سي رندلي، فرد ف  اس  بي  پي  در آمريكا از شبكه  اخالق  برنامه  پخش در خالل
  فرندلي.  آورد  ميان  به  سخن(Categorical imperative)   امر مطلق  خبر از يك  در اطاق  از اخالق بحث
  . باشد  همگان  براي  شما الگويي  اصول  كنيد كه  عمل چنان:  كرد  توصيه چنين

   تحقيقي  بود تا گزارش  گرفته  تصميم ، زماني ام  داشته  با وي اي  مصاحبه ها كه  از روزنامه سردبير يكي
   بود تا قاضي  شده  سبب  مقاله از قرار، اين.  كلرادو منتشركند  از قضات  يكي  را درباره انگيزي بحث

 را  (Denver post)دنور پست  نامهز رو  سردبيري  زمان  در آن   كه(Jay Whearley)  ويرلي جي.  كند خودكشي
   تأثير اصل  مورد نظر تحت  مقاله  در چاپ  گفت  داشت  با من  كه اي  در مصاحبه تش دا عهدهبر 

   افراد تكيه  بيشترين  براي  ممكن  فايده  بيشترين تأمين« بر   كه  اصلي  است   قرار داشته(Utility) سودمندي
   داستان  يك  بود اما اين  داده خود خاتمه   زندگي ، به  در مقاله  فرد افشا شده  بود كه  تأسف جاي» .دارد

   رسوايي  اين  از افشاي  كه ، تعداد كساني در بلند مدت.  رفت  شمار مي  به  رسمي  مقام  يك  درباره مشروح
  . ديدند  زيان  از آن  بود كه  بيشتر از كساني  مراتب سود بردند به

   نمونه  عنوان به.   است گيري  شكل  در حال  خاصي  ارتباط  و فلسفه ارينگ  روزنامه  علوم  بين رسد كه  نظر مي  به چنين
  شدند اما اين  محدود مي  اخالق  قلمرو علم  صرفاً به   زماني(Utilitarianism) سودمندگراييو    امر مطلق  چون هايي واژه
  تدريج ه نيز ب نگاري  روزنامه  پر سر و صداي عمانماهاي، م  ميان در اين. يابند  مي  خبر راه  اطاق  قاموس  به تدريج هها ب واژه
  .اند  ديده  آموزش  فلسفه  در مكتب شوند كه  مي  تبديل  محققاني  و تحليل  مورد بحث  موضوعات به

از آنجا . باشند  مي  و مشخص  روشن  خود بندرت  خاص  طبيعت  دليل  به  اخالق  به  مربوط هاي  هر تقدير، بحث به
ها و فرايند   بايد نظريه گيرندگان  تصميم اند، در نتيجه  پيچيده  و معماها در هم مسائل يا   اخالقي  موضوعات كه
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   معماهاي  باشند كه  داشته كند مدنظر قرار دهند و توجه  مي  كمك  مورد بحث  موضوعات  درك  به  را كه هايي انديشه
  . نياز دارد  رياضي  دقت  يك  معماها به  اين  حل  بلكه  نگرفته  سرچشمهخأل از   اخالقي خاص

 بروز  هايي  سوء تفاهم  مقوله  اين  درباره  بحث  هنگام شود تا به  مي  سبب  اخالق  واژه  دقيق  معني  نبودن دوم، روشن
 (Ethics)  نظري  اخالق ان مي  كرد و تفاوت  را تعريف  و غيراخالقي  اخالقي  رفتارهاي توان  مي  چگونه  بر اين عالوه. كند

  . نمود    را بيان(Morals)  عملي و اخالق
  ؟  چيست  اخالق  واژه  دقيق معني :   بپردازيم  نخست  پرسش  ابتدا به  امر، بهتر است  سهولت براي

  .پردازد  شرّ مي و خير و  و نادرست  درست  چون يمسائل   به رود كه  شمار مي  به  از فلسفه اي  نظر شاخه غالباً اخالق
  . دارد  انطباق  خير و درست اي  پايه  اصول با شود كه  مي  اطالق  رفتاري  موارد به  در اغلب  اخالقي  واژه ، تعبير عام به

بشر سروكار دارد،  (Action) با كردار  كه  است  علمي  نظري  اخالق معتقد است) 1   ص1969  چاپ (  ديوئي جان
   از علم هايي  شاخه  عنوان نيز به  (Psychology) و روانشناسي  (Anthropology) شناسي  انسان  جمله ديگر از  علوم گرچه

   داوري  به  كه  است  اخالق ، تنها علم  علوم  قلمرو اين  بودن  يكسان  رغم اما به.  دارند  كردار بشر اختصاص  تشريح به
(Judge)پردازد   مي.  

،  با وجود اين.  دارد  اشاره  رايج  و سنن  آداب  به پردازد بلكه  نمي  و نادرست ستر د  فلسفه  معموالً به  عملي اخالق
   اخالق  واژه  كه  دريافت توان  مي  سادگي روند اما به  كار مي  يكديگر به  تقريباً مترادف  دو واژه ، اين  متعارف در معني
  .گيرد  را در بر نمي اديي بن  فلسفه  سر و كار داشته  و سنن  با آداب  در اصل عملي

   مترادف كه(Immoral   عمل  يك  عنوان  را به  زناشويي  وفاداري  بسيار زياد عدم  احتمال ، به  مثال براي
  واژه.  وجود دارد  انگليسي  در زبان  دو واژه  كاربرد اين  درباره  ديگري نكته.  كنيم  تعبير مي  است(Unethical) اخالقي بي

  .شود  مي  مفرد تلقي  اسم  عنوان  به  است   جمعS    داراي  با آنكه  از فلسفه اي  شاخه  عنوان   به)ETHICS( نظر اخالق
   از اصول اي  مجموعه  معني  به  واژه  از اين  كه اما در مواردي.   است انگيزي  بحث  موضوع  نظري  اخالق ، روي از اين
   اسم  صورت  واژه  اين  پذير است  كامالً انعطاف  من  اخالقي  اصول گوئيم  مي  مثالً وقتي آوريم  مي  ميان  به  سخن اخالقي
  .گيرد  خود مي  به جمع

   شايد بتوان  نظري  اخالق  واژه  به  متفاوت  اما با نگاهي  نيست  آسان  هميشه  عملي  و اخالق  نظري  اخالق تمايز بين
 و 112   صفحات1979  ((Antony Flew) فلو  آنتوني  بنام فيلسوفي.   يافت  دست  دو واژه  اين  از معاني  بهتري  درك به

 از   متفاوتي  معني  وجود دارد، اما عوام  تقريباً روشني  تعريف  نظري  اخالق  واژه  براي  فالسفه  در ميان معتقد است) 113
. كنند  مي  استنباط  خاص  يا جمعيت  گروه  رفتار يك  تنظيم  جهت ياري مع  عنوان  به  نظري  و از اخالق  داشته  واژه اين

   معني  به  نظري  اخالق  يعني  است  متفاوت  دو معني  داراي  كم  دست  نظري  اخالق  كه  كنيم  اگر فرض  ترتيب بدين
داند در   مي  رفتار پسنديده  را مترادف ري نظ  اخالق  كه تر آن  عاميانه  معني  و ديگري  در فلسفه  و نادرست  درست مطالعه

 از   اعتقاد بسياري به.   كنيم  را حل  عملي  و اخالق  نظري  اخالق  ميان  تفاوت  به  مربوط  مشكل توانيم  مي  صورت آن
  در محافل   واژه  از اين  كه  با مفهومي ، اغلب  نظري تر اخالق  غيررسمي  فلو تعريف  آنتوني  از جمله نظران صاحب

  گيري  با بهره توانيم  بعد مي  به  مرحله  از اين  كه  نيست  معني  اين  به  گفته  اين البته. كند  مي  دارد مطابقت  رواج دانشگاهي
  .  كنيم  مشخص  تمام  را با دقت  رفتار اخالقي  آن  متداول از معني
   موضوع  اين  به  مربوط  در مطالعات]  عملي[و يا اخالقي  ] ينظر[   از رفتار اخالقي  دقيق  تعريف  ارائه  هر حال به

  از يك) 12 و 11   صفحات1968  ((Raymond Baumhart)  ريموند بومهارت  نام  به پژوهشگري.   نيست اي كار ساده
  گرچه.  كنند تعريف را   نظري  اخالق  تا واژه  داشتند خواست  كار اشتغال  به  تجاري  مختلف هاي  در رشته صد نفر كه
  يا نها بسيار صادق  نيز پاسخ بود، برخي»   است كند درست  مي  حكم  من  احساس آنچه «  مبهم  عبارت ها حاوي بيشتر پاسخ

  : بود  داده  پاسخ  چنين  از مخاطبين  يكي . بودند  داده  سؤال  اين به
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   را خواندم  نظري  اخالق  واژه ، معني  در فرهنگ  باشم  داده  سؤال اين   به  روشني  پاسخ  آنكه  براي  در مصاحبه  از شركت قبل
  . دانم  را نمي  واژه  اين  مفهوم  كه بايد بگويم.   كنم  را درك  آن اما نتوانستم

  

   قابل  از همه  بيش  فوق  پاسخ  شده  داده  نظري  اخالق  واژه  معني  به  مربوط  سؤال  به  كه اي انه صادق هاي  پاسخ درميان
   و حتي  است  كنند بسيار اندك  تشريح را بخوبي ] نظري[   رفتار اخالقي توانند مفهوم  مي  كه تعداد كساني.   است درك

   كه  است  امر اين واقعيت.  كنند اند افكار خود را بيان  نتوانسته روشنيه اند ب  نوشته  كتاب  چندين  زمينه  در اين  كه كساني
گونه  در ضمن فيلسوفاني كه به بررسي اين. كار دشواري است، ] نظري[   رفتار اخالقي  از مفهوم  دقيق  تعريف  يك هارائ

   تعاريف،ها  ويژگي  گونه  و اعتبار اين  تعاريف  اين هاي ويژگي، ]نظري[پردازند اغلب از معيارهاي اخالقي  مسائل مي
  .دهند  مي  ارائه اي پيچيده
 در   مباحث  گونه اين. گيرد  مي  سرچشمه  فلسفي مسائل   از طبيعت  پيچيدگي  گونه  اين  كه  داشت  توجه بايد البته
 افراد  براي. شود  مي  فهم  نياز دارند غيرقابل  مطالب  دقيق  بيان  به مسائل   ارزيابي  براي  كه  افراد عامي  براي  از مواقع برخي

   آمريكا چاپ  پزشكي  انجمن  در نشريه  كه  پزشكي  مقاله ها و افكار، ارسطو همانند يك گفته   مباحث  گونه  اين ناآشنا به
  .شود  مي  تلقي  فهم  و غيرقابل  بيگانه  است شده

   اعظم  بخش گرچه. شود  مي  كامالً روشن  مفاهيم ، معني  فني هاي  واژه  از تشريح  موارد پس ، در اغلب با وجود اين
   دامنه  از مدرسين شود، بسياري  مي  اخير مربوط هاي  مورد پژوهشي ، به  و ضرورت  طبيعت  دليل ، به  ارتباطات در اخالق
  ، روتزول  مثال براي. اند  ساخته  را مطرح  كالسيك هاي  خود انديشه هاي  و در بررسي  كشانده  فلسفي مسائل   را به بحث

(Rotzoll)و فالكر  (Fackler) ) 1987،موارد و «:   ها  رسانه  اخالق  عنوان  خود تحت در كتاب) 17 تا 9   صفحات
 از   يكي  كه(Media Ethics: Casesand Moral Reasoning by Christians) » مسيحيان  توسط  عملي  اخالق استدالل
 Golden)   طاليي خود از ميانه   مطالب شود در بيان  مي ها محسوب  رسانه  اخالق  آموزش  در زمينه  بااهميت هاي كتاب

Mean) ناآگاهي ، پرده  ميل  استوارت  سودمندي جان اصل،   كانت ارسطو امر مطلق  (Veil of Ignorance)راول  (Rawl)  
   خبر استفاده  اتاق  نوين  معماهاي  به  افكار كالسيك پيوند دادنپايه يهودي ـ مسيحي به عنوان الگوهايي جهت   و اخالق

  .اند كرده
   اين  بعدي درفصول (  كنيم  استفاده  بحث  كردن  ساده  براي  مفاهيم  گونه  اين  پايه  از تعاريف توانيم  مي  مرحله در اين

  ترين ، مناسب  طاليي  منظور ارسطو از ميانه  كه  تذكر است  به الزم).   است  قرار گرفته  بيشتر مورد بحث  با جزئيات ألهئمس
  .  است  افراطي  دو طيف  در بين  ميانه  راه  و انتخاب  و روش راه

 و هر   بتواند در هر مورد و هر زمان  باشد كه گويد رفتار فرد بايد طوري كند و مي  مي  را توصيه  امر مطلق كانت
  . كار ببرد  را به  آن مكاني

   چون هايي مقوله.  كند  را درك كند افكار و مفاهيم  مي  تالش  آن  فرد از طريق  كه  است  ابزار رواني  يك  ناآگاهي پرده
   از جمله  داريم  از ديگران  انتظار كمك  كه  گونه  همان  ديگران  به  و كمك  و خدمت ، شفقت  عقايد ديگران تحمل

  .باشند  مي  مطرح حيي مس- يهودي   در اخالق  كه  است مفاهيمي
  در كتاب) 1964  ((Schram)   و شرام(Peterson) پيترسون (Siebert)  ترب سي هاي  نام  به نظر برجسته  صاحب سه

 در   عملكرد مطبوعات  ارزيابي  به كه  (Four Theories of the Press) مطبوعات  درباره چهار نظريه   نام مشهور خود به
 چهار ساختار را   نويسنده  سه  اين.اند  جسته  بهره  و مĤخذ كالسيك  دارد از منابع ص اختصا  فرهنگي  تأثيرات چارچوب
  :سازند  مي مشخص

   را كنترل  از انتشار، مطبوعات  پس  سانسور يا مجازات  مقتدر از طريق  دولت  يك  آن  در قالب ، كه  خودكامگي نظريه
  .كند مي
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   و درايت  آزاد با هوشمندي  رقابت بر  بازار مبتني  در قالب  فرهيخته  جامعه  يك  كه  باور است ، بر اين  آزادمنشانه نظريه
  . باشد  را داشته  انتخابي  چنين زند و بايد فرصت  مي  انتخاب  به ستد موجود   اطالعات در ميان

  .كند  مي  نيز مبادرت  توليد آن  اخبار به  بر كنترل  عالوه  دولت  در آن  كه ، شرايطي) سابق (  شوروي  كمونيستي نظريه
   وظايف  انجام ها را به  رسانه  طريقي لند و بايد بهئو مس  جامعه ها در قبال  رسانه ، معتقد است تماعيج ا مسئوليت  نظريه

  . وارد نمود شان  سپرده  فراموشي  به هاي وليتئمس
  

. اند ساخته   مرتبط  گذشته ها و افكار پرآوازه  نوشته ها را به  نظريه  خود اين هاي  در بررسي  و شرام ، پيترسون سيپرت
   اوايل ، فلسفه  است  شده  مقايسه  و هابس ، ماكياول  افالطون  فلسفي هاي با ديدگاه) 13 و 12  صفحات (  خودكامگي نظريه

 ذكر  خواهي  آزادي  نظريه  و اساس  شالوده  عنوان  به (John Miton) ميلتون  و  الك  چون  كساني هاي  و نوشته مسيحيت
   داده  نسبت  ماركس  اجتماعي  علوم  فلسفه  نيز به  سابق  بر شوروي  حاكم  كمونيستي نظريه). 45 تا 41  صفحات(اند  شده
   به  جهاني  دوم عمدتاً از جنگ (  نوين هاي  شاخه  عنوان  به  اجتماعي مسئوليت  نظريه). 107 و 106  صفحات (  است شده
  صفحات (  پيترسون  چون  نويسندگاني  و بعدها از سوي  شده تلقي) 81  تا75  صفحات ( خواهي  آزادي نظريه)   طرف اين
   در پرتو آن  كه  ساخت  را فراهم  شرايطي  بيستم  قرن  جو فلسفي  معتقد است پيترسون.   يافت  و بسط شرح) 49 تا 33

   صادقانه  و تحليل  را با تجزيه زم ال  شدند تا اطالعات ها موظف  و رسانه  گرفت  شكل  مردم  در قبال  اجتماعي مسئوليت
  . قرار دهند در اختيار مردم

  كند و در آرا و نظرات  استناد مي  فلسفي هاي  افكار و انديشه  آمريكا نيز به عالي  ديوان  كه  است  رسيده  جايي كار به
، كار خود )1608 - 1674 ( شاعر انگليسي   ميلتون جان. كند  مي  قول  نقل  و ديگران  ميلتون، ميل  چون خود از فيلسوفاني

 و شعر   خود بازگشت  اصلي  حرفه  به  آورد و سرانجام  روي  سياسي  مباحث  به  شعر آغاز كرد و سپس را با سرودن
   گمشده  بهشتعرا ش گرچه.   را سرود(Paradise lost and Paradis Gaind)   بازيافته  و بهشت  گمشده بهشت
 (Areopagitica)  آرئو پاگتيكا  عنوان  تحت  است اي  مقاله  اثر وي ينتر مهمشود اما   مي  محسوب ثر ميليتون ا ترين شناخته

 تايمز ـ   پرونده  به  رسيدگي ، در جريان  بيان  از آزادي  در دفاع  ميلتون استدالل.  دارد  اختصاص  بيان  از آزادي  دفاع  به كه
   گسترش  رسمي هاي  انتقاد از مقام  حق  ترتيب  و بدين  آمريكا مورد استناد قرار گرفت عالي   ديوان  از سوي سوليوان
  . يافت

 نيز   ميل استوارت.  شد  قول نيز نقل) 1806 ـ 1873 (  ميل  استوارت  از جاني  تايمز ـ سوليوان  دعوي  به در رسيدگي
 افكار و  آزادي در «  مقاله نظران  از صاحب  بسياري  گفته  اما به ست ا تهش دا  تأليفاتي  مختلف هاي  در زمينه همانند ميلتون

  از ديدگاه). 4   ص1990  گيلمور و ديگران (  است  گذاشته  برجاي  سياسي  تأثير را بر انديشه  و پايدارترين بيشترين»  بيان
  .شوند  مي  محسوببها گران   كاالهايي،  افكار و بيان ، آزادي  ميل استوارت
 كشيد   طول  قرن  نشد، اما چندين  دفن  در خاكها آن با پيكر  ، همراه  فيلسوفان  اين هاي ، افكار و انديشه  ترتيب بدين
   اولين  اخالقي هاي  و بحث1920  ، تا دهه  مثال براي.  قرار گيرد برداري  و مورد بهره  شده  شناخته شان   واقعي تا ارزش
   مورد استفاده ندرت ه ب  اميل  استوارت شد، افكار جان  مي  مربوط  مدني هاي  آزادي  به آمريكا كه   اساسي  قانون اصالحيه
   اين هاي  انديشه  بود كه  بر سر آزادي  و مطبوعات  دولت  بين  و كشمكش  جهاني  اول  از جنگ  و تنها پس گرفت قرار مي
   عالي  ديوان  از سوي  صادرهي و آرا  اساسي  قانون  اصالحيه در اولين   طور جدي  و به  خود را بازيافت  اهميت فيلسوف

   يك  از گذشت  پس ، سرانجام  فالسفه  اين هاي  انديشه با احياي). 5   ص گيلمور و ديگران (  يافت كشور آمريكا انعكاس
 ها آن  هاي ها و نوشته  كتاب  از چهره  غبار زمان  ميلتون  از مرگ  و سيصد سال  ميل  استوارت  وفات  از زمان صد سال

  . شد زدوده
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 در   مباحث  گونه  از اين گيري  دارد، اما بهره  طوالني اي  سابقه نگاري  روزنامه  اخالق  به  فلسفي  استدالل  تعميم گرچه
   توماس  از جمله ارينگ  روزنامه  مكاتب مدرسين. شود  مي  محسوب  تازه اي  پديده  و ارتباطات نگاري  روزنامه مكاتب
   تشريح  كه  است  تأكيد داشته  نكته  بارها بر اين  امرسون از كالج) 76   ص1986 ((Thomas W. Cooper)كوپر . دبليو
  سد، مطرحينو كوپر مي.   سودمندتر است  مراتب  به مسائل   گونه  اين  ساده  از بازگو كردن  اخالق  به  مربوط  بنيادي مسائل
   نشان  از خود واكنش   منافع(Confict of Interest)   در برابر اصطكاك  چگونه  سردبير محلي  يك  كه الؤ س ناي  ساختن

   معماي  يك  چگونه ديويد هيوم  و  هابس  توماس  كه الؤ س ينا شود اما  قع مفيد وا  آموزشي تواند از لحاظ  مي،دهد مي
  .  خواهد ساخت  را روشن تري ر و عميقت  جدي اند نكات  نموده  را حل اخالقي

 و ها آن   درك  براي  چوناست دشوار   و عميق  جدي  نكات  گونه  اين  درك  كه  داشت  بايد توجه  حال در عين
   ضرورت  فلسفي  از مباحث  وسيع  سروكار دارد آگاهي  روزمره مسائل با   خبر كه  اتاق  به  اخالق  بغرنج  واژه كشاندن

   اما براي  است  خارج  از كتاب  فصل  اين  و محدوده ، كامالً از حوصله  و اخالقي  فلسفي يد ج  مباحث  به پرداختن. دارد
تواند مفيد   مي  كه  گرديده ئها ار  فلسفي هاي  از كتاب  فهرستي ، كتاب  الف  در پيوست  مباحث  گونه  اين  به مندان عالقه
  . شود واقع

   جهت  اخالقي  و تحليل  تجزيه  انشقاق  نقطه ترين  از اصلي ، استفاده  متقابل  ارتباط  اين  دادن  نشان ايتر بر  ساده روش
 در  گيري  تصميم لهئ مس بر درك»   سودمندي اصل«و »   امر مطلق چون «  مفاهيمي  تأثير ملموس  چگونگي تشريح
  .  است نگاري روزنامه

 دو  اند به  پرداخته  اخالق  موضوع  به  كه فيلسوفاني)  انديشانه  ساده و بايد گفت ( ساده بسيار   و تحليل  تجزيه در يك
 خود   اقدامات  اخالقي  نتايج  ارزيابي  به  شده بيني  پيش  پيامدهاي  از طريق  كه فيلسوفاني: شوند  مي  تقسيم گروه
   به  شده  ارزيابي  از پيش  و موازين  از قوانين گيري ، با بهره  تصميمات  نتايج يابيز ار  جاي  به  كه پردازند و كساني مي

  .كنند  مي  خود مبادرت  اخالقي هاي  ديدگاه بررسي
 تقريباً  اند در كتاب  يكديگر پيوند داده  را به نگاري  و روزنامه  فلسفه كه) 1953 ((Odell)   و اودل(Merril)  مريل

   موجود بين هاي اوتف ت  و معتقدند بررسي  داده  ارائه  را از فالسفه بندي  تقسيم  چنين  عنوان  همين  تحت نظيري بي
ها و   نظريه  در بررسي  منطقي  گام اند اولين توجه  بي  آن  به  كه  مقابل  و گروه  داشته  پيامدها توجه  به  كه اخالقيوني

  و (Theological)  هيئت ال هاي  از واژه  دو گانگي  اين يح در تشر  دو نويسنده اين. شود  مي  محسوب  اخالقي هاي ديدگاه
  .اند  كرده  استفاده(Deontological) اخالقيات
   يا يك  عمل  يك  يا نادرستي  درستي  در آن  كه  است اي اند نظريه  داده  ارائه  و اودل  مريل  كه  شرحي  به ، الهي نظريه

   الهي  نظريه  عكس  درست  اخالقي نظريه). 79  ص(شود   مي  ارزيابيها آن  و پيامدهاي   نتايج  به  با توجه  از اعمال رشته
  وند يا موازينا خد ، اراده  مطلق  خود را دقيقاً بر استدالل  اخالقي گيرد و داوري  مي  را ناديده  اعمال  و نتيجه است

   از دو واژه  استفاده  دو مقوله  اين  تشريح  گوياتر براي  كالمي تر و از لحاظ  ساده روش. كند بنا مي) 79  ص ( اجتماعي
 - Non)غير پيامدگرا ـ وسيله نگر (گرا   و غير نتيجه (consequentialist) نگر هدفپيامدگرا ـ  (گرا   نتيجه مترادف

consequentialist)شود  مي گرا تلقي  غير نتيجه  اخالقي گرا و نظريه  نتيجه  نظريه  الهي نظريه.    است.  
   اخالقي  تصميم  با يك  مواجهه  هنگام  به  از مردم  برخي  گفت توان گرا مي گرا و غير نتيجه  نتيجه دو نظريهتوجه به  با

 حد   را كه  مياني  راه  دو نظريه  از اين  هر يك  مزايا و معايب  كردن  و سنگين كنند و با سبك  را اختيار مي  ميانه تقريباً راه
گرا و   نتيجه  نظريه  در آن دهد كه  مي  را نشان پيوستاري 2-1 نمودار.كنند  مي  انتخاب  متضاد است  دو قطب  اين فاصل

  . است  شده  تصوير كشيده  به  ميانه  راه گرا و همچنين غير نتيجه
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    طاليي  ميانه                                                          

   ...  كن  دوري از افراط
    از استدالل با استفاده

    افراط  بين  كن ، سعي عملي
    كني  را انتخاب  حد وسط و تفريط

  گرا  غير نتيجه            گرا  نتيجه
   يمهم  عامل    ها  انگيزه            .  است  مهم  نتيجه

   طوري. شوند  مي  محسوب             كارها  در انجام
 رفتار   كه  كن عمل طوري              بيشترين  رساندن

  . باشد  همگان سرلوحهتو              به  ممكن فايده
   تعداد  بيشترين

  . را در نظر بگير  مردم
  گرا،  نتيجه  نظريه  ميان  تفاوت  كه  اخالقيي پيوستار2-1 رنمودا

  .دهد  مي  را نشان  طاليي  ميانههاي لالو استدگرا  غير نتيجه
  

   نتيجه  به  بايد نسبت ، عمل  يك  بودن  يا نادرست  در مورد درست  داوري  جاي  معتقدند به  در اصل گرايان نتيجه
  اين. شود ا ياد ميگر  نتيجه  فيلسوفان  عنوان  به  بنتام  و جرمي  ميل  استوارت از جان .  پرداخت  داوري  به  از عمل حاصله

   فايده  بيشترين اند كه  كرده شود تبليغ  مي ناميده (Utilitarianism)  سودمندگرايي  را كه گرايي  نتيجه  نوعي دو فيلسوف
.  آورد هما را فر  شادماني ترين گويد بزرگ  مي  ميل  استوارت  كه  گونه  تعداد از افراد بشر يا آن  بيشترين  را براي ممكن

   بين هايي اند اما تفاوت  عقيده  با يكديگر هم  اساسي  در اصول  بنتام  و جرمي  ميل  استوارت  با آنكه  داشت ايد توجهب(
كند و در   مي  را توجيه  وسيله  معتقدند هدف گرايان ، نتيجه  اينكه  سخن كوتاه).  وجود داردها آن   فلسفي هاي ديدگاه
   شدن از غرقرا  شما  گويد اگر شخصي  مي  ميل استوارت. شود  نمي  محسوب  مهمي  عامل يزه، انگها نا رفتار انس ارزيابي
  طلبي  يا شهرت  از سر خيرخواهي  وي  انگيزه  كه  نيست  و مهم  شماست  يافتن  نجات  است  حائز اهميت  دهد آنچه نجات
  .  است  بوده شخص

  آنچه.   نيست  معيار ارزيابي  عمل  آن ، نتيجه  عمل  در مورد يك  داوري گرا معتقدند براي  غير نتيجه  نظريه پيروان
 غير   فيلسوف ترين  سرشناس  كانت احتماالً امانوئل. كند  اتخاذ مي  كه  است  فرد در تصميماتي  دارد انگيزه اهميت
  . اعتقاد دارند  امر مطلق  به  كه  است  كساني  راهنماي  وي  فلسفي هاي  ديدگاه شود و هنوز هم  مي گرا محسوب نتيجه

  كانت.  ندارد  جايي  در آن  معيار دوگانه كنند كه  مي  زندگي  اخالقي دموكراسي  نوعي  افراد بشر در  معتقد است كانت
 فرد  هر  كه  است ا معن ني بد امر مطلق.  دارد  افراد مصداق كند در مورد تمامي  مي  فرد صدق  در مورد يك گويد آنچه مي

 كند   استدالل  چنين  است  ممكن مثالً كانت.  درآيد شمول  جهان  قانون  يك  صورت  به  رفتارش  كند كه  عمل بايد طوري
   تحت  كند يا حتي  سرقت  منظور سدجوع  ندارد به  نيز حق  مفرط  و گرسنگي  راه  كردن  گم  در صورت  فرد حتي كه

  . كند  را نقض  و امر مطلق زير پا گذاشته را  ، صداقت  توجيه  قابل شرايط
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 ديگر،   بيان به.  اعتماد دارند  فردي  قضاوت  بودن  درست  به  در كارها معتقدند در اصل  روي  ميانه  به  كه فيلسوفاني
ارسطو از . د كن  اجتناب  يا تفريط در قضاوت  افراط پردازد بايد از هر گونه  مي  موضوع  يك  بررسي  فرد به  كه هنگامي

گويد  ارسطو مي.   است باشد ياد كرده  مي  فضليت  به  رسيدن  براي  راه ترين  كوتاه  كه  طاليي  ميانه  عنوان  به  مقوله اين
   تكيه  تنها از طريق توان  نمي  كه يها Ĥن مي ، راه  است  و تفريط  از افراط  و دوري  ميانه  راه ، انتخاب  اخالقي فضيلت
   فرد منطقي  يك  كه  نياز دارد، اصلي  منطقي  اصل  يك  به  بلكه  يافت  دست  آن ها به  بر پيامدها يا انگيزه انهكوركور
  .كند  مي گيري  تصميم  آن براساس
  مون مض  با اين  ديگري  ميانه  راه  كانت  بر نظريه گرايانه  نتيجه اي  حاشيه   نيز با نوشتن(W.D. Ross)  راس.  دي. دبليو

اما ) »  است  مذموم  هميشه سرقت« ( ناپذير قلمداد كن  خدشه  اصول  عنوان  را به  اخالقي  و موازين اصول:   است  داده ارائه
   دارد از اين  دنبال  و شديد به  جدي يها نا و زي  مشكالت  اخالقي  اصول  به بندي  پاي آميز را كه  فاجعه  خاص شرايط
   قانون طبق (  و انصاف  عدل  اخالقي ، اصول  روش  اين  در راستاي راس).   وارد مكن  خود زيان به (  كن  مستثني قاعده

  . است  ساخته را مطرح)  بپرهيز  و از بدخواهي  كن  نكويي  مردم به ( خواهي و نيك)   رفتار كن  يكسان  با همگان اخالقي
 قرار   مورد استفاده نگاري  روزنامه هاي گيري  در تصميم سادگي به   طاليي  و ميانه گرايي ، غير نتيجه گرايي  نتيجه مفاهيم

   آن  با مشابه  خود اغلب  روزمره هاي  در فعاليت  و سردبيران  گزارشگران كه (  فرضي  وضعيت در اينجا يك. گيرند مي
   شده  تشريح  طاليي گرا و ميانه گرا، غير نتيجه  نتيجه هاي  نظريه  از طريق  آن  ارزيابي  با چگونگي همراه) كنند برخورد مي

  : است
 خود را در  ستها نا از دبيرست  يكي  دارد و مبصر كالس  را برعهده  محلي  فوتبال  تيم  يك  كاپيتاني  كه نوجواني:  مورد
   كه  است كسانيويت ه   از افشاي اريد هرالد، خود  فرضي  روزنامه سياست. كند آويز مي  حلق  مدرسه  ساختمان داخل

 در مورد   قانوني  هيچ  هر حال به).   و دولت  رسمي هاي  مقام يسهدر مقا (  عادي  اشخاص ويژه بهكنند،   مي خودكشي
   درباره  فرضي  روزنامه  اين  از سردبيران  تن  وجود ندارد و سه  خودكشي  به  مربوط  و جزئيات  قرباني  نام  افشاي ممنوعيت
  :كنند  نظر مي  با يكديگر تبادل  حادثه  اين  به  مربوط  انتشار جزئيات احتمال
   را پنهان  نوجوانان  خودكشي  موضوع  سال هاي سال  دانيد كه شما مي: گويد  مي وي . راستگامدي پ ، يك سردبير الف «
 از  آيد كه  مي  پيش  نوجواناني  تنها براي تد يا اينكهاف  نمي  اتفاق  حوادثي  گويا چنين  كه كنيم  وانمود مي چنين.  ايم  داشته نگه
 اما با وجود   بوده  مرادش  چيز بر وفق  همه  كه رو هستيم  روبه با نوجواني  بار اين.  مواد مخدر معتادند  يا به  گريخته خانه
   خانواده  براي  خودكشي  اين زئياتج   شرح  كه دانم  مي  ـ من  است  تأسف  بسي جاي.   است ها، خود را كشته  كاميابي تمام
 را   از نوجوانان  بسياري  زندگي  است  ممكن  حادثه  اين  كامل  شرح  بسيار دردآور خواهد بود اما با نوشتن  نوجوان اين

  تواند قرباني ز مي ني  و سرزنده  ظاهر موفق  به  نوجوان  يك  حتي  كه يمي بگو  مردم  را به  موضوع  اين دبگذاري.   دهيم نجات
 را از   از مردم  تعدادي  است  كار ممكن اين. شناسند  شهر او را مي  مردم همه.   كنيم  او را فاش يد اسميبيا.  شود خودكشي

 ما   به  هولناكي  ضربه  حادثه  اين  ديگر با انتشار جزئيات هاي  تا روزنامه  دهيم  نبايد اجازه در ضمن.  بيدار كند  غفلت خواب
   خود چاپ  اول  در صفحه  كامل  را با جزئيات  حادثه ن اي  به  ديگر خبر مربوط هاي  روزنامه دانيد كه شما مي .دنوارد كن

   به  حادثه  از انتشار خبر اين  و خودداري  نيست  كننده  دلگرم  چندان  روزنامه  مالي  حاضر وضعيت در حال. خواهند كرد
 »ر خواهد شد منج  روزنامه نابودي

   حوادث  براي  را كه  اصولي توانيم ما نمي: كند  مي  استدالل  سردبير چنين  خانم اين.  پيامدگراستغير ،  سردبير ب «
   او فاش  هر تقدير نام به.  انگيز است ، وسوسه  قرباني  نام ترديد افشاي بي.   دهيم  رويداد تعميم  اين  به بريم  كار مي  به عادي
   قرباني  نام  افشاي  تصور اينكه آيا بايد به.   است  قرباني  نام  افشاي  ما بر عدم  سياست  كه  است د شد اما چند سالخواه

  برداري  بهره  كاري ؟ آيا چنين  خود را زير پا بگذاريم  را باال خواهد برد سياست  روزنامه  خواهد شد و تيراژه سودمند واقع
   را نجات  ديگري  كسان  زندگي   قرباني  نام  با افشاي  كه  نيستيم  نخواهد بود؟ ببينيد، ما مطمئن  بيچاره  كودك از اين
   همين به.  كرد  خواهيم  تلخ اش  خانواده  را براي  زندگي  نوجوان  اين  نام  افشاي ا ب  كه دانيم  را مي  نكته اما اين.  داد خواهيم
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 را   رويه  همين  بدهيد كه اجازه.   است  قرباني  نام  از افشاي داريد خو  مواردي  در چنين  روزنامه  سياست  كه  است دليل
  »؟ ايم  كرده يني تع  مشي  خط  چه  براي  پس  را زير پا بگذاريم  روزنامه  مشي اگر قرار باشد خط.   دهيم ادامه

   مبتني  فردي  داوري  بر يك  سردبير تا حدود زيادي  اين تصميم.  كند  را دنبال  طاليي  ميانه خواهد راه ، مي سردبير ج «
   كه تصميمي.  را دارد  حادثه  از اين برداري  قصد بهره  و نه  است والنهئ غيرمس  نه  كه  با تقوا و فضيلت  توأم تصميمي.  است

   بر ميانه  مبتني  تصميم در واقع.  كند ي ايجاد م  تعادل  افراطي  دو موضوع  و بين  است  و تفريط  از افراط بيانگر اجتناب
 دردآور ، پيامدگرا و غيرپيامدگرا  تصميم  اندازه  همان تواند به  ميه شد  حاضر تشريح  فصل  در پايان  كه  داليلي  بنا به طاليي
  .باشد

   افراطي  دو طيف  بين  با فضيلت اه همر  ديگر داوري  بيان  يا به  طاليي  بر ميانه  مبتني يمم تص  كه  است  بر اين  اما فرض
  در پايان. دهد  قرار مي  را مورد توجه  استدالل كند و چگونگي  ايجاد مي  و تعادل توازنتصميم پيامدگرا و غيرپيامدگرا 

  . خواهد شد  ارائه  بيشتري  نيز توضيحات هن زمي  حاضر در اين فصل
  

   كه سردبيري.   نيست  اصول  و زير پا گذاشتن  سازش  معني  ضرورتاً به  روي  بر ميانه  مبتني  تصميم  كه  داشت بايد توجه
 دهد و   ارائه  دو تصميم  از اين كند تا تلفيقي  مي  سردبير پيامدگرا و غيرپيامدگرا تالش  افراطي  از تصميمات  اجتناب براي

 no pain, no) كباب  بسوزد، نه  سيخ  نه  عنوان  به  از آن  عاميانه  در اصطالح  دهد كه  ارائه  خود استداللي  مطالب در بيان

gain) . شود ياد مي.  
  

 زير را   حل  و راه  شده  وارد اطاق شود سرزده  مي  محسوب  سازش  سرسخت  از هواداران كه» د« سردبير   كنيم فرض
  :پيشنهاد كند

   نام  افشاي  كه  رو هستيم  روبه  داد؟ با وضعيتي  ارائه  بينابين  حل  راه  يك  موضوع  در مورد اين توانيم آيا نمي: »د«سردبير  «
   بگيريم  را ناديده  خودكشي  موضوع توانيم  نمي  كه  است  اين واقعيت.  دارد  مزايا و معايبي ، هر يك  آن  افشاي  يا عدم قرباني
   مشي  خط  قرباني  نام  ديگر نبايد با افشاي اما از سوي.  مشوي  مي  مرتكب  بزرگي  اشتباه،  آن  گرفتن  ناديده  در صورت چون

   عقيده ؟ به  كنيم  آموز استفاده  رويداد عبرت  يك  عنوان  به  كودك  اين  از ماجراي آيا بهتر نيست.   را زير پا بگذاريم روزنامه
 قرار   را در اختيار خوانندگان  و الزم  اصلي طالعاتبايد ا.   منتشر كنيم  قرباني  ذكر نام  را بدون  خودكشي  بايد خبر اين من

  » شوند  آگاه  نوجوانان  در ميان  خودكشي  از گستردگي  قرباني  از نام  اطالع  بدونها آنداد تا 
  

  قدان منت  آنچه  مشابه مشكالتي.  دارند  همراه  به  خاصي  و د مشكالت ، ب  الف  سردبيران  اظهار نظرهاي  داشت بايد توجه
ها و   انگيزه  گرفتن  خاطر ناديده  به توان  را مي سردبير الف. كنند  مي  عنوان  كالسيك  اخالقي هاي  فرضيه  پيرامون در بحث

 از   يكي  كه شويم  مي  متوجه  وي  اظهارات  دقيقه مطالع در صورت.  كرد  سرزنش يست ن  عملي  كه  ديدگاهي ارائه
   محسوب  خود غيراخالقي  خودي  به  وي  موضع گرچه.   است  رقيب هاي  از رسانه  نماندن ب او عق  عمده هاي نگراني
  . كرد  توصيف گي عاطفه  بي  را نوعي  آن توان شود اما مي نمي

   دست  به اي  نتيجه  چنين  شد كه  مطمئن توان رسد اما از كجا مي  نظر مي  به ، موجه  در مورد بازدارندگي  وي استدالل
   پرداخت  داوري  به توان  نمي  وجه  هيچ ، به  پيامد تصميمات گويند از طريق  مي  پيامدگرايي  نظريه منتقدان .خواهد آمد

 ديگر   از خودكشي،  نوجوان  اين  خودكشي  به آيا انتشارخبر مربوط.  كرد بيني  پيامدها را پيش توان  مي ندرت ه ب چون
   فرضيه  خود را بر يك تر نخواهد بود اگر تصميم آيا عاقالنه.   نه  و شايد هم شايد آري رد؟ خواهد ك  جلوگيري نوجوانان
   نام  از افشاي  خودداري  كه  روزنامه  مشي  و خط  سياست  يعني  استوار كنيم  داريم  اطمينان  آن  ما از صحت ديگر كه
   هويت  از افشاي خودداري.   است  شده  متحمل  هولناكي  ضربه خود  از اعضاي  يكي  بر اثر خودكشي  كه  است اي خانواده
  .  كار است ترين  عاقالنه قرباني



٢٩ 

  چونند  انتقاد  قابل نيز تا حدودي»  ب« غيرپيامدگرا نظير سردبير   نظريه ، هواداران  كالسيك  اخالق  منتقدان از ديدگاه
 طرز   معتقدند اين ، منتقدان  بر اين عالوه.   دور است  به گرايي  از واقعيت ق از امر مطل  كوركورانه ، پيروي  منتقدان  عقيده به

  .  است  ذاتاً متناقض،تفكر
   به  خودكشي  به  مربوط  جزئيات  از چاپ  خاطر جلوگيري  سردبير غيرپيامدگرا را نيز به توان  راستا مي ندر همي
)  تأكيد دارند  در واقع نظران  از صاحب برخي(شود   مي گفته.  كرد تهم م  خيرخواهانه  اقدام  يك  بر سر راه ايجاد مانع
 در مورد   نوجوانان  گونه  اين،دهند  مي  را از خود نشان  از ناهنجاري افتند عالئمي  مي  فكر خودكشي  به  كه نوجواناني
   نوجوان  نيفتند كه  صرافت  اين  به وستان و د  خانواده اگر اعضاي. كنند  مي  صحبت  و دوستان  با افراد خانواده خودكشي

 آيا   صورت  بمانند در آن  غافل اي  حادثه  چنين بيني  و از پيش  است  فكر خودكشي  به  از مشكل  و عاري ظاهراً سرخوش
   محسوب نت خيا  نوعي  قرباني  خانواده دار ساختن هح جري  عدم  بهانه  به  خودكشي  به  از انتشار خبر مربوط خودداري

  شود؟ نمي
   هويت  از افشاي  بر خودداري  مبني  بازدارنده  مشي  خط با اتخاذ يك.  وجود دارد  منطقي  تناقض در اينجا نيز نوعي

   و حتي  خانواده  حريم ، نقض  قرباني  نام دار كردن لكه(؟  كنيم  نمي بيني  را پيش  احتمالي ، پيامدهاي  نوعي ، آيا به قرباني
 در   قرباني  نام  از افشاي  خودداري  مشي  خط  حاميان  كه  است  موضوعاتي  از جمله  خودكشي  درباره فرسايي مقل

   هويت  از افشاي  خودداري  مشي  خط  هواداران رسد كه  نظر مي  به ، چنين  ترتيب بدين). كنند  مي  خود عنوان هاي بحث
  .شوند  مي گرا محسوبد پيام  نظريه رسخت س  از هواداران  نوعي ، خود به قرباني
   پياده  قابل رسد اما آيا در عمل  نظر مي  به  كننده  مجاب تا حدودي» د« سردبير   از سوي  شده  ارائه  بينابين  حل راه
   را هم رري ندارد اما ض  همراه  به  سردبير و خوانندگان  براي  سودي  سردبير گرچه  اين  بينابين  حل ؟ راه  است كردن
 را   مشكلي  و هيچ  نيست ارزش  بي  امتياز كالمي  جز يك  چيزي كه»  ج« سردبير   پيشنهادي  حل راه. كند  نمي  كسي متوجه
   يك  در مورد خودكشي  از هر چيز انتشار گزارشي قبل. آور نيز باشد  زيان  است  ممكن  و حتي  پا برنداشته از پيش
 يا   از دوستان  احتماالً يكي  كه  روزنامه  خوانندگان  در ميان  است  ممكن  فرضي  دبيرستان يكآموز در   دانش نوجوان

  . ايجاد كند كنند وحشت  مي  تحصيل  فرضي انت دبيرس  در اين بستگانشان
 باشند  ه نديد  يا چند روز گذشته  روز بخصوص  خود را در آن  نوجوان  خويش  يا قوم  دوست  خوانندگاني اگر چنين

 از   ناقص ، انتشار گزارش  اينكه دوم.  ستها آن   خويش  يا قوم  دوست  مورد نظر همان  قرباني  فكر خواهند كرد كه بالطبع
 و مبصر   فوتبال  فرضي مي ت  يك كاپيتان ...   اينكه نوشتن.  باشد  داشته  همراه  به  ناخوشايندي تواند نتايج  رويداد مي يك

   شكل  به  قرباني  هويت  افشاي  شود در واقع  عنوان  وي  نام  آنكه  بدون  كرده  خودكشي ها نااز دبيرست   يكي كالس
  .  است  آن مضحك
،  سردبير تر از سوي تر و برخورد منطقي  مناسب  شرايط تحت.  آميز است  مبالغه،  فوق  شكل  به حل ه را  اين البته

   نيست مسئوليت از   رفتن  ضرورتاً طفره  بينابين حل ه را ارائه.  را منتشر نمود  خبرخودكشي،  قرباني  ذكر نام توان بدون مي
  . وارد نشود اي  لطمه  ديگران  به  نمود ناخواسته اما بايد دقت

   خواهد كرد؟ درست  عمل  چگونه  وضعيتي  در چنين  است  طاليي  روي  ميانه  مدافع كه»  ج« سردبير   ببينيم حال
   حريم  شمردن  محترم  خواهد شد و ضمن  اجتناب  كاري  از افراط  و عاقالنه  منطقي  با داوري  اما بايد گفت دانيم نمي

 با   ميانه حل هدر اينجا نيز را. (  قرار خواهد گرفت  در اختيار عموم  حادثه  در مورد اين  الزم ، اطالعات  قرباني خانواده
   چارچوب  يك  طاليي ميانه.   است  كرده  اعترافها آن از   برخي  به  سقراط  شخص  كه  است  همراه  خاصي مشكالت

  اين.   است كرده   را فرض  خود پارامترهايي  براي  از قبل  نظريه  طرفدار اين  اينكه كند يعني  مي ني تعي  را از پيش خاص
   كشتار جمعي  بين كند پس  قلمداد مي  را موجه شتار جمعي ك  خاصي  شرايط  تحت  اگر فردي  كه  استعنا م  بدين گفته
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 از   شخصي  از قضاوت  ناشي  مشكالت  شرايطي  چنين تحت.  وجود دارد  بينابين  فرضي  نقطه  يك  و غيرمنطقي منطقي
  ). را محدود خواهد نمود  طاليي  بر ميانه  مبتني  كاربرد استدالل  بلكه  نخواهد رفت ميان

 در   نظير آنچه  بغرنج مسائل در برخورد با   مجرب نگاران  و روزنامه  طينت  خوش يها نا انس  كه دانيم قدير، مي هر ت به
   نوجوان  يك. ندارد  فرضي  صرفاً جنبه  كرديم  تشريح  آنچه در واقع. دارند   متفاوتي هاي  ديدگاه  پرداختيم  آن باال به

 Paul Pioneer) پايونيرپرس  پل هاي روزنامه . داد  خود خاتمه  زندگي  به  ترتيب همين  سوتا به  مينه  در ايالت سرشناس

Press) ديسپچ و  (Dispatch)استار    پوليس  مينه  دو روزنامه  كه  كردند در حالي  خودداري  قرباني  نام  از افشاي 
(Minneapolis)تريبون و    (Tribune)ها   روزنامه  اين  سردبيران هاي ديدگاه.  كردند اپ رويداد را چ  اين  كامل  جزئيات

  . آشنا خواهيد شدها آن   اخالقي هاي  و شما با استدالل  است  شده  تشريح  هفت در فصل
   دو نظريه  اين هاي  از تفاوت  آگاهي گشا نباشد چون  مشكل  است  پيامدگرا و غيرپيامدگرا ممكن  دو نظريه تقابل
   هنگام ها به يتو اول  درك  به  كه  است  ابزاري  كم  دست  مقابله كند اما همين  نمي  حلرا   اخالقي ري از داو  ناشي مشكل
  .رساند  مي  كمك  اخالقي هاي گيري تصميم
 و   قوت  و نقطه  ضعف  نقطه  چون ترديد عواملي بي. كند  مي ها نيز تفاوت ، اولويت  متفاوت  شرايط  به  با توجه البته

   نقش نگاري  در روزنامه فوريت و  زمان. گذارد  پيامدگرا يا غيرپيامدگرا تأثير مي  نظريه  رويكرد ما به  در نحوه  زمان لعام
   يك  مثال براي. كند شود تضاد ايجاد مي  مي  و گذرا ناميده  منطقي  اولويت  آنچه  بين  و اغلبكرده ايفا  بسيار مهمي

 با اظهار   است  ايستاده  فاجعه  يك  وقوع  يا محل  كنگره  سفيد، ساختمان  كاخ  در مقابل كه   درحالي گزارشگر تلويزيون
 و  ايم  كرده  عادت  آن  ديدن  و ما به  است  بسيار معمول  گزارش  نوع  اين امروزه. دهد  مي  خود پايان  گزارش  به نظري

  .باشند  مي  آن  مروج  تلويزيون گزارشگران
 بر   و مروري  تلويزيون  ايستگاه  خبرنگار به  از مراجعت  پس  واقعي گزارش.  گذرا دارد  جنبه زارش گ اما اين
.  دهد  رويداد را ارائه  گزارش  ممكن  وجه  بهترين كند تا به  مي شود و گزارشگر تالش  مي  تهيه ها و چند تلفن يادداشت
   گزارش  پاياني  نكات  ايستاده  حال  خبرنگار به  كه شود، بايد زماني مي   تهيه  ترتيب  بدين  كه  گزارشي  منطقي از لحاظ

   ارائه  و الزمه  نيست  و دقتي  مطالعه  چنين  گذرا، فرصت اما درگزارش.  شود رضهع  دگاننني ب دهد به ميرا ارائه خود 
  .  است  حادثه  محل  مجدد به  بازگشت، رويداد  از يك  جامع گزارش
.   كار است  در ابتداي  گزارش  پاياني  قسمت  و گذرا تدوين  منطقي  اولويت  بين  از موارد اختالف  يكي تيب تر بدين
   و يك دبر ب  را زير سؤال  گزارش  و دقت تواند صحت  رويداد مي  از يك ش گزار  در ارائه  و غفلت پوشي  چشم هر گونه
 از   زنده هاي  گزارش كنند تا از ارائه  مي  و تالش  برده  پي مسئله   اين  به ن از گزارشگرا برخي.  پديد آورد  اخالقي مشكل

   تلويزيوني جوگر از ايستگاه و  پرس نگاران  از روزنامه   يكي(Byron Harris)   هريس بايرون . كنند رويدادها اجتناب
   با ايستادن  از رويدادها كه  زنده  گزارشگري گويد شيوه مي) 204   ص1987 ، (Biagi)   بياگي  توسط  شده نقل ( داالس

   مكتوب  صورت  خود را به  گزارش  كه  مطبوعات گزارشگران.   است گيرد مضحك  مي  صورت  حادثه خبرنگار در محل
  يشه هم  تلويزيوني گزارشگران. دهند  نمي  جاي  گزارش  خود را در ابتداي  گزارش گرافرا پا كنند هرگز آخرين  مي تهيه
   روش اين. كنند  رويداد بازگو مي  يك  گزارش  ابتداي  خود را در همان  نهايي  ميكنند و گزارش  را دنبال  شيوه اين

   چنين توان  مي  جمله  را در يك  ايستاده هاي گزارش.   است  نامعقول اي  و پديده  بوده  ايستاده هاي  گزارش مخصوص
 وادار نمود   حادثه  در زمينه گيري  تصميم  را به  رويداد، مخاطب  از صحنه  گزارشي با ارائهشود تا   مي تالش«:  كرد خالصه
   برداشت،  ترتيب بدين. شود  القاء مي  مخاطب  خبرنگار به  نهايي گيري ، نتيجه  حادثه  وقوع  از گذشت  ساعت  يك و ظرف
  ».گيرد  مي  از رويداد شكل مخاطب

   زيادي  چندان كند مطلب  مي  تكيه  طاليي  ميانه  و به  با تقوا است نگاري  روزنامه كه»  ج « سردبير در مورد واكنش
   كه  دارد، معيارهايي  خاصي  خود معيارهاي  براي  اتخاذ كند چون اي  پسنديده تواند تصميم  سردبير مي اين.  دانيم نمي
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:   حقيقت وجوي   در جست  كتاب مؤلف) 1990  مصاحبه  ((Dr. James Gustafson)   دكتر جيمز گوستافسان توسط
   معتقد است گوستافسان.   است  شده تشريح (Quest for Truth: An Introduction to Philosophy) بر فلسفه اي مقدمه
  :باشند  را دارا مي هايي  ويژگي  هستند چنين  پسنديده  اتخاذ تصميمات  قادر به  كه كساني

 متضاد   دو قطب  دادن  با آشتي روي  و ميانه اعتدال:   بايد گفت در مورد نجابت.  هستند  و آگاه  نجيب دي افرا در اصل. 1
  به.  باشد معيارها بايد منطقي.  ندارد  سازگاريها آن   اعال رساندن  عرش  يا به  داغ  در روغن  دشمنان  انداختن يعني
   داشته  كافي گذارند آگاهي  تأثير مي هايش گيري  بر تصميم  كه يمسائليد از  با نگار با فضيلت  روزنامه  يك  دليل همين
  .باشد

 از   خاصي  گروه  توسط  تصميمات اند كه  باور بوده  بر اين  فالسفه  متمادي  قرون در خالل« :گويد  مي گوستافسان
   از جامعه  درستي  درك اند بلكه  آراسته  و كمال قت، صدا  نجابت  چون  صفاتي  تنها به  نه  كه افرادي. شود افراد اتخاذ مي

 كار   خود به  از قالب  را در خارجها آن و   گرفته  عاريت  به  را از فالسفه هايي  فرمول توان نمي.  نيز دارند و فرهنگ
  ». نخواهد بود  و مرج  و هرج  جز آشفتگي  كاري  چنين  نتيجه  چون بست

  دركرا ها   استدالل نه گو  از اين  آنان  استفاده  و علت  قرار داده غيرپيامدگراها را مورد بررسي پيامدگراها و  نظرات. 2
 برخورد   با موضوعي  قدرت  فرد از موضع  كه  وقتي  از موارد از جمله گويد در بسياري  مي گوستافسان. كنند مي
كند سود   مي  را توجيه  وسيله  روشني  به  كه  دارد يا از هدفي  را در دست  اوضاع  كامل  فرد كنترل  كه كند، يا مواقعي مي
   در موضع  شخص  كه  در مواردي  غيرپيامدگراها اغلب  استدالل . است  پيامدگراها بسيار جذاب  استدالل برد نحوه مي

. رسد  نظر مي  به  جذاب ، است  موازين  رشته  يك  اعمال خواهان،  خود  يا حفظ  حمايت  جلب  قرار دارد و براي ضعف
   براي انداز ديگري  چشم، و صرفاً  نيست  متكي  گذاري  با ارزش  توأم  بر قضاوت گيري  دو موضع  از اين  يك هيچ

  .دهد  مي  ارائه،  اخالقي  از استدالل  خاصي  نوع  افراد به  آوردن  روي  علت ارزيابي
   چنين  است  ممكن داند كه  بپردازد مي  داوري  به طالييروي  هن ميا  به ا تكيهخواهد ب  مي  كه  با فضليتي ، شخص سرانجام. 3

   كه  است  اين، كرد  اشاره  آن  ارسطو به  كه  مشكالتي  از جمله،  گوستافسان  گفته به.  شود  تمام  گران  برايش قضاوتي
  بندي  پاي  بايد ضمن  با فضليت شخص.  دهد ام انج  كار درستي،  از خودگذشتگي  به  آمادگي تواند بدون  نمي شخص«
 ». باشد  داشته  نيز آمادگي  فضيلت  به  دستيابي ، جهت  شخصي  تاوان  پرداخت  براي  اصول به

  
   از پيش هاي  فرمول  رشته  يك  با ارائه  اخالقيون  كه  برداشت  از اين گرا در مواردي  فضيلت  و ديگر فيلسوفان گوستافسان

  تر اين منطقي. اند شوند انتقاد كرده  مي  محسوب دستي  چيره گشايان  مشكل  در واقع  مشكالت  تمامي  حل  براي  شده نييتع
 از  شود بلكه  دارد اتخاذ نمي  و معماها مهارت  مشكالت  در حل  كه  فردي  توسط،  تصميم  شود بهترين  گفته  كه است
  . نباشد  انتخاب دردسرترين  بي  است  او ممكن  درست داند انتخاب  مي شود كه خاذ مي ات  فضيلتي  داراي  فرد اخالقي سوي

 خود را بر   تصميمات  بگيرند كهد يا  است  نخواهند داد اما ممكن  شوكران  نوشيدن  به  تن  مردم  اكثريت البته
اما در .  شوند  را نيز متحمل  ناماليماتي  بابت  استوار نمايد و از اين  گذشته  متفكرين  از سوي  شده  ارائه هاي چارچوب
 از   پيروي  كه  واقفيم  نكته  بر اين ،نويسيم  مي  يا مطلب  تدريس،  اخالق  در زمينه  ما كه  چون  از كساني  بسياري هر حال

   نظام  يك د و تكامل رش  به هايي  انديشه  چنين  به  آوردن باشد و روي  مي ، ثمربخش  و مدون  منظم  فكري  نظام يك
  . خواهد كرد  كمك ارزشي
 و  نگاري  روزنامه  حرفه  از مدرسين ، تعداد بيشتري  مطلب  اين  به  از مردم  تعداد بيشتري  يافتن  وقوف  موازات به

 عصر حاضر  نها به امروز ت  جهان  اخالقي  از معماهاي  بسياري رسند كه  مي  نتيجه  اين  به  و تجاري  دولتي هاي ديگر رشته
 از   يك  هيچ گرچه. اند  بوده  گربيان  به  دست  معماهايي  با چنين  پيوسته  متمادي  قرون  در طول متفكران.  ندارد اختصاص
  ايتوانند بر  ندارند اما مي اي كننده  قانع  مواجهند پاسخها آن با  نگاران  روزنامه  كه اي  پيچيده مسائل   تمامي  براي متفكرين
  . كنند  كمك  تا حدودي  مبتال هستيم  آن بهما    كه  خاصي  جنون مداواي
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  3  فصل
  

    و عينيت دقت
  
  

 (The reverse side q a coin also has a reverse). د دار  ديگري  نيز روي  سكه  روي  آن

 »  ژاپني المثل ضرب «

  
   افتاده  اتفاق ، در بوستون  از آن  قبل  شب  كه  هولناك  حادثه  از يك  گزارشي  اس  بي  سي  خبري  شبكه1989 اكتبر 24 در 

   است بي  اخبار سي  پيشين سرپرست) 1989 (  فرد فرندلي  از جمله  ازناظران  برخي  گفته  به  گزارش اين.  كرد بود پخش
  . ايجاد كرد  ملّي  بحث  يك  خبري هاي  رسانه  و عينيت  دقت  به يا  كننده  مختل  ضربه  وارد آوردن  علت به

   اخبار شامگاهي  و در بخش  تهيه  بي خبرنگار سي (Betsy Aaron)   آرون  بتسي  توسط  كه  تلويزيوني  گزارش  اين  
   رفته  خودرو از حال  يك ل در داخ  كه  زني  شد با تصوير ويديوئي  خوانده(Dan Ralther)در  را  دان  توسط اس بي سي

  .شد  كنند آغاز مي  خارج كردند تا او را از اتومبيل  مي ، تالش  پزشكي هاي  فوريت بود و امدادگران
  

   صدا        تصوير                                           
    

 از خودرو  زن  ساختن جر خا  سرگرم  كه تصاوير امدادگران 
  هستند

   ...   تير خوردم من:  استوارت لز چا 
  تلفن911   شماره  خود به  اتومبيل شوهر از تلفن:  خبرنگار

  ...كند  مي
 توانيد مشخصات  شما كجا هستيد آقا؟ مي االن:  مأمور پليس     پليس  اداره  اضطراري  ارتباطات  از اطاق  كوتاهي صحنه 

   كنيد؟  را اعالم محل
  مجبور كرد تا بهار او ما ...  دانم  نمي، نه:   استوارت رلز چا
  چشم  به  خاصي  نشانه هيچ.  برويم اي  و دور افتاده  پرت نقطه
   ...  من خداي... خورد  نمي

  
  كه  در كنار يكديگر در حالي  استوارت لو و كار رلزتصاوير چا 

  . دارند  بر لب هر دو لبخندي
  

    و امدادگران ، پليس  تصوير اتومبيل  دادن  نشان

  از ترك  پس  اندكي  و چارلز استوارت كارول: گزارشگر 
  در داخل  بوستون هامگ در بري  زنان  بيمارستان  زايمان بخش

 و  قرار گرفته  مسلحد مر  يك  خود مورد حمله اتومبيل
 صد دالر و دو عدد  يك  از ربودن  پس  مهاجم شخص
  . داد قرار  گلوله  را هدفها آن  ساعت
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 در  است  كرده  اصابت  سرش  به اي  گلوله كه   در حالي كارول     اتومبيل  در داخل  از كارول تصوير نزديك 
 هنوز  ولي  افتاده  بيهوش  در كنار شوهرش  اتومبيل داخل
  شكمش  به اي  گلوله  كه كشد چارلز در حالي  مي نفس

  كمك و تقاضاي   را برداشته  اتومبيل  تلفن  كرده اصابت
  .كند مي

 و  را برداشته گوشي)   پليس اطالعات (911   تلفنچي
  كشد؟  مي  هنوز نفس پرسد آيا همسرتان مي

  از اتومبيل  امدادگران  توسط  كه  در حالي  از كارول تصويري 
  .شود  مي خارج

    آمبوالنس  داخل كه  در حالي رلز تصوير چا
  شود  مي  گذاشته

  خودت ارتباط: 911   آقا تلفنچي  ميگي چي:  توارت اس رلزچا 
   رلز چا  نكن  قطع را با من

  . ميرم  مي  دارم  آقا من  ميگي چي:   استوارت رلز چا
   رم  مي  از حال  دارم من:   استوارت رلز چا

  به من.   كني  قطع  را با من تو نبايد ارتباط: 911   تلفنچي
  حادثه  در مورد محل  بايد اطالعاتي ...  دارم  تو احتياج كمك

، آيا ، چاك چاك.   شما را پيدا كنيم  تا بتوانيم  بدهي  من به
  ؟ شنوي  را مي  من صداي

  ماساچوست  پليس  اداره  تلفنچي گلينلو  مك گري:  گزارشگر
  مكالمه  ادامه  را به  استوارت رلز چا  دقيقه13   مدت براي

  .كند  مي مشغول
  

  .  پليس  اداره  تلفنچي  لوگلين  مك وير نزديكتص 
    از آمبوالنس  تصويري

 سر و كار  و هر روز با آن  كار ماست اين:   لوگلين مك 
  . داريم

 .  است  نبوده  شكل  اين  به اي  مكالمه  هيچ تا كنون:  گزارشگر
  اتومبيلش  هنوز تلفن  بيهوش رت استوا رلز چا  كه وقتي   رود  مي  پيش  با سرعت  در جاده آمبوالنس 

  حادثه  محل  تلفني  امواج  از روي  توانست پليس.  بود روشن
  .را پيدا كند

شود و  مي  منتقل  بريگهام  زنان  بيمارستان  به  استوارت كارول     آمبوالنس  از داخل تصويري 
 قرار  سزارين  جراحي  عمل  را تحت  فوراً وي پزشكان

 آورند و كارول  مي  بيرون  را از رحم  فرزند پسرشدهند و مي
  .كند  مي فوت

  .شود  دور مي  آژير كشان آمبوالنس 
 رلز چا  به  اوليه هاي  كمك  ارائه  سرگرم  كه  از امدادگران  تصويري
    آمبوالنس  از داخل  هستند تصويري استوارت

 خوب   در شرايط  بوستون  در بيمارستان  استوارت رلزچا 
  .شود  مي  داده نشان
 در اختيار  مسلح  از مهاجم  مبهمي  مشخصات  توانست  وي
 رلز پسر چا  از وضعيت  اطالعي  نوع هيچ.  قرار دهد پليس

    نيست  در دست استوارت
  . ، بوستون  اس  بي ، خبر سي  آرون  بتسي

  
  دو واژه.   ساخت  را متزلزل نگاري  روزنامه  و عيني قيق د  برداشت  به  اعتماد افكار عمومي  استوارت رلز چا ماجراي

  رلز چا  از ماجراي وليه ا گزارش. اند  شده  اضافه  است  گزارشگري  از قاموس يئ جز  كه  حقيقت  واژه  نيز به  و عينيت دقت
 و شواهد   مدارك  استوارت رلزا برادر چ1990  در ژانويه.  بود  استوارت رلز چا  ذهن  و پرداخته  كامالً ساخته استوارت
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 خود را   سپس  و استوارت  رسيده  قتل  به  شوهرش  توسط  استوارت داد خانم  مي  نشان  داد كه  ارائه اي  دهنده تكان
   محرز شد و استوارت  همسر و فرزندش لت در مورد ق  استوارت  بودن ، مجرم  پليس هاي با پيگيري.   است  كرده مجروح
  . داد  خود پايان  زندگي  به  بوستون  سرد لنگرگاه هاي  در آب دنبا پري

،   خبري هاي  رسانه  از سوي  آنكه  شد و بدون  و هضم  پذيرفته  راحتي  به  حادثه  در مورد اين  استوارت چرا اظهارات
 Boston)   فونيكس بوستون   از نشريه(Mark Jankowitz) جانكوئيتز  شد؟ مارك  قرار گيرد عيناً نقل مورد ارزيابي

Phoenix)در مورد حوادثي  خبرنگار جنايي  راهنماي  از كتاب  درس  اولين گفت) 1990 (  تلويزيوني  مصاحبه   در يك   
   از اين  خاص  حادثه  در مورد اين  كرد كه جانكوئيتز اعتراف.  دارد  همسر اشاره  بودن  بر مظنون  استوارت  ماجراي چون
 بايد بطور   مواقعي  در چنين  بايد گفت  بگيريم  عبرتي  ماجرا درس  از اين  اگر بخواهيم  گفت وي.   مانديم افل غ مسئله
  . شود  تحقيق  شده  عنوان  مطالب  و سقم  صحت  درباره مستقل

 ترديدها   اشتند اما اين ترديد د  استوارت  ماجراي  صحت  به  نسبت نگارن  از روزنامه  بسياري  كه  است  امر اين واقعيت
  سوي «  عنوان  تحت  و شنود كه  گفت  بود؟ شايد اين  چه علت.   نيافت  انعكاس  يا راديو ـ تلويزيون هرگز مطبوعات

   شدن  روشن  بتواند به  گرفت صورت) 1990   ژانويه17 در   ويديوئي ضبط( كلمبيا  در سمينار دانشگاه» ديگر اخبار
 Neiman)   بنياد نيمن   سرپرست(Bill Kovach)  چ كووا  و بيل  فرد فرندلي  بين  كه  مناظره  اين. كند  كمك موضوع

Foundation)ماجراي  و عينيت  دقت مسئله ،) دارد  اختصاص  مطبوعات  مطالعه  به  كه اي مؤسسه( هاروارد    دانشگاه   
  .  قرار گرفت  و ارزيابي  مورد بررسي، استوارت
  . ترديد داشتند  گزارش  در مورد صحت نگاران  روزنامه  ماجرا، تمامي  ابتداي از همان:  چكووا 

  اي انه نشها آن از   يك  اما در هيچ ام  داده  گوش  تلويزيوني هاي  اخبار شبكه  و به  كرده  را مطالعه  نشريات  تمامي من:  فرندلي
  . ام  ماجرا نديده  صحت  به  و ترديد نسبت از شك

 را ابراز  ، آن  خبري هاي  از رسانه  يك  هيچ  ولي  داشت  مخفي  ماجرا تماماً حالت  صحت  به  نسبت ترديد و دو دلي 
  اما؟ ...   است درست. نداشتند
  ام  كرده اند صحبت  ماجرا بوده  درگير اين  كه نگاراني با روزنامه.   است  نيز مطرح  من  براي  كه  است  سؤالي اين:  چ كووا
   مطرح  اتهام  صورت  و ترديد خود را به  شك  كس هيچ: گويد  مي پليس. ...  ماجرا ترديد داشتند  صحت  به  نسبتها آن

 .  را داشت اساس  بي  اظهارات  حالت بيشتر اتهامات.  نساخت
  

  هاي  گزارش  در ارائه  مطبوعات  و گفت كرد  اشاره  استوارت  از خانواده  تصوير شهيدگونه  ارائه  به  مناظره  در اين  فرندلي
   را به  استوارت  خير و شر، خانواده  ميان  نبردي  عنوان  رويداد به  اين  انعكاس  تأكيد بر ضرورت  ماجرا ضمن خود از اين

  .كردند  ياد مي ه حادث  اين  از قربانيان  خاصي  با همدردي  كردند و خبرنگاران  ترسيم اييك آمري ي اصل  خانواده  يك صورت
   نكردند بلكه  را دقيقاً رعايت  صحت  تنها اصل  نه،  استوارت  ماجراي  به  اخبار مربوط  در انعكاس  خبري هاي  رسانه  

   كه  استوارت  خانواده  با اعضاي  خبرنگاران دردي  هم  در مورد احساس  فرندلي اظهارات.  گرفتند  را كامالً ناديده عينيت
   شدن  از روشن پس. كند  مي  را روشن  و عينيت  صحت  دو اصل  گرفتن  ناديده  اصلي  بودند علت  متوسط نشينان از حومه

   در نقلها آن شد تا   سبب  خاطر شخصي  و تعلق  نزديكي  احساس  كردند كه  اعتراف نگاران  از روزنامه قضايا بسياري
  . بگيرند  را ناديده  عينيت ، اصل مطالب

 در   انعكاس  براي  مناسب  جنايي  داستان  يك  استوارت  ماجراي  گفت  مناظره  در اين فونيكس  انكوئيتز از نشريه ج  
   طبقه  عادي احتماالً مردم (  است  شده  تصوير كشيده  به  عادي  مردمي  زندگي،  داستان  در اين  گفت وي. ها بود رسانه
   و يك ص در مركز شهر مرخ  از بيمارستاني كه)   است نگاران  روزنامه  زندگي ابه مشها آن   زندگي  شرايط  كه متوسط
  .به ديار ابديت شتافتند  راست
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   متعددي ها اشتباهات  رسانه  از سوي  استوارت  ماجراي  در نقل  داد كه  نشان  از كالبد شكافي  آمده  دست  به  نتايج  
 از   آن  يا بيان  روزنامه  در يك  انتشار آن  محض  به  كه  است  اطالعات  يافتن سي تقد  اشتباهات  اين  از جمله  داد كه روي
 از   يكي  از سوي  مطلب  يك  نقل  محض به. شوند  مي يق تل نزل م  وحي  عنوان  به  و تصويري  صوتي هاي  رسانه سوي
  به (George Will)   ويل رجو ج  كه پردازند موضوعي  مي  تكرار آن  به  ارزيابي  ديگر نيز بدون هاي ها، رسانه رسانه

  ي بيشتر از تقدس آگاهي  براي. (» كنيم  مي  گزارش طور دقيق ه را ب ما شايعات«:   است  ياد كرده  گونه  اين ، از آن مسخره
  ). شود  مراجعه7   فصل  به  شده  نقل طور كامل هكند و ب  مي  مطابقت  ويل رجو با اظهارنظر ج  كه  عجيبي  و بحث اطالعات

.  دهد  تشخيصها آن   ظاهري ها را در شكل  واقعيت  و سقم  صحت سادگي تواند به  بشر نمي  بايد گفت  متأسفانه  
ها از  ها و ديدگاه ، برداشت  شخصي هاي  انديشه  از صافي  از گذشتن  و تنها پس  نيست  ملموس  پديده  يك واقعيت
  .كند  ايجاد مي  اطالعات  و عينيت  صحت  در راه اي  تازه  امر مشكالت شود و همين  مي ده تميز دا  واقع خالف

  :  است  كرده  زير خالصه  شرح  را به  فوق  مشكل اسميت. دبليو.   اف  راسل  نام  به  شناسي  زبان  
 تنها در پرتو   ادراكات يرند و از آنجا كهگ  مي  سرچشمه  و زبان كنند از ادراكات  مي  زندگيها آن با   مردم  كه  مفاهيمي
 و   شده  ساخته  زبان  توسط  كه  در حصاري  در واقعها نا انس شوند در نتيجه  مي  و تحليل  و تجزيه  دريافت  قبلي مفاهيم

  هاي  آگاهي  دامنه عه توس  براي شناسي  بايد از زبان  دليل  همين شوند و به كند محصور مي  مي  تعيين  زبان  كه حدود و ثغوري
 )122  ، ص1966 (Wiengartner)و وينگارتنر  (Postman)  پوستمن  توسط  شده نقل. ... ( شود بشر استفاده

  

آيا واقعاً  «  كه  موضوع  اين  مطالعه در واقع.   نيست اي  ساده  چندان شود پديده  تصور مي  كه  گونه  آن ، آگاهي  ساده  بيان  به
   اين بيان.  دارد  طوالني اي  ـ سابقه(Epistomology)   شناسي ـ معرفت»   چگونه دانيم  و اگر مي  يا نه دانيم  مي ما چيزي
   بيستم  در قرن  كه  است  ضروري  نكته  كرد اما ذكر اين  را تشريح  آن توان  در اينجا نمي  كه  است  پيچيده  حدي  به موضوع

   دريافت ، چگونگي  انسان  بر شناختها آن تأثير  ها و چگونگي  واژه  ماهيت  به شناسي فت معر  به  مربوط هاي بيشتر بحث
  .  است  محدود شده  از دانش گيري ها و نتيجه آگاهي

 قرار   مورد بررسي  نادرست  از زاويه  اغلب  فلسفي مسائل دهد   كرد تا نشان  تالش  ويتگنشتاين  مثالً لودويك  
  به. گيرد  مي ، سرچشمه  زبان  منطق  موجود در درك هاي  از نارسايي  فلسفي  از مناقشات  بسياري  وي قيده ع به. اند گرفته
 ما   را كه ، دنيايي  واقعي  و دنياي  بازتاب  و همين  است  يافته  انعكاس  زبان  توسط  كه  است  دنيايي  واقعي  ديگر، دنياي بيان

 ما   آشفته  توصيف  نتيجه، صرفاً  واقعي  امور دنياي  موجود در گردش هاي پيچيدگي. كند ي م آميزي  رنگ كنيم  مي مشاهده
  .  است  واقعي از دنياي

   به  كه   است(Semantics)   معناشناسي  و فلسفه  علوم ، توسعه شناسي  زبان   در بررسي  عمده  ديگر از تحوالت  يكي  
   محسوب  تازه  پديده  يك  تا حدود زيادي  از علوم  رشته اين.  دارد  اختصاص  كلمات ها و پيوند ميان  واژه  مباني مطالعه

   بريل  ميشل  توسط1897   بار در سال  عمر ندارد و گويا اول  صد سال  بيشتر از يك  معناشناسي  كلمه در واقع. شود مي
(Michel Breal)در معناشناسي اي ه مقال  عنوان  تحت  در اثري   فرانسوي شناس   زبان   (Essay de Semantique)كار    به 

 در   معناشناسي ، اصطالح  انگليسي  زبان  به  مقاله  اين  ترجمه  در پس.)124   ص1966 و وينگارتنر  پستمن( شد  گرفته
  . شد  متداول  داشت ها اختصاص  واژه  معني  به  مربوط  مشكالت  بررسي  به  كه هايي نوشته

   مترادف  ابهامي  بارز چنين نمونه (  است  مانده  باقي  نامفهوم  تا حدود زيادي  معناشناسي  به  مربوط  مباحث بيشتر  
 تنها  مسئله  اين«شود   مي  گفته  مواردي شوند و در چنين  مي  تلقي  و دور از ذهن  اهميت  كم  كه  است مسائل با   آن دانستن
  !).» دارد  معناشناسي جنبه

  مردانگي (  عنوان   تحت(Alfred Korzybski)  يبسكي آلفرد كورز  نام  به االصلي  لهستاني  اثر مهندس  هر حال  به
 را   واژه  اين  بود تا حدود زيادي  گرفته  الهام  جهاني  دوم  جنگ  از رويدادهاي   كه(Manhood of Humanity)  بشريت
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 در   تالشي  در واقع  نويسنده  اين كتاب.  يكديگر پيوند داد  را به  علمي  رشته  متمايز اين  شاخه  و چندين  ساخت متداول
 عصر و   به  انسان  محصور كردن  براي  عاملي  عنوان  به  عملكرد آن  دادن  بشر و نشان  در زندگي  زبان  نقش  بررسي جهت
   آنچه  به(Science and Sanity)   و درايت  علم  عنوان  تحت  كورزيبسكي اثر بعدي. كند  مي  زندگي  در آن  كه  است زماني
   براي  اصطالح اين.   داشت  اختصاص  است  ياد كرده(General semantics)   عمومي  معناشناسي  عنوان  به  از آن وي

 بود   بر آن عمومي  معناشناسي.  شد  ابداع شناسي  معرفت  مطالعه  كامالً تخصصي هاي  رشته  آميختگي  از درهم جلوگيري
  . كند  را در يكديگر ادغام  و رفتارشناسي شناسي ، زبان  معاني  به  مربوط  پيوند مطالعات تا عامل

   واكنش  مطالعه  و به  فراتر برداشته  گامي  داشت ها اختصاص  واژه  معني  مطالعه  به  كه  معناشناسي  علم  ترتيب  بدين  
. باشد آميز مي  و شايد خشونت  غيرمنطقي  و در مواردي  منطقي  زماني  كه ، واكنشي خت پردا  در برابر كلمات انسان

  ها مفاهيم  واژه  داد كه  نشان  بلكهكرد استفاده مي ديگر  هاي  واژه  تعريف ها براي  از واژه  استفاده  تنها به  نه كورزيبسكي
  .شوند  مي  را سبب هايي نش واك  انسان  و ناآگاهي  در ضمير آگاه  هستند كه مجردي

   به كند كه  مي  را نقل  مردي  گرفتاري ، ماجراي  روحي  تأثير نمادها دربروز هيجانات  دادن  نشان  براي كورزيبسكي
   همين  شخص اين. شد  مي  دچار زكامت شد  به  آن  در مجاورت  قرار گرفتن  محض  و به  داشت  حساسيت  سرخ گل

   سطح ترين در ابتدايي.  داد  شد از خود نشان  هديه  وي  به  كاغذي  سرخ  گل  دسته  يك  كه در هنگامي شديد را  حساسيت
  .  است  فرايند واحد دانسته  و باور را يك  مشاهده،  است  شده  دچار عطسه  كاغذي  رزهاي  با مشاهدة  كه ، شخصي ممكن

   بين  فرايند واحد نيستند، چون  و باور هرگز يك  مشاهده اند كه  عقيده  بر اين  عمومي  معناشناسي  علم نا نظر  صاحب  
   به  مكتب  اين  از مناديان   يكي(S.I. Hayakawa) هاياكاوا  آي.  اس.  وجود دارد يد از تجر  متعددي  سطوح  دو پديده اين

 و  زبان «  عنوان  تحت1941   در سال  بود كه كتابي   زمينه  در اين اثر وي.   است  پرداخته  آثار كورزيبسكي  و تبليغ تشريح
   و معناشناسي منتشر شده (Language in Action: A Guide to Accurate Thinking) » تفكر دقيق راهنماي: تكاپو

 -Book-of-The)» ماه  كتاب باشگاه «  برگزيده هاي  كتاب  در رديف  كتاب اين.  داد  رواج  عادي  مردم  را در بين عمومي

Month Club) قرار گرفت   .  
 تجريد  يني پا  در سطوح گمير سرد ي قربان  افتاده  عطسه  به  كاغذي هاي  گل  با ديدن  كه  اعتقاد هاياكاوا، شخصي  به  
   ص1941(هاياكاوا .  شود لئ قا  تفاوت  وجود داشته ذهنش   و بيرون  در درون  آنچه  بين  است  نتوانسته  يعني  است بوده
  :  است  نوشته  چنين  ذهن  و بيروني  دروني  از محتويات  ناشي  سردرگمي  دادن  نشان براي) 136

   متقابل  كنش حصولم    و نه  مداد است  از خصوصيات  يكي  گويا زردي  كه كنيم  مي  مداد صحبت  از زردي ما آنچنان
   جمله  اين چون»  مداد زرد است « يميتر، نبايد بگو  دقيق  بيان به... رار دارد ما ق  از بدن  در خارج آنچهاز  ما   عصبي هاي نظام

 مداد، در  شود تا بگويم  مي  و سبب  تأثير قرار داده  مرا تحت آنچه «  بايد بگوئيم دهد، بلكه  مداد قرار مي  را در داخل زردي
 اما   دهيم  نشان  حد دقت  خود تا اين  روزمره  در محاوره ارد كه ند  ضرورتي البته. »دهد  مي سوقنيز  زرد   گفتن  مرا به ضمن

، مورد   خود داريم  در ذهن  كه  از واقعيت  ما در ايجاد تصاويري  عصبي  نظام  را كه  نقشي  دوم  جمله  كه تشبايد در نظر دا
  .  است  خصوصيتي  فاقد چنين  اول  جمله  كه دهد در حالي  قرار مي توجه

كند اما   ايجاد نمي  چنداني  عملي  مشكل  است  صحبت  مداد زرد موضوع  كه  از تجريد در مواردي  ناشي گميسردر  
  بين. كند  پيدا مي  عميق  بار معنايي  يا خواننده ها در ضمير شنونده  در موارد ديگر، واژه سازد كه  مي هاياكاوا خاطر نشان

 تجريد   از طريق  كه تصاويري.  وجود ندارد  خاصي دهند ضرورتاً ارتباط  مي  ارائه  كه  يا تصاويريها آن  ها و معاني واژه
  ).147  ص(را پديد آورند  » (Delusional World)آلود   وهم دنيايي«توانند  اند مي  ما ايجاد شده در ذهن

اند از يكديگر   شده  نمادينه  كه يزهايي نمادها و چ  باشيد كه  ياد داشته  تأكيد را به  اين  موضوع ترين  آسان  درك براي  
   گويي كند كه  مي  عمل  چنان  و در مواقعي  است اي  گونه  ما به گويد احساس ، هاياكاوا مي  هستند با وجود اين مستقل

  : وجود دارد  ضروري  ارتباط  شده  نمادينه  نمادها و چيزهاي بين
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  ، اساميء اشيا ها براي خارجي.  هستند امعن  و بي اً گنگ ذات  بيگانه يها نا زب ه ك  را داريم  مبهم  حس  اين مثالً، ما همگي
   جهانگردان  در ميان  ويژه  به  احساس اين.  كار ببرند  را بهها آن   درست توانند نام  چرا نمي  نيست  دارند و معلوم آوري خنده

 بلند ادا كنند   خود را با صداي كنند اگر مطالب  فكر ميها آن و كند  مي  خودنمايي  بيشتري  با شدت  و انگليسي آمريكايي
 و   نمادها بايد ضرورتاً مطالب كنند كه  مي  احساس  چنينها آن.  خواهند كرد  را دركها آن   سخنان  كشورهاي  تمام بوميان

  ).31  صفحه( كند   تداعي  مقابل  طرف  را در ذهن  شده  نمادينه چيزهاي
  

 كامالً ها آنها و آثار  اما نوشته، 1 قرار ندارد  در انحصار معناشناسان  دانش ينيعب، كاربرد و ت  گردآوري ونگي چگ گرچه  
  .كند  پيدا مي گيرند ارتباط  مي  سرچشمه  واژه ها و تصاوير ذهني  از برداشت  كه نگاري  روزنامه  اخالق  به  مربوط با مباحث

در .  كنند  حد وفور استفاده  به  شده  داد تا از نمادها و امور نمادينه  فرصت  خبري هاي انه رس  به  استوارت مثالً ماجراي  
   فرندلي  كها ر آنچه.  بود  نشده  ثابت  فردي  وجود چنين  كه را در حالي»  مرد مسلح« وجود  اساس  بي نظر بگيريد فرضيه

   از درهم  كه  ناميده  معناشناختي  را سردرگمي  هاياكاوا آن  است  كرده ياد (Agenda-Setting)»ينيچ  زمينه «  عنوان  به از آن
   پيش  راحتي  بود به االصل  خود خارجي هاياكاوا كه. گيرد  مي اند سرچشمه  شده  نمادينه  كه  نمادها با اموري آميختن
. كرد  مي  درك  خوبي  به  شده الذكر بيان فوق   قول  در نقل  را كه  شده  نمادينه  نمادها و چيزهاي  به  مربوط هاي داوري
، مورد   هضم  قابل  داستان  يك  جعل تواند براي  مي  شده  نمادها و امور نمادينه  چگونه گرفتند كه  فرا مي  بوستون ساكنان
   شهر شوند و همين  ناامن  بودند تا وارد محله  داده  خود جرأت ، به  نشين  و شوهر حومه  زن  يك. قرار گيرند استفاده
  . باد داد  را بهها آن سر  جسارت

  مسائل   كه  معناشناسي  كالسيك معماي.   داشت  دنبال  به  بدتري آمدهاي  پي  نشد بلكه  جا ختم  همين  به موضوع  
  . پيدا كند  بيشتري  موجود وخامت  متشنج  شد تا اوضاع دهد سبب  يكديگر پيوند مي  را به عياانتز
  :  است  گونه  ماجرا اين شرح  

 از  اي  رشته  مطلب اين.  كرد  توصيف  داشته  برتن  ورزشي  لباس  كه پوستي  سياه  را جوان  مسلح ، مهاجم  استوارت
  در اين.  پيدا كند تري  ابعاد وسيع  در بوستون  نژادي  شد تشنج  موجب  كه  داشت  دنبال  را به  شده ثبت دقيقاً  رويدادهاي

  كهبود   هايي  و گزارش  افراد مظنون پيدا كردنو آن  ،تر شود  وخيم  از پيش  بيش  شد تا اوضاع  سبب  ديگري  عالم انمي
  . افراد منتشر ساختند  اين بارهها در رسانه

يا  كلمب  در سمينار دانشگاه  و سپس  پخش  بوستون  بي  وي  دبليو سي  تلويزيوني  شبكه  از سوي  كه در گزارشي  
:  قرار بود ماجرا از اين.  منجر شد  عجيب  منطقي گيري  نتيجه  يك  به  معناشناختي هامب شد، ا  گذاشته  نمايش به) 1990(

   اتومبيل  كه اي محله (  بوستون(Mission Hill) هيل  ميشن  در منطقه  آپارتمان  يك  بازرسي  هنگام  به  پليس مأموران
 ،  در دستشويي  برخوردند كه  ورزشي  لباس  يك  ديگر به  حادثه  با يك در رابطه)  بود  در آنجا پيدا شده استوارت
  . بود  شده خيسانده

 صدور   براي  قضايي  در تشريفات  عمل  اين  كه  كرده  تهيه  مجلس  بود صورت  را يافته  ورزشي  لباس  كه مأمور پليسي  
 در   شده  خيسانده  ورزشي  بود لباس  قيد شده  مجلس  صورت  در اين.  است  ضروري  دادگاه  از سوي  بازرسي حكم

  .  است  داشته  بر تن  استوارت  كارول  ضارب هك   است  لباسي  همان ، آپارتمان  اين دستشويي
   لباس ن اي  كند كه  ثابت توانست  نمي وجه  هيچ  به مأمور پليس.  بود  و نادرست  عجيب گيري  نتيجه  يك  اين البته  

 با   پليس  مأموران  چون  نيست ها غيرعادي  مجلس  صورت  گونه  اين  اما تهيه  مورد نظر است  ورزشي  لباس  همان ورزشي
  . كنند  ترغيب  بازرسي  صدور حكم  را به كنند تا دادگاه  مي آميز تالش  اغراق هاي  مجلس  صورت  چنين تهيه
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   مجلس  صورت  همين  خود با استناد به  يازده  ساعت  خبري  در برنامه  بي وي   دبليو سي  تلويزيوني اما شبكه  
   كه  است  همان،  رنگ  سياه  ورزشي  لباس اند كه  رسيده  نتيجه  اين  به ولئ مس هاي مقام:  كرد گيري  نتيجه  چنين، غيرموثق

  .  است  داشته  بر تن  استوارت  كارول  خانم لتقا
 و   حقيقت اند كه  در كنار يكديگر قرار گرفته چنان  آن ، نمادها و معاني  معناشناسي از لحاظ(Authorities)  ها مقام  

تواند   نمي  مأمور پليسي  هيچ  كرد كه  اعتراف  سافولك  بخش  دادستان ، حتي اول. اند  يافته  تعميم اي  تا حد شكننده عيينت
   متهم  شخص  كه  است  لباسي  همان  اين  بگويد كه  با قاطعيت  در دستشويي ده ش  خيسانده  ورزشي  لباس  يك با مشاهده

 در   كه  بود با لباسي  كرده  تشريح  چارلز استوارت  كه  لباسي  ظاهري  مشخصات در واقع. (  است  داشته  بر تن لت ق به
،  دوم).   داشت  بود تفاوت  گفته  استوارت  با آنچه  آن  خطوط كرد و رنگ  نمي  بود مطابقت  شده  خيسانده دستشويي

ها ياد   اظهارنظر مقام  عنوان  به  و از آن  را مورد استناد قرار داده  پليس  يك  غيرموثق  اظهارات  تلويزيوني گزارشگر شبكه
  . بود كرده
  وكارشناسان   سياهپوستان ويژه به   مردم  سر و صداي  كه  است  اشتباهات  گونه  اين:گويد  مي  رابطه  در اين  فرندلي  

كند   مي  ماجرا را تحريف ماميت   كه  بزرگي  اشتباه شود چنين  مي شود تا بگويند؛ چگونه  مي آورد سبب  را در مي خبري
  .  است  مناسبي  پرسش  معناشناسان  وهم نگاران  روزنامه  براي  هم  شد؟ و اين مرتكب

   شد مفهوم  خاطرنشان  يك  در فصل  كه ونهگ  همان در واقع.  ندارند  تازگي طور قطع ه ب  و  حقيقت  به  مربوط  مشكالت  
   خط  در دو سوي ، مشتريان يمييا بهتر بگو (  اقتصادي هاي  ضرورت  آمريكا كه  داخلي  جنگ  تا زمان  عيني نگاري روزنامه
  . در نيامد  فعل  به  نمود، از قوه  را طلب  برخورد متوازن (Masson-Dizon line))  ـ ديكسون ميسون

گر   ، تحليل(W, Lance Bennett)   بنات دبليو النس.  بودند  كامالً بيگانه  آمريكا با عينيت هاي ، روزنامه  از آن  پيش  
   زمان  در آن  عينيت گويد فقدان  مي  نكته  اين  بيان  ضمن،  توهم سياست:  اخبار   عنوان  خود تحت ها در كتاب رسانه
  : رفت  شمار نمي  به  منفي  ويژگي  يك هميشه

   منتشر يا حمايت  خاص  ايدئولوژي  يك نفوذ يا هواداران  ذي يها نا، سازم  سياسي  احزاب ها يا توسط بيشتر روزنامه
 از   و اطالع روزنامه   يك  سياسي هاي  از ديدگاه  با آگاهي مردم.  بود داده  روي  سياسي  تبيين  درواقع ميشوند گزارشگري

 از  از بسياري. كردند  مي  مبادرت  خريد آن  به  عبور خواهد كرد نسبت هاي  ديدگاه  چنين  از صافي  سياسي  رويدادهاي اينكه
   يك نگري  جانبه  و يك ورزي  از غرض اگر كسي. رسد  نظر مي  به  قبول  و قابل  برخورد با اخبار منطقي  گونه ها، اين جنبه

 آشكارا   اگر گزارشگري  هر حال به.  كند  رويدادها را كنترل  در تشريح  مطالب  بيان تواند نحوه  باشد مي گزارشگر آگاه
   مختلف  را از زواياي  رويداد خاص  يك  است  ممكن  مختلف  گزارشگران  صورت  باشد در آن  داشته  سياسي گيري جهت

  ).123  صفحه( قرار دهند  مورد بررسي
  

شد اما   مي  كار محسوب  روش  در ابتدا نوعي  عينيت  كه  است  عقيده  ديگر بر اين نظران  از صاحب  همانند بسياري النس
   بازار، با جزئيات  تأثير مكانيزم  تحت  كاالي  يك  عنوان  به  عينيت هاي ريشه.  شد  تبديل  ارزش  يك  به  نكشيد كه طولي
 و  شناس  جامعه(Herbert J. Gans)گارنز.   جي  هربرت  از جمله گران  از تحليل و برخي   است  شده  تشريح دقيق

 دستور   از يك  بيش  عمومي  اصالحات  براي نگاران  روزنامه  كه معتقد است) 32   ص1985(ها  نظر امور رسانه صاحب
  دهند چون  نمي  دارند دخالت  اشتغال آن   به  كه اي  خود را در حرفه  شخصييها  قايلند و باور  ارزش كار سياسي

  طرفي  در گرو بيها آن كار   اعتبار و ادامه شوند بلكه  مي  داده  آموزش طرفي  و بي  عينيت  تنها در زمنيه  نه نگاران روزنامه
  ...قرار دارد

 از  برخي.  وجود دارد  بحث  جاي كند  را تضمين نگاران  روزنامه تواند عينيت  مي  اشتغال  اعتبار و ادامه  اما اينكه  
  (Conrad Fink)  كونراد فينك. اند  ابراز ترديد كرده  كلمه  واقعي  معني  به  عينيت  به  دستيابي  قابليت  به  نسبت ناظران

  :كند  تأكيد مي  چنين  زمينه  در اين نگاري استاد روزنامه
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   اصلي ، فلسفه  عينيت  به  يافتن  دست  در راه اما تالش.   است  غيرممكن  همانند گذشته  كلمه  واقعي  معني  به  عينيت رعايت
  ترين  از بزرگ  يكي  به  آن  تجديد ساختار و تبديل  در جريان1894   را در سال  با نفوذ آسوشيتد پرس  خبري شبكه
  در راستاي[. دارند  متنوع  محلي  مخاطبين ه نيز ك  مستقل هاي  از روزنامه بسياري. ... داد  مي  تشكيل  جهان  خبري هاي شبكه

 و   آسوشتيد پرس  از الگوي  روي  با دنباله] متعدد دارند  سياسي هاي  ديدگاه  كه  خوانندگاني  به  خدمت  نشده  اعالم سياست
  . برداشتند  گام  عينيت  به  دستيابي  در جهت  اقتصادي  انگيزه با همان

  

 از   پيش  تا دوران تدريج ه بود ب  شده  آمريكا مطرح  داخلي  جنگ  از زمان  كه نگاري  روزنامه در  عينيت  رعايت انديشه
   عينيت  در زمينه(H.S. Stensaas)  استنساس اس.   اچ  از سوي  شده  انجام بررسي.  شد  كشيده  جهاني  دوم جنگ

 تا   است  رسيده  چاپ به) 60 تا 50   صفحات1986 ـ 1987 (  جمعي هاي  در رسانه  اخالق  در نشريه  كه مطبوعات
   دوره  در سه  كه  عمده  روزنامه  در شش  مندرج  مقاالت  بررسي در اين. كند  مي  را روشن  انديشه  فرايند اين حدودي
از    هدف.اند  قرار گرفته مورد ارزيابي) 1943 تا 1925 و 1914 تا 1905، 1874 تا 1865از  (  رسيده  چاپ  به مختلف

   در فاصله  داد كه  نشان  بررسي اين. الذكر بود  فوق  دوران ها در خالل  روزنامه  اين  عينيت  ميزان ، ارزيابي  بررسي اين
   از فاصله  اما در مقاطعي  است  داشته ها عموميت  اخبار و گزارش  در چاپ  عينيت  رعايت  عدم1874 تا 1865  زماني
  .  است  روز شده  باب1925   در سال  و سپس  يافته  مقبوليت  تا حدودي1914 تا 1905  زماني

 خود  توانند بطور كامل  مي نگاران سازد آيا روزنامه  مي  را مطرح  جدي  سؤال  يك،  عيني اي  گونه  به  عينيت  اما ارزيابي  
   داد؟  تشخيص  واقع  را دقيقاً از خالف  حقيقت توان ، آيا مي  بر اين  جدا كنند؟ عالوه  خود  ذهني را از مفاهيم

،  بله.  كند  زندگي  و عاطفي  احساسيخألتواند در   نمي كس  ترديد هيچ بي:  ندارد  و روشني  دقيق  پاسخ  اول سؤال  
   در تهيه مسائل با   منصفانه  خود و برخوردي  شخصي  اغراض  دور نگهداشتن توانند در جهت  مي نگاران روزنامه

   و سنگين  با سبك،  ماشين  يك توانند بادقت  نمي  دليل  همين  نيستند و به  ماشين نگاران  كنند اما رزونامه ها تالش شگزار
   و امانتداري  دقت موضوع. ( باشد، توليد كنند ها را در خود داده  ديدگاه  دقيقاً تمامي  كه ها، محصولي  جنبه  تمامي كردن

   بي  كه  است  ضروري  نكته  اما ذكر اين  قرار گرفته  مورد بررسي  كتاب  آتي  بيشتر در فصول ات با جزئي  مطالب در بيان
 و   ما از صداقت  كلي برداشت.  واحد نيستند  مفهوم  با يكديگر دقيقاً يك  مالحظه  قابل  انطباق  رغم  به  و عينيت غرضي

   موضوع  يا تصادفي  عمدي  از تحريف  ديگر خودداري  بيان  يا به ائلمس با   و برخورد عادالنه طرفي  بي  رعايت غرضي بي
 از  برخي. ست ا  شخصي هاي  ديدگاه  دادن  دخالت  بدون  حقايق  ارائه  به ، اغلب منظور از عينيت.   است مورد گزارش
، اما   است  غيرممكنساًاسا   عينيت يا غرضي  بي  به  يافتن  دست  بعداً خواهد آمد معتقدند كه  كه  شرحي  به گزارشگران

  . كرد  را حفظ غرضي  و بي طرفي ، بي  مطالب  در بازگو كردن  ميتوان  عينيت  رعايت وند ب  باورند كه  نيز بر اين برخي
 ، با  با سابقه نگاران  از روزنامه  آمريكا و يكي  جمهوري رئيسپيشين    مطبوعاتي   منشي(Bill Moyers) مويرز  بيل  

  .  است  را برمال كرده  عينيت  بودن  واهي  تمام صراحت
 ايجاد   خود مشكلي  خودي  به  موضوع اين. كنند  مي ها و رويدادها نگاه  ايده  خود به  چشمان  از دريچه نگاران  روزنامه...

   دارند منتقل  كمتري  آگاهي  كه اني كس  به  حقيقت  عنوان  به  ديده  را شخص  آنچه شود كه  پديدار مي  زماني مشكل. كند نمي
 موجود در  هاي  افسانه ترين  بزرگ  در ميان  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  داشتم  كار اشتغال  سفيد به  در كاخ  كه زماني .كند

 او   تجربياتش ند كهبي  را مي  چيزي ، همانها نا از انس هر يك.  تر است  بزرگ  از همه  عينيت  آمريكا، اسطوره نگاري روزنامه
 ناظر رويداد   كسي  چه  اينكه  به با توجه.  دارد  شاهد رويداد بستگي  به  رويدادها اغلب شرح. دهد  مي  سوق  آن  ديدن را به
،  ريخته   هم  يا به  يا مغرور، آراسته ، مطمئن  آرام  و زماني  ماليم  سفيد گاهي  بر كاخ نويسد، جو حاكم  مي  آن  و درباره است
  .شود  مي دل دار يا سنگ ، خويشتن تنو، دلسوز يا فر  يا بيمناك ، محتاط  يا عبوس ، گرم رحم  يا بي صادق

  



۴١ 

   كتاب  از يك توان  مي  راحتي  مويرز را به  از سوي  شده  ارائه هاي  مثال  فهرست  كه شويم  مي  متوجه  فوق  مطلب با مطالعه
 در   اصلي مشكل.  آخر ليا ، و ريخته  هم  به  در مقابل  در برابر مغرور، آراسته مطمئن: كرد   استخراج شناسي ا معن مرجع
ها  واژه:   داشت  بيان  را چنين  مشكل  اين توان و مي)  هاياكاوا كتاب(گيرد   مي  سرچشمه شناسي  معني  مرجع  از كتاب واقع
  (Extensional and Intensional) و دروني   بروني  معاني دهند داراي ي م  را تشكيل نگاران  روزنامه  زرادخانه  در واقع كه

 يا   گرفت  را اندازهها آن  توان  مي  كه  است هايي  مقوله  در برگيرنده  اغلب  بروني  معني.)61  ، ص1941هاياكاوا، (هستند 
  اطاق« بگويد  اگر كسي. گذارند  نمي  باقي مجادله و   بحث  جاي  شدند هيچ  عنوان  اينكه  محض  به  بروني معاني.  داد نشان
  .كند  پيدا مي  فيصله عو موض  اطاق  طول  گرفتن با اندازه»  دارد  پا طول ده

   عيني  ترتيب  به  دروني بروني). (62  ص( دارند   افراد جاي  در ذهن شود كه  مي  اطالق هايي  مقوله  به  دروني  معني  
(Denotative)ي  و ذهن  (Connotative)واژه  كه  در حالي  شده  گرفته  عاريت  به  از نقد ادبيات  دروني دهند، اما واژه   مي   

   براي  راهي هيچ).   است  شده  استفاده  مطالب  درك  سهولت  براي  و ذهني  عيني از واژه.   است  شده  گرفته  از منطق دروني
 بر  عالوه. ها وجود ندارد  واژه  گونه  اين  به  مربوط هاي  بحث  رساندن  نتيجه  به  يا به  دروني  معني گيري  و اندازه ارزيابي

 پيدا   متفاوت  معاني  مختلف يها Ĥن قرار گيرند در زم  فرد واحد مورد استفاده  يك  توسط اگر  حتي  دروني ، معاني اين
  .كنند مي
   داده  تعليم آموزان  دانش  به  در مدارس  و عيني  تعابير ذهني  چون  است  مقدماتي  بحث  شد يك  گفته  آنچه  البته  
   اين  به توجهي  بي  است  شگفتي  مايه آنچه.  آور نيست اند شگفت  مورد گفته  مويرزو هاياكاوا در اين شوند و آنچه مي

 از   يكي  ماجراي  خود به ياكاوا در كتابها.   است  مطبوعات  و سردبيران ، نويسندگان  خوانندگان  از سوي  مقدماتي اصول
 (Propaganda)»   از تبليغات  بارزي نمونه« را(Gettysburg Address)  گتيزبرگ  سخنراني كند كه  مي  اشاره اساتيد دانشگاه

   و معني ك كالسي  شكل، استاد  اين دهد كه  مي  نشان  روشني به) 88  صفحه (  سخنراني  اين زمينه.   است  كرده توصيف
   لينكلن  بزرگ گران  از ستايش  وي  داد كه  استاد نشان  اين  و اظهارات  است  كار برده  را به  تبليغات  واژه تقريباً عيني
  .شود  مي محسوب

ر  استاد د  وانمود كرد كه  استاد شد و چنين  اين  خواستار استعفاي  محلي هاي  از روزنامه ، سردبير يكي  هر حال  به  
   تبليغات  واژه  تعبير دروني  به  نشريه  شديد سردبير اين واكنش.   است  كرده  دروغگو توصيف  را يك  لينكلن اظهاراتش

 باشد   و گويا بوده  روشن  اظهاراتش  كه  هر قدر هم  است  خود داشته  در ذهن  واژه  استاد از اين  اين  كه  تعبيري يعني
  . كرد  را مردود توصيف آن   بتوان  كه  نيست مطلبي

   مطبوعات  از جانب  روشنفكرانه  صداقت  و عدم  كلمات ز ا  سوء استفاده  نوعي  در واقع گيري  موضع  گونه  اين گرچه   
 )شود  مي  عنوان  پيشبرد بحث  براي  بلكه يد نبودهي تأ  معني  به  گفته  اين البته( وجود دارد   احتمال شود، اين  مي محسوب

   مختلف  از نقاط  از خوانندگان مثالً، بسياري.  بدانند  عقيده  هم آلود روزنامه  خشم  نيز خود را با مقاله  خوانندگان كه
  ليدر منچستر يونيونو (Boston Globe) گلوب بوستون   دو روزنامه هاي ها و ديدگاه  تأثير داوري آمريكا تحت

(Manchester Union Leaoler)نشانه  جاري  رويدادهاي  در قبال  دو روزنامه  اين هاي  ديدگاه انكار تفاوت. د قرار دادن   
   دو روزنامه  اين هاي  نوشته  متن  به  گوناگوني تواند مطالب  هوشمند مي  خواننده ، يك با وجود اين.  خواهد بود خبري بي

 را ها آن   بهبود كيفي  كار موجبات  با اين  تا حدي و شايد هم باشد   رساندهها آن   محتواي  به  آسيبي  آنكه  كند بدون اضافه
  :نويسد  مي  باره در اين) 69  ص(هاياكاوا .  كند فراهم

  در حالي. كنند  مي  دارند شكايت  متفاوتي هاي  برداشت  خاص  واژه  از يك  افراد مختلف  از موارد از اينكه  در بسياري مردم
  بود اگر هر نه آور مي شگفت. د كر  تلقي ها و تعابير را طبيعي  برداشت  تفاوت  بايد اين  وضع ين از ا  شكايت  جاي  به كه

   قضات  بين  هميشه  صورتي  در چنين  داشتند، چون  و تعبير يكساني ، برداشت  عدالت  آمريكا از واژه  عالي  دادگاه قاضي
  .شد  مي  نظر حاصل  اتفاق  دادگاه اين
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 دهند و شايد   خود ارائه  از مشاهدات شود تا تصوير متفاوتي  مي  سبب  مختلف  ناظران هاي  ديدگاه ، تفاوت ل حا در عين
 با   عينيت نيافتني   و احتماالً دست  از معيار غيردقيق  استفاده  جاي  را به  شده  ارائه هاي  بهتر باشد تا ديدگاه  دليل همينبه 

   اين  پنج  در فصل  كه  است يا انه جداگ  خود مبحث  براي غرضي بي. (  قرار دهيم ورد ارزيابي م غرضي  و بي طرفي معيار بي
  ).  است  قرار گرفته  مورد بحث كتاب

   صداقت  عدم  به  ديگران  كردن  متهم  خود را صرف  و نيروي  از وقت  ما مقدار زيادي  گفت توان  مي  در واقع  
   نيستها آن   متوجه بينند و تقصيري  از ما مي  متفاوت اي  گونه  را به مسائل ها آن   كه الي در ح كنيم  مي روشنفكرانه

  ).69  هاياكاوا ص(
 صرفاً از ها آن   گناه  كه شوند در حالي  مي  متهم صداقتي  بي  به  اغلب  خبري هاي  رسانه گويد كاركنان  مويرز مي  بيل  

   تعداد شركت  كه  از نشريات  يكي  از گزارش  كه دانشجويي. گيرد  مي سرچشمه  آنان با ديگرانيها  ديدگاه تفاوت
 بود   آمده  خشم  بود به  را سيصد هزار نفر ذكر كردهها آن   ديگري  را صد هزار نفر و نشريه آيي  گردهم  در يك كنندگان

 در ها آن   مورد عفو قرار داد اما ناتواني ويسندگي ن  قدرت  خاطر عدم  را به نگاران  روزنامه شايد بتوان:   مويرز گفت به
  .  نيست پوشي  چشم  اعداد قابل شمارش

   كه  گونه  همان  است  كار بسيار دشواري ، برآورد تعداد جمعيت د كهن معترف  نكته  اين  به نگاران  روزنامه  تقريباً تمامي  
 در  مردم: فزايد ا مويرز مي.   است  نشده  ارائه  تعداد جمعيت ت برآورد درس  براي  مطمئني  هنوز روش  است مويرز گفته

   در برآورد تعداد اجتماعها آن   كه  يا خير از مشكلي  داشت  اطمينانها آن   به توان  آيا مي  و اينكه نگاران نامهز رو ارزيابي
  ).21.  ص( شود  تواند مخدوش  مي  سادگي به ...  صداقت.  هستند غافلند جها مو  با آن  نقطه  در يك كنندگان

   مورخين شود بلكه  محدود نمي  معناشناسان  تنها به  و حقيقت ، زمينه  عينيت  به  مربوط  مشكالت  كه  داشت  بايد توجه  
 كامالً  يها نظام،   اطالعات  ارزيابي  براي نگاران  روزنامه  بر خالف اما مورخين. هستندرو   روبه  مشكالت  گونه نيز با اين

  .اند  كرده  ابداع اي  شده مستند و شناخته
. شود  مي  محسوب نگاري  روزنامه  برانگيز در قاموس  جنجال  از مفاهيم  يكي حقيقت:   حقيقت  درباره  ابتدا چند كلمه  

رود   شمار مي  به نگاري ه روزنام  در اخالق  مفاهيم ترين  از اساسي  يكي  معتقدند حقيقت نگاران  از روزنامه  برخي در واقع
، مثالً.   نيست گيري  اندازه  قابل و  دقيق يت، كم  حقيقت دانند كه اند مي  داشته  اشتغال  حرفه  اين  به  كه  كساني اما تمامي
   رئيس  شد كه  مدعي  سخناني  بود طي  نامزد شده  از مدارس  يكي  مديره  هيئت  رياست  پست  تصدي  براي  كه شخصي

 از   نيمي  قرائت  شد نمره  خود مدعي  ادعاي اثبات   و براي  است  كرده  خود كوتاهي  وظايف  در انجام  مدرسه فعلي
  .  است تر از ميانگين يني پا آموزان دانش

 از  مي ني  نمره  كه  است  اين  منظور از ميانگين  چون  داشت  حقيقت  شخص  اين  بود؟ شايد اظهارات  ادعا درست  اين  
 با  هد ش  عنوان  اعداد و ارقام  گرچه  روي از اين.   است  بوده تر از ميانگين يني ديگر پا  و نيم  باالتر از ميانگين آموزان دانش

  . بود شد نادرست  مستفاد مي  گفته  از اين كرد اما آنچه  مي  تطبيق واقعيت
   مشكالتي  سر و كار دارند با چنين  پليس  نيروهاي  بد رفتاري  به  مربوط هاي  با گزارش  كه  نيز در مواقعي  خبرنگاران  
 بار   يك  كم كنند دست  مي ها را تهيه ها بزرگر  به  مربوط  حوادث  گزارش  كه  خبرنگاراني تمامي. شوند  مي جهامو

  :اند  داده اد سخن د  چنين  اين  اتومبيل  حادثه  درباره اند كه  كرده  دريافت  از شهروندان هايي گزارش
   وحشتناك بيشتر موارد حادثه اما در. »  است  شده  پراكنده  حادثه  در محل ، اجساد قربانيان  رانندگي  وحشتناك  حادثه يك

  .  نيستها آن   سرنشينان  سطحي  شدن  و مجروح  جز برخورد دو اتومبيل چيزي
  

 هستند   وحشتناك  تا حدي  رانندگي اكثر حوادث:   است  درست ي تعبير  به  رانندگي  از حوادث  شهروندان هاي گزارش
 دارد و   عموميت  رانندگي  سر در حوادث  در ناحيه جراحات(اند   شده  سر مجروح  از ناحيه  كه  از كساني  امدادگران چون
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   زمين  روي  اوليه مان در خواهند در هنگام مي)   است  شديد همراه ريزين سر با خو  در قسمت  سطحي  جراحات حتي
ها   همانند مرده  كه كساني)  دارند  متفاوت  معاني  افراد مختلف ها براي  واژه  باشيد كه  داشته توجه(منطقاً . دراز بكشند

  .آيند  مي  حساب  به اند مرده  دراز كشيده  زمين روي
ها و   پيام  كننده  منتقل هاي  و انگيزه  اطالعات  منبع  به  شده  ارائه هاي  واقعيت  شكل شود كه  مي  مشخص  ترتيب  بدين  

   و عينيت  صحت  به نگار اغلب  روزنامه  يك  اطالعات  منبع  و عينيت ، صحت  روي از اين.  دارد  بستگي اطالعات
  . دارد  بستگي  اطالعات  كننده خبرنگار يا منتقل

در . اند رو بوده  روبه  با آن  مورخين  تاريخ  دارد و در طول  ديرينه اي قه ساب  و در واقع  نداشته  معما تازگي ، اين  البته  
 و در   كردم  مطالعه  تاريخي  روش  در زمينه  بسياري هاي  كتاب  بودم  مشغول  تاريخي هاي  پژوهش  به  كه  مدتي خالل
   مطالعاتي  است  روزولت  فرانكلين حال   شرح  نگارش  سرگرم  اكنون  هم  كه  مورخي  از جمله  مختلف  مورخين مكتب
  .  دادم انجام

 كامالً  ، روشن مسائل   و دقت  صحت  ارزيابي  براي  در تالش  مورخين  كه  رسيدم  نتيجه  اين  خود به  در مطالعات  
تواند در   و رويدادها مي مسائل   و دقت  صحت  ارزيابي  تاريخي  از روش  اساسي  اصل سه. اند  كرده  ابداع اي  يافته سازمان
  : عبارتند از  سه اين.  قرار گيرد  مورد استفاده نگاران  كار روزنامه ارزيابي

    حقيقت  گفتن  به  اطالعات بعن م توانايي. 1   
    حقيقت  گفتن  به  منبع اشتياق. 2   
    و ساختگي  سند واقعي  يك  ميان تفاوت. 3   

  
   را اطالع  رانندگي  وحشتناك  حوادث  خبر جزئيات  با اتاق  در تماس  كه يرخواهي افراد خ. حقيقت   گفتن توانايي 

توانند   نمي  دقت  و به  متعدد نبوده  رانندگي  شاهد حوادثها آن   كه  اينجاست مسئله.  ندارند  كردن دهند قصد گمراه مي
  . عاجز هستند  واقعيت ان از بي  عده  اين  تعبير مورخين به. اند بازگو كنند  را ديده آنچه
 در ها آن   كارخانه گويند كه  خبر مي  با اتاق ها در تماس  كارخانه  كارگران  بروز كند كه تواند زماني  مي  وضعيت  همين  

  ات خبرها و اطالع  گونه  اين كنندگان  منتقل  قرار دارد و گرچه لي قب  از اين  يا رويدادهايي ، اعتصاب  شدن  تعطيل آستانه
   نادرست  اظهارات  گونه  از موارد اين  در بسياري دهد كه  مي  نشان گويند اما سوابق  را مي  حقيقت  باورند كه  بر اين اغلب
.   است  تصوير بزرگ  يا تمامي، ماجرا  تمامي  ديدن  افراد به  گونه  اين  و قدرت  توانايي  عدم مسئلهدر اينجا نيز .  است
   ضعف  افراد دچار همان  گونه اين. رسند  مي  نادرست گيري  نتيجه  به  دليل  همين  با خبر نيستند و به ائلمس   از كلها آن

  .دارد  وا مي  حادثه  از شدت  نادرست  ارزيابي  را به  رانندگي  حادثه  يك  شاهدان  هستند كه ديد كامل
   به  حقيقت  بازگو كردن  از توانايي،  تاريخي  روشنظير  و آموزگار بي بزرگمورخ   (Marc Bloch)   بلوخ مارك

 1964 (  است  كرده  سرو كار دارد استفادهها آن با   مورخ  يك  كه  اطالعاتي  كردن   غربال  براي  داوري  معيار اصلي عنوان
 ديگر   همچون  اثر ارزشمند و مفيدي(Hiotorian’s Craft)   مورخ مهارت   عنوان  تحت  وي كتاب). 78 تا 48  ص

  .شود  مي  محسوب  گزارشگران  براي نگاري  روزنامه  به  مربوط هاي نوشته
   بر اين  بخوبي مورخين. نامند مي»  نبرد سرباز در ميدان «  ديد فراگير را اصطالحاً عارضه  فقدان،  از مورخان  برخي  
 واقعاً   از آنچه  نادرست هاي گيري  نتيجه  را به  سرباز پياده يك   است  نبرد ممكن  در ميدان  ديد جامع  فقدان  واقفند كه نكته
   اين حقيقتاً به2  را  سرباز پياده  است  ممكن  كامل  اشراف نداشتن.  دهد  سوق  آن  و چرايي ، چگونگي  پيوسته  وقوع به

  گرچه.   است رد ايفاد كرده نب  در پيروزي  مهمي كند نقش  مي  خدمت  او در آن  كه  واحدي  بكشاند كه نتيجه
   او به  باشند كه  خاطر داشته  بايد به  بگيرند اما در ضمن  سرباز را ناديده  اين  نبايد اظهارات  و مورخين نگاران روزنامه
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   كه  ژنرالي هاي  سرباز را با گفته  اين ، بايد اظهارات حداقل.   است  نداشته  دسترسي هت پيوس  وقوع  به  از آنچه تصوير كامل
  . زد  محك  است  داشته  را بر عهده  عمليات  كل فرماندهي

 مورد   آن  بازگو كننده  منافع  به بايد با توجه  را مي  اطالعات  معتقد است  حال  در عين بلوخ .  واقعيت  بيان  به  اشتياق  
شود؟   نمي  راوي  شخص  منافع  يا تأمين  سرفرازي بگيرد موج  در اختيار شما قرار مي  كه آيا اطالعاتي.  قرار داد ارزيابي

در اينجا .  قرار دهد  مورد ارزيابي  بيشتري  را با دقت  شده  ارائه نگار بايد اطالعات  و روزنامه  باشد، مورخ اگر چنين
 Richard)ارد پترو ريچ.  كنيم  را بازگو مي  مشكل نگار با اين  روزنامه  مورخ  برخورد يك  از چگونگي  خاص اي نمونه

Petrow)نيوز  ديلي  نيويورك  روزنامه ، گزارشگر پيشين  شهر نيويورك  در دانشگاه نگاري  روزنامه   استاد رشته  (New 

york Daily News)اساسي قانون (  سريال  كننده  و تهيه  (Constitution) (درباره كتابي» اس بي پي «  تلويزيوني  شبكه  براي   
ريچارد .  دارد  نام  تلخ هاي سال   كتاب عنوان.   است  نوشته  جهاني  دوم  جنگ ها در خالل  نازي  توسط سكانديناوي ا اشغال

   و خاطراتي  تجربيات  جهاني  دوم  از جنگ  كه  با كساني شماري  بي هاي  خود، مصاحبه  چند ساله  پژوهش پترو در طول
. دهند  مي  ارائه  جنگ  اين  از رويدادهاي  ضد و نقيضي  افراد، نظرات  شد كه  متوجه  ميان  داد و در اين  ياد داشتند انجام به

   شخصي  منافع ميزان «  كرد و آن  انتخاب  معيار خاص  يك  حقيقت  افراد در بازگو كردن  اين  اشتياق  ارزيابي پترو براي
  ». بود  شونده مصاحبه

   سخن  از درگير شدن  و اكراه شهامتي ، بي  از ترس  شوندگان  اگر مصاحبه،  جنگ هاي سال از  صحبت«گويد   پترو مي  
 از   قهرمانانه  تصويري  كه اما در مواردي). 1987  مصاحبه ( كنم  باور پيدا مي  آنان هاي  گفته  صحت  به  آورند من  ميان به

  » دهم ي م  ترديد نشان هايشان  گفته  صحت  به دهند نسبت  مي خود ارائه
 اتخاذ شود از   گزارش  يك  و سقم  صحت  خبر درباره بايد در اتاق  مي  كه  سريعي  با تصميمات  پترو در رابطه  

  هاي  از شبكه  يكي  خبري  بخش  پترو براي  كه زماني. كند  مي  استفاده  حقيقت  بازگو كردن  به  و اشتياق  توانايي معيارهاي
 قرار   جنايي  اتهامات  در مظان  محلي  از سياستمداران  يكي  خود شنيد كه  خبري  از منابع ز يكيكرد ا  كار مي تلويزيوني

  . خبر را منتشر كند  تا اين  گرفت  برآيد تصميم  بيشتري  اطالعات  در صدد كسب  آنكه پترو بدون. دارد
 مورد   خاطر اظهاراتشان دانند به  مي  كه مواردي در   مردم ، چون  است  كار خطرناكي  ذكر منبع  خبر بدون  انتشار يك  

   كه  است  مواردي در چنين. دهند  مي  ارائه  مخدوش  اطالعات  يا ناخواسته  خواسته  قرار نخواهند گرفت بازخواست
  . كند گيري  تصميم  اطالعات  منبع  بودن  يا ناموثق  تا خود شخصاً در مورد موثق نگار ناگزير است روزنامه

  استدالل.  را منتشر كند  سياستمدار محلي  يك  عليه  جنايي  اتهامات  بودن  مطرح  به  تا خبر مربوط  گرفت  پترو تصميم  
  : بود  گونه  اين  زمينه  در اين  وي اخالقي
  موارد قبلي دارد و در   افراد دسترسي  عليه  كيفرخواست  روند تدوين  به  وي  خبري  منبع  كه دانست  پترو مي. الف

  مغاير را   سوابق  پترو اين  بود كه  سوابقي  سياستمدار مورد نظر نيز داراي  است  گذاشته  در اختيارش  درستي اطالعات
  . را بگويد  حقيقت توانست  مي  خبرچين  شخص،  روي  از اين دانست  مي قانون
   نفع گونه  هيچ  اطالعات  مورد نظر در ارائه  شخص،پترو خود   گفته  و به شناخت  مي  خوبي  خبر را به  پترو منبع. ب

   به  مايل  وي  كه  داشت  از آن ، حكايت  آفريني مسئله خبر   چنين  خبر در افشاي  منبع  نبودن نفع ذي.   نداشت شخصي
  .  است  حقيقت گفتن
   را براي  مجوز الزم  پترو نتوانست  اينكه لب جا نكته.  درآمد  از آب  سياستمدار درست  اين  به  مربوط  داستان: نتيجه

   كردهذكر»   محتاط وكالي« را   تلويزيوني  خبر از شبكه  اين  از پخش  جلوگيري  علت وي( كند   خبر كسب انتشار اين
  3. را منتشر كرد  نيز آن  روزنامه ها قرار داد و آن  از روزنامه اما خبر را در اختيار يكي)  است
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   تنها به شود كه  مي  اطالق  مداركي  به طور كلي هسند ب. (Instruments) ابزارو  (Documeuts)  اسناد  ميان  تفاوت  
.   است  اطالعات  ارائه  آني وجود  ندارد و علت  پنهاني  و مفهوم  معني  و هيچ  داشته  اختصاص  مطالب  محض تشريح
. كند  مي  را دنبال  اطالعات  غير از تشريح ، ابزار هدفي در مقابل.  ست سند ا  بارز يك  نمونه  دادگاه هاي جلسه صورت
 را   مطبوعاتي هاي بيانيه. باشد  مي  خاص  هدف  يا پيشبرد يك  از واكنش  خاصي  نوع  از ابزار برانگيختن  كلي هدف
   هيئت  نامزد رياست  اظهارات  شد يعني ه اشار  آن  به  از اين  پيش  كه  مطبوعاتي بيانيه.  كرد  ابزار توصيف  يك توان مي

  . شود  تلقي طلبانه منفعت   ابزاري  عنوان تواند به  مي  داشت  تكيه  اعداد و ارقام  بر روي  كه مدارس  از  يكي مديره
   حقيقت  تشخيصتواند در فرايند  نمي ها بالطبع  شيوه  شود، اما اين تواند مفيد واقع  مي  در باال برشمرديم  كه  تدابيري  

   اخبار وابسته  گردآوري  ويژه ها و فنون  شيوه  به  كه اي  اندازه  همان  به  و عينيت دقت.  شود  استدالل  جايگزين و عينيت
  .باشد  مي  افراد متكي  اخالقي  و باورهاي  قضاوت  نحوه  به است

 صرفاً ها آن.  نبودند منطق  يا بي  شرير، ابله ييها ناد انس داشتن  چارلز استوارت  مشابه  سرنوشتي  كه نگاراني  روزنامه  
   در ذهنشان  كه اند تا تصاويري  داده  و اجازه  كرده  ابراز همدردي اني با قربان  هستند كه ييها نا انس  متفاوت  از انواع نوعي

  . كند  را توجيه  خيالي دارند سناريوي
با   زدنمحك ، ابراز ترديد يا   ارزيابي  را بدون  واصله نگار اطالعات  روزنامهشود تا  مي  سبب  برداشتي  نحوه  چنين  
 از   يكي ارسطو كه.  محدود شود  مطبوعات  صرفاً به  كه  نيست  و خطايي  گناه اما اين.  و تكرار كند  پذيرفته  و منطق عقل

   از باورهاي  بسياريأ امر منش  و همين يادگار گذاشت  وچرا از خود به  چون  بي رود باورهاي شمار مي  به  بزرگ منطقيون
   گفته اين. (  است  متفاوت  با مردان  زنان يها نا تعداد دند  بود كه  عقيده ارسطو بر اين.  وچرا شد چون  وبي نادرست
   سادگي  به  كه حالي خود برنيامد در   ادعاي  فكر اثبات  اما هرگز به  داشت  متعددي  ارسطو زنان گرچه).  ندارد صحت

 مغز   معتقد بود كه  حال ارسطو در عين.  را بشماردها آن  يها نا دهند دند  اجازه  وي  خود بخواهد به  از زنان توانست مي
 از افراد   تنها در مورد برخي  مطلب  اين  كه  است  شده  مشخص امروزه. ( ندارد  برعهده  در فرايند تفكر، نقشي انسان
  .  داشت  رواج  و جو همچنان  پرس  بدون  قرن  باور كامالً غير مستند چندين اين). كند  مي صدق

   و مغز انسان  زنان يها نا تعداد دند  را درباره  وي نظريه  و چرا  چون  بدون  نيز كه  ديگري كسانبلكه  تنها ارسطو،   نه  
 بودند،   بود نادرست  كرده  ترسيم  چارلز استوارت  كه  شكلي ها به ت واقعي  كه  گونه همان. كردند  مي  بودند اشتباه پذيدفته

 بودند   قرار نداده  خود را مورد ارزيابي  مطالب  و سقم  دقيقاً صحت  نيز كه  خبري هاي  رسانه  از سوي  شده تصاوير ارائه
   تأثير چگونگي  تنها تحت ها نه  واژه معنيگويند   مي  معناشناسان  گونه  همان  ترتيب بدين. كرد  نمي  تطبيق با واقعيت

  .گذارد  تأثير ميها آن  ها نيز بر معني  واژه  و خواندن  شنيدن  چگونگي  قرار دارد بلكهها آنكاربرد 
 كند   بيان  ساده  زبان  را به مسائل دارد   دوست كه  (Thoreau)تورو.   است  بستان  بده  نوع  يك  و عينيت  حقيقت  
  .  آن  شنيدن  براي  و ديگري  حقيقت  گفتن  براي  يك  دو نفر نياز است  به  حقيقت  بيان براي: دگوي مي
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  پي نوشت
   آموزنده  مقاالت  مطالعه براي.  دارند  متفاوتي هاي ، ديدگاه  و معرفت ، زبان  جامعه  ارتباط  چگونگي  در زمينه  مختلف هاي  رشته  نظران  صاحب. 1

) K.A. Brufee   )1986  بروفي. آ.   از ك  اثري  به  اجتماعي  و علوم ، ادبيات  هنري هاي  رشته ، انواع ، فلسفه  و پرورش  آموزش زمينهدر 
    شناسي  در كتاب اي مقاله:   و اقتدار دانش ، زبان  جامعه ساخت.  كنيد مراجعه

Social Construction, Language and Authorily of Knowledge: A Bibliographical Essay 1986 دسامبر 5، 48   زبان  كالج.  
   هاوس  راندم چاپ) 1977(كار .  اچ.   اثر اي چيست؟  تاريخ  كتاب از جمله.  وجود دارد نگاران  روزنامه  مطالعه  براي  مفيد ديگري هاي  كتاب. 2

     .  پناف  نيويورك گاتشالك تاريخي   بر روش اي مقدمه:   تاريخ درك   و كتاب نيويورك
: هاي پترو به نام رو هستند در يكي از كتاب نگاران ديگري كه با معماي مشابهي روبه نامهزنحوه استدالل و تفكر پترو و چگونگي استدالل رو. 3

مورد بررسي قرار ) 1990ال نلسون ه: شيكاگو ( (The Descision Making Process in Journalism) نگاري زنامهوگيري در ر فرايند تصميم
  .گرفته و رابطه ميان اسناد و ابزار نيز ارزيابي شده است
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  4  فصل
  
    اجتماعي مسئوليت

  
  

توانيد  ، ميها دروغ، شايدها و  ، احتماالت  حقايق  عناوين  تحت  مختلف  چهار بخش  خود به  روزنامه  كردن  با تقسيم
  .باشدبخش   يد كوچكترين با  اول  كنيد بخش خود را اصالح

     جفرسون  توماس هاي  توصيه
   خود  ارتقاء روزنامه  در مورد چگونگي  روزنامه  سردبير يك  به

  
  

   شد و در جريان  حريق  دستخوش يا انه در رود آيلند، خ(Olneyville)   اولنيويل  در شهرك1989   مارس9در 
   اول  در صفحه  بود كه  تصويري ترين  هولناك  كه  قرباني  تصوير اين چاپ.   باخت  جان  ماهه  ده  پسربچه  يك سوزي آتش
 انتقاد   ضمن  از خوانندگان بسياري.   را برانگيخت  خوانندگان  از خشم شد موجي  مي  پر تيراژ چاپ هاي نامهز از رو يكي

   بر سر اين  كه اي  در مناقشه  واژه  كردند و اين فتوصي»  نهمسئوال« را غير   روزنامه ، اقدام  قرباني  تصوير اين از چاپ
  . بارها تكرار شد ماجرا در گرفت

   چگونگي ، بهتر است  است  شده  و عيناً نقل  قرار گرفته  مورد بحث7   در فصل  تصوير كه  اين  درباره  از داوري  قبل  
  نهمسئوال رفتار غير اتهام.   كنيم  ارزيابي  است  بنيادي ال سؤ  يك  را كه  خبري هاي  رسانه نهمسئوال و غير نهمسئوالرفتار 
  . دارند  بر عهده  كامالً آشكاري هاي مسئوليتها   رسانه  گونه  اين  كه  است  معني  تلويحاً بدين  خبري هاي  رسانه عليه
   تلقي  ضرورت  نوعي  مطبوعات  قلمداد كردن مسئول   در صورت  كه مسئوليت از   ناشي  تعهدات  دقيق  تشريح  
  هاي تالش   رغم  به  سياسي  و علوم  ارتباطات  مختلف هاي  رشته نظران صاحب.   است  دشوار و پرمشقت اي شود وظيفه مي

  . دهند  ارائه  مطبوعات مسئوليت از   واحدي اند تعريف بسيار هرگز نتوانسته
 درمورد   مطبوعات مسئوليت  ا عدمي  مسئوليت در مورد   خاص  دهيد تا بحث  و اجازهه خاطر سپرد  را به  مشكل  اين  

   كسب  حق  افراد در مقابل  خصوصي  حريم  حق  بررسي  به  كه7   فصل  را به سوزي  آتش  حادثه انتشار تصوير قرباني
 در انتقاد از   حربه ترين  عمده  را كه مسئوليت  مبهم   و در اينجا ابتدا اصطالح  كنيم  دارد موكول  اختصاص  مردم آگاهي

   عنوان  را به سوزي  آتش  حادثه  قرباني  عكس  چاپ  بعد، موضوع در فصل.  يمي نما شود بررسي  مي  محسوب مطبوعات
 را » اي برخورد حرفه«    موضوع6  د و در فصلكر   خواهيم  بررسي  و عدالت غرضي  بي  ارزيابي  جهت  مورد آزمايشي يك
  .  گذاشت هيم خوا  بحث به
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 از   ناشي هاي  الزام  درباره  فلسفي  بررسي  يك  در واقع  مطبوعات مسئوليت   درباره  شود بحث  گفته  است  ممكن  
. دهد  مي  را تشكيل  فلسفي  از مباحث  بسياري  اصلي  بناي  سنگ  از قدرت  ناشي هاي  الزام  درباره بحث.   است قدرت

   سيطره  تحت  كه  كساني  منافع  حفظ  تا در جهتفند موظ  قدرت ، صاحبان معتقد است) 126   ص1981  چاپ ( افالطون
  . كنند  قرار دارند عملها آن  قدرت

   شهروندان  بيشتر وضعيت  هرچه  بهبود بخشيدن  اصل  براساس  و شهروندانش  آيا نبايد در برخورد با مملكت
  چنانچه.  خير شودأشتواند من  نمي كس  شد هيچ  گفته  از اين  پيش  كه گونه   همان  اصلي  چنين  كرد؟ بدون عمل

  .  نخواهد داشت  ارزشي گونه  كشور هيچ  به  آنان  باشند خدمات  نداشته  نيت  حسن  و ثروت  قدرت صاحبان
  

   معتقد است د افالطونهمانن) 37 تا 36  ، صفحات1986 (  ارتباطات مسائل  پژوهشگر (Deni EILiott)   اليوت  دني خانم
   اليوت دني.   است  داده  نشان  تمركز قدرت  به  خاصي ، توجه  زمينه  در اين وي. كند  ايجاد مي مسئوليت ،  قدرت كه
 تا 148   صفحات1976  چاپ (  ميل  استوارت  متمركزند، جان  دارا قدرت  تا حدي  جمعي هاي  رسانه گويد از آنجا كه مي

  شود عليه  مي  نقل  ميل  از استوارت  در ذيل  كه  انتقادي گرچه.  ببيند  جبهه  در يك  خود را با افالطون ست ا ممكن) 149
   نيز تعميم  مطبوعات  را به  آن توان اما مي)  متمركز دارند ها نيز قدرت  رسانه  كه اگر بپذيريم (  است  رفته  نشانه حكومت

  :داد
   مردم  براي  ديدگاه  گزينش ، در واقع  است  ممنوع ييها  ديدگاه  مجاز و چه ييها  ديدگاه  چه  كه  باره  در اين گيري  تصميم
ها و افكار را   ديدگاه  كه  كسانيشوند ها نامناسب تشخيص داده شده محروم مي از دسترسي به آنچه براي آن   چون است
  ، با امنيت  قدرت  از اين  است  دارند و ممكن  را در دست  آنان فتارهاي ر  كامل كنند، كنترل  مي  انتخاب  مردم  به  عرضه براي
  . كنند  خود استفاده  منافع  در جهت كامل

  

   در اين  بتوان  كه  نيست هاي  مسئله،   قدرت  ميزان  در اختيار دارند و ارزيابي اي العاده  فوق ها قدرت ، رسانه  توصيف با اين
 تقريباً   كه  است ، موضوعي  خبري يها  انه رس قدرتمند بودن.  پيدا كرد  آن  براي  روشني اسخ ديگر پ  يا جاي صفحات
استاد ) 3   ص1987  ((Louis W. Hodges)  هاجس.  دبليو  لوئيس  از جمله  از ناظران برخي.  دارند  اذعان  آن  به همگان
 تأثير   براي اي العاده  فوق  از قدرت نگاران گويد روزنامه  مي(Lee)  و لي ن واشنگت ها در دو دانشگاه  و حرفه  جامعه كرسي
  . نياز دارندها آن   به  مردم كنند كه  را منتشر مي ها و اطالعاتي  ايده  برخوردارند چون  ديگران  بر زندگي نهادن

   نسبي  ميزان  درباره بحث.  رفت گ  را اندازه  آن  و شدت  را اثبات  قدرتي  وجود چنين توان  مي  اما بايد ديد چگونه  
   كار گرفته  به  اقتصاددانان  عليه  اغلب  كه  قديمي  كنايه مثالً، يك.   است نظر منجر نشده  اتفاق  به نگاران  روزنامه قدرت

   تمامياگر:  شد  عنوان نگاران  روزنامه  عليه  جمعي  سمينار ارتباط  در يك  ناراضي  مدرس  يك شود اخيراً توسط مي
  اين. (  نخواهند داشت  با يكديگر تفاهم  از آنان يك  هيچ  را در كنار يكديگر قرار دهيم  جهان  جمعي  ارتباط پژوهشگران

  مسائل   پژوهشگران  تمامي  تا بگويد در كنار يكديگر قرار دادن  داشت  حاضر در سمينار را بر آن  از ناظران ، يكي گفته
  ).  است  خارج  كتاب  از حوصله  آن  بحث  جاي  كه ، موضوعي  است ، فكر بسيار خوبي جمعي   ارتباط  به مربوط

 از  برخي: صورت اجمالي آن به اين شرح است اما   است اي  پيچيده ها، مبحث  رسانه  اثرات  موضوع گرچه   
   است  گرفته نام » (Weak-Media-Powesful Audience)  قوي و  ضعيفيها رسانه «  نظريه كهاي  ه ايده ب پژوهشگران

»   قوييها رسانه «  نظريه  و به  بيشتر است كنيم  ما تصور مي ها از آنچه  رسانه  ديگر معتقدند، قدرت برخيباور دارند و 
  .باور دارند

   جوزف  چون  محققاني  توسط  شده  انجام هاي  پژوهش  به اغلب»  ضعيف  هاي رسانه «  نظريه  هواداران  
  گرچهكالپر و الزارسفلد معتقدند، . كنند  استناد مي(Paul Lazarsfeld)  الزارسفلد  و پل(Josepht. Klapper)كالپر . تي



۴٩ 

  ها و مفاهيم  ايده شوند اما در خلق  مي ها محسوب ها و انديشه  ايده  تحكيمي برا  ابزار قدرتمندي ها در مجموع رسانه
  . ندارند  قدرتي چندان

  كرد كه  مي  استدالل دار بود چنين  را عهده  اس  بي  سي  تلويزيوني  در شبكه  اجتماعي  پژوهش  مديريت ه كالپر ك  
   انتخاب  جمعي هاي  رسانه  برنامه  انواع  از ميان يشانها  و ديدگاه نافعم   به  خود را با توجه  مورد عالقه هاي  برنامه مردم
  هاي  با پيام  مردم  كه  معتقد بود در مواقعي  حال كالپر در عين. گذارند  ندارند كنار مي ت دوس  را كه  آنچه كنند و اغلب مي

  . كند  تطبيق هايشان داوري  با پيش كنند كه  تعبير مي  را طوريها آن  شوند اغلب  رو مي  رو به ضد و نقيض
   سال  جمهوري  رياست  انتخابات  مبارزات جرياندر .   كالپر مهيا ساخت هاي نظريه   را براي  الزارسفلد زمينه  كتاب  

 Hazel)   گودت   و هيزل(Bernard Berelson)   برنارد برلسون هاي  نام  دو پژوهشگر ديگر به  همراه  الزارسفلد به1940

Gaudet)منطقه  يك هزار نفر را در  سه  دادن  راي ، چگونگي ها بر سياست  تأثير نفوذ رسانه  يافتن  براي   در تالش   
 درصد از   تنها هشت  داد كه  پژوهشگر نشان  سه  اين  مطالعات نتيجه.  قرار دادند  اوهايو مورد بررسي  در منطقه روستايي

   درصد تحت  و سه  پنجاه  يعني  دهندگان  رأي اكثريت.  دادند ها تغيير عقيده  تأثير رسانه  تحت  مورد مطالعه  دهندگان راي
  . دادند  مورد نظر رأيد نامز  خود به  قبلي هاي  ديدگاه  و براساس ها قرار نگرفته  رسانه اتتأثير تبليغ

 كاليفرنيا در ساكرامنتو   ايالتي از دانشگاه) 301   ص1988 (  بياگي  شرلي  الزارسفلد كه  از سوي  شده  انجام  بررسي  
   ديدگاه  آنكه  جاي ها به  رسانه  داد كه  نشان ، بررسي اول:   داشت  دنبال ه را ب  نتايج  اين  است  داده  را ارائه  از آن اي خالصه

 از   بيش  و انديشمندان ، دوستان ، اقوام دوم.  كردند  تشويق  در انتخابات  شركت  را بهها آن را تغيير دهند   دهندگان رأي
  .اند  داشته  بر افراد مختلف ثير متفاوتيها تأ ، رسانه سوم. اند  تأثير گذاشته  مردم ها بر ديدگاه رسانه

 Thomas)   پاترسون  توماس هاي  نام دو پژوهشگر به.  كردتأييد الزارسفلد را   ديگر نظريه  عمده  بررسي  يك  

Patterson)كلور  مك  و رابرت  (Rabret Mc Clure) از   بود پيش  قرار داده  در اختيارشان  دولت  كه اي با بودجه 
   تبليغات  اثرات  ارزيابي  به  كه  آنان بررسي.  دادند  انجام  نفر مصاحبه2707 با 1972   در سال  جمهوري  رياست اتانتخاب

  لئ قا  تبليغات  گونه  اين  براي اندك  اهميتي  شوندگان  درصد از مصاحبه  تنها هفده  داد كه  نشان  داشت  اختصاص سياسي
    تأثير خواهد گذاشتها آن   بر انتخاب  سياسي ات درصد گفتند تبليغ  و هفت شده
  بال.  جي.  اس.   است رو نشده ه روب  پژوهشگران  تمامي الزارسفلد با استقبال/ كالپر هاي  ديدگاه  كه  داشت  بايد توجه  

  نظريه: گويد ي م  جنوبي  كاليفرنياي  دانشگاه شناسان  از جامعه يكي) 319   ص1988 ((S.J. Ball Rokeach)  روكيچ-
  :  است  گذاشته ها را عقيم  رسانه  اثرات  به  مربوط هاي  پژوهش  بلكه  است  تنها نادرست  نه  قوي  ـ مخاطب  ضعيف رسانه

   محسوب  بيستم  آخر قرن  در ربع  توجه  افول  الگوي  اصلي حتماالً عاملا   آمريكا كه شناسي  جامعه هاي  ويژگي  از جمله
ها   در دانشگاه شناسي  جامعه  رشته دانشجويان.  هاست  رسانه  قدرت  درباره  ناپخته گيري نتيجه) 1986  راكيچ  -الب(شود  مي

   اين هنوز هم) 1960( كالپر   از سوي  قوي  ـ مخاطب  ضعيف هاي  رسانه  نظريه  ارائه  از زمان  سال  و پنج  بيست با گذشت
  هاي  پژوهش  غافلند كه  نكته  از اين گيرند و اغلب  فرا مي  نيست  از اندازه  بيش گويي لي جز ك  چيزي  را كه خ منسو نظريه
   گرفته  صورت  اجتماعي  روانشناسي عمدتاً در سطح)   قرار داشت  آن  الزارسفلد را رأس  كه تحقيقاتي (  نظريه  اين  به منتج

  . دارد  ادامه  تمام  هنوز با كاهلي گيري  موضع اين.   است تهها بر افراد نداش  رسانه  اثرات  به  چنداني و توجه
  

   مورد حكم  هنوز در اين ؟ از آنجا كه  هستند يا قوي ها ضعيف  بايد ديد آيا رسانه  شد حال  گفته  كه  آنچه  به  با توجه  
.   تصور كنيم  در بينابين  را نقطه  سؤال  اين  پاسخ كند كه  مي  حكم  هر شرايطي  تحت  داوري ، بهترين  صادر نگرديده قطعي

 ما   برايها آن   قدرت  قدرتمند هستند اما ميزان لفت مخ هاي ها از جنبه  رسانه  كه  نيز محرز است  نكته  اين  حال در عين
  .  نيست مشخص

   و ويلبر شرام(William Rivers) ريورز  ويليام.  دارند ها اعتراف  رسانه  بر قدرتمند بودن  ارتباطات  نوين هاي  نظريه  
(Wilbur Schram))  1986 (بر فرهنگ  و بيشتر از آن  فردي  بر رفتارهاي ها انه رس تشكيالت تأثير   درك بر عدم   
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وير ا تص  كه  ابزاري  عنوان  تنها به توان ها را نمي رسانه «  دو محقق  اين  گفته به. اند  كرده  اعتراف  كنوني  در مقطع آمريكايي
 خواهد  ، بسيار ساختگي  از فرايند ارتباطات  برداشتي  چنين زنند قلمداد كرد چون  مي  نقشها نا انس  خالي را بر ذهن

  ».بود
  : كند  را روشن  دو نكته  اين  جاري  بحث  اميدوارم  

   .ها را ندارم  رسانه  قدرت  ميزان  به  مربوط  از سؤال  رفتن  قصد طفره.  الف
  .  دارم  نيتسن ح  سؤال  اين  بررسي در. ب 

  ، سؤال دانيم  را نميها آن   قدرت  اما ميزان ها واقفيم  رسانه  بر قدرتمند بودن  همگي  كه  واقعيت  اين با در نظر گرفتن
   و احساس  قدرت  در اختيار داشتن  است  گفته  افالطون  كه  گونه آيا همان:  كنيم  مي  مطرح  زمينه  را در اين ديگري

   يكديگرند؟  و ملزوم ند، الزمر قرار دا  قدرت  تأثير آن  تحت  كه  مردميال در قب مسئوليت
 يكديگر   و ملزوم  الزم مسئوليت و   خير، قدرت  قرار دارند خواهند گفت لفت مخ  طيف  در منتهااليه  كه  گروهي  

   خود را كسب يفهظ و و مسئوليت، تنها   الزم  تأمل  بدون  خبري هاي  رسانه  و صاحبان  از موارد، ناشران در برخي. نيستند
 William Randolph)   هرست  راندولف  ويليام  بود كه اي  انگيزه ترين  درآمد عمده  كسب  شك بدون. اند درآمد ذكر كرده

Hearst)زرت پولي  با جوزف  رويارويي  حاضر براي  قرن  را در اوايل (Joseph Pulitzer) شهر   آمريكا به  از غرب 
  نگاري روزنامه «  عنوان  به از آن) 41   ص1966 (  تئودور پيترسون  كه  آنچه تواند براي  نمي  كس هيچ.  كشاند نيويورك
  نگاري  يا روزنامه  است  ياد كرده  اقشار مفلوك  و قهرمانان  شده ، تصاوير سرقت ، اخبار ساختگي  زده  وحشت ترسوهاي

 موقتاً   جهاني  اول  و تنها با آغاز جنگ ور ساخت  اسپانيا ـ آمريكا را شعله  احتماالً چنگ  كه  افراطي پرستي بر ميهن  متكي
  .» متصور شود يمسئوليت   احساس  باخت رنگ
 بار نيز  ين وجود نهاد و ا  عرصه  پا به  جهاني  دوم  جنگ   بار ديگر در پي(Yellow Journalism) زرد  نگاري  روزنامه  

 درآمد   جز كسب  ديگري مسئوليت  توانستند احساس  مي  سختي  به  خوانندگان  جهاني  اول  از جنگ  پيش همانند دوران
   بود به  كرده  رخنه نگاري  روزنامه  تا قلب كه)   تصوير مستهجن  مستعار براي واژه  ((Graphic) انتشار تصاوير  از طريق
  :  است ياد كرده) 41  ص( تصاوير   دوران  عنوان  به  دوره  از اين پيترسون.  دهند  نسبت ه حرف  اين اندركاران دست

   مرگ  به  محكوم  ، يك(Ruth Snyder) اشنايدر ث رو  اعدام  اطاق  به  دوربين  پنهاني ، بردن نگاري  روزنامه  گونه  اين اوج
.  بود  عكس  اين  به  روزنامه  اول  صفحه  دادن  و اختصاص  الكتريكي  صندلي  به  برق  جريان  از او در هنگام  عكس و گرفتن

   زنداني  يك  را، عكس  روزنامه  اول  صفحه  براي  مضمون  بهترين(Bernarr Macfadden)   برنار مكفيدن  كه ريصع
 Emil)  گوورو  اميل  تنها نگراني  كه  دوراني،  است  شده  كباب  زنده  زنده  برق  بر اثر جريان داند كه  مي  مرگ  به محكوم

Gauvereau)اين  را بپردازد و بتدريج  وي  دالري  ميليون  دوازده  بدهي  روزنامه  بود كه ها اين  از روزنامه  سردبير يكي   
 ياد  گويد به  خود مي ان تايمز خبرنگار  نيويورك  روزنامه  از سردبيران  يكي  كه اي  او كسر كند يا دوره  را از حقوق مبلغ
  . خواهد بود  وقت  كردن  باشد تلف انگيز نداشته  جنجال  عنوان  كه  اخباري  بعد تهيه  به يخر تا  باشيد از اين داشته

  

   گريلي  طرفدار هوريس نگاران روزنامه.   نداشت  انحصاري ها نقش  روزنامه  زرد در فعاليت نگاري  اما روزنامه  
(Horace Greeley)م با اعال تايمز نيويورك  روزنامه. باشند  متعهد مي  عموم  منافع  حفظ  به  نسبت كردند كه  مي   احساس 

 كرد   تعيين يمسئوليت   مردم  خود در قبال  و منتشر خواهد كرد براي  را چاپ  و مناسب  تنها اخبار با ارزش  كه  مطلب اين
   تايمز بايد در جهت  كردند روزنامه مال  اع(Henry Raymond) ريموند   هنري ه از جمل  روزنامه  اين اندركاران و دست

  . ايفا كند  فعالي  نقش  همگاني رفاه
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    مطبوعات  به  مربوط چهار نظريه    خود با عنوان  معروف  در كتاب  و شرام  ، پيترسون(Seibert)  برت  سي  نوشته  به  
(Four Theories if the press)) را از   مطبوعات مسئوليت ، و ريموند ، گريلي)  است  قرار گرفته  مورد بحث2   فصلدر 

  .اند  داده  سوق  اجتماعي مسئوليت   مرحله  به  مطلق  ليبراليسم مرحله
  به تعهد را   تنها نوعي  نه  است  مطرح نگاري  عموماً در روزنامه  كه  شرحي  به  اجتماعي مسئوليت   داشت  بايد توجه  

،   اخالقي اصول (  داخلي  كنترل تواند به ها مي  كنترل  گونه اين. شود  مي  را نيز شامل  كنترل  نوعي  دارد بلكه همراه
 و افترا،   تهمت  به  مربوط ، قوانين  حكومتي ير بازدارندهبتدا ( يا خارجي)   صالح ، وجدان  مديريت هاي دستورالعمل
   ابزارهايي گرچه   بازبيني هاي  و شيوه كنترل.  كرد تقسيم)   و غيره  مطبوعات ، شوراي ندگان كن  از مصرف  ناشي فشارهاي

 12 و 11   در فصول روند كه شمار مي  به يا انه جداگ  مباحث  حال  در عين شوند ولي  مي  محسوب مسئوليت   تحققيبرا
  .  قرار خواهند گرفت  بيشتر مورد بررسي با جزئيات

   و در صفحات  متمركز ساخته مسئوليت   و مطالبه  تحميل  نظري هايد را بر كاربر  بحث ا بار ديگر موضوع در اينج  
  .خواهيم كرد   را بررسي  هدف  اين  تحقق  خاص هاي بعد مكانيزم

   تلقي ت مطبوعا  از سوي روي زيادهخطر    عليه  منطقي ، واكنشي  آن  بنيادي  در شكل  اجتماعي مسئوليت   نظريه  
  يستيز هم  است  آمريكا حاكم  بر جامعه  كه  سنتي  ليبراليسم هاي  با نظريه توان  مي  نظريه  اين  دادن شود و با تعميم مي

   اصلي  شالوده  عنوان  به  از آن  اغلب نيز كه » (Social Contract)  قرار داد اجتماعي « فلسفه.  كردرآميز برقرا مسالمت
  .  است  ليبراليسم  مهم  از اصول شود يكي  ياد مي اعي اجتم مسئوليت

 را   قرار داد اجتماعي  نظريه  هواداران  در تمامي  كه  بايد يادآور شويم داري  و امانت  دقت  حفظ  براي  با وجود اين  
  وي.   طرز تفكر قرار داشت  اين  مقابل  در نقطه ستر د  هابس  مثال براي.  آورد  حساب  به  ليبراليسم نبايد پيرو نظريه

 معتقد بود   الك جان.   است  مطلق  فرمانرواي  يك  دست  به  آزادي  عنان  سپردن  در واقع معتقد بود، قرارداد اجتماعي
   به با توجه. شود  محدود مي  مردم  از حقوق  در پاسداري  وي  خاص  تعهدات  وسيله  فرمانروا به  يك  عمل آزادي
 تأثير   وي هاي  نوشته  چون  در تضاد دانست  خواهان  جمهوري  سنتي  را با ليبراليسم  وي توان  نمي  الك هاي ديدگاه
 كشور   اين  استقالل  در اعالميه  تجلي  خود را براي  راه  و در واقع  گذاشته  آمريكا بر جاي  حكومت گذاران  بر پايه خاصي
  روسو از جمله. شود  مي  محسوب  قرارداد اجتماعي  نظريه  عمده  از هواداران يكيترديد   روسو نيز بي  ژاك ژان. باز كرد

 قرارداد   باشد چون  داشته  همزيستي تواند با ليبراليسم  مي  قرارداد اجتماعي  داشت  عقيده  كه  است هايي ليبراليست
  . نياز دارد  مردم  كلي  اراده  حمايت  به اجتماعي

  مسئوليت را با   مفهوم كنند اين  مي  تالش  معاصر كه  دوران نظران  صاحب هاي ، در ديدگاه جتماعي قرارداد ا  مفهوم  
 بازگو   كلمه  به  را كلمه  مقوله اين) 3  صفحه ( پروفسور هاجس.   است  كرده  خود را حفظ  پيوند دهند، جايگاه مطبوعات

  :  است كرده
 ندارد اما   و مدون  مكتوب  شكل مسئوليت  اين.  دارند  جامعه  در قبال  خاص وليتمسئ   نوعي ، مطبوعات  متحده در ايالت

   عمل ، آزادي  جامعه رسد كه  نظر مي  به چنين. كاهد  نمي  وجه  هيچ  به مسئوليت   چنين  بودن  واقعي  امر از ميزان اين
  . سازند  را برآورده  اطالعات  به امعه ج  نيازهاي  مطبوعات  بر آنكه سازد مشروط  مي  را فراهم مطبوعات

  

  در غير اين « هاي تبصره. وجود دارد»   صورت در غير اين « هاي  تبصره، اي  نامه  هر قرارداد و تفاهم  در بطن  البته  
 خود را زير  ت تعهدا  كه  طرفي  را عليه نامه  قرارداد و تفاهم  در قالب  شده بيني  پيش هاي  موارد مجازات در واقع»  صورت
 را   نكته  اما بايد اين را نداريم»   صورت در غير اين «  تبصره  در اينجا قصد بررسي گرچه. كند  مي گذارد مشخص پا مي

 نخواهد   رعايت طور كامل ه ب  قرارداد يا ميثاقي  هيچ،  و تشويقي  تدابير تنبيهي  فقدان  در صورت  كه  ساخت خاطر نشان
  .شد
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  گرچه. سازد  مي ها را نگران  رسانه  از ناظران  و بسياري  مطبوعات  از گردانندگان  برخي  كه  است بير تنبيهي تدا  همين  
ها   بر رسانه  حكومت  كنترل  مشروعيت سره  يك  مقدمه  بدون  خبري هاي  رسانه اندركاران  از دست  گروهي تقريباً هيچ

يا )  دارند  پروانه  نياز به  فعاليت  براي،  همگاني  منافع  حفظ  در جهت ا كه ر  و تصويري  صوتي هاي  رسانه ويژه  به(
  هاي  گروه ، يا مشروعيت  دادخواهي  براي  شهروندان  در دست  ابزاري  عنوان  با افترا را به  مبارزه  قوانين مشروعيت

داند اما  كنند، مردود نمي  مي  كنترل  اعمال، نونگذاري يا فرايند قا،  يافته  فشار سازمان هاي  گروه  از طريق  را كه نفع ذي
 شديد  هاي  از لطمه انگيز، وحشت  فتنه  مطالب  بيان  بهانه  به  خطر مجازات  آن  در هر شكل  و تنبيهي تدابير بازدارنده

   ـ اكنيو (Nixon) يكسون ن  زمانداري  و روزهاي  ديگران  عليه  تهمت  براي  شده بيني  پيش  از مجازات  ناشي اقتصادي
(Agnew)   ها را ناخوشايند   رسانه  پيام  محتواي  كه  كساني  آن  طي دارد كه  مي  نگه  زنده در اذهانمعاون نيكسون

  دادند،  قرار مي ها را مورد سرزنش  پيام  كنندگان دانستند منتقل مي
   ضمني  تدابير تنبيهي ، با هر گونه  آسوشيتد پرس زاري خبرگ  و مدير عامل(Louis D. Boccardi) بوكاردي.  د  لوئيس  
  :گويد و مي.   است  مخالف  شدت  به  مطبوعات عليه

   نظام  آزاد، براي  مطبوعات  كه  داشت اما بايد توجه.   داريم  بر عهده  سنگيني مسئوليت، ما  ؟ البته  مطبوعات مسئوليت
 مقر   به  با حمله مانزها هم  تانك ن و كنار جها  كودتاها در گوشه  در جريان اينكه.  دارد  محوري  آمريكا نقش حكومتي
 امر  دهند يك  قرار مي  مورد حمله  شدت  را نيز با همان  تلويزيوني هاي ها و ايستگاه ، دفتر روزنامه  جمهوري رياست
  .  نيست تصادفي

   حفظ  در زمينه  حكومت  مشروح  و نگراني  حكومت خله خود از مدا  عمل  آزادي كند تا بين  مي  ما ايجاب مسئوليت
 و سوء   استفاده  كه دانيم  مي  همگي  باشد چون  صادق  شريك  بايد يك اما دولت.   ايجاد كنيم  كشور تفاهم اسرار و امنيت

  . دارد  طوالني اي  سابقه  ملي  امنيت  از حربه استفاده
  

 و   گرفته تئ نش  اجتماعي مسئوليت   از نظريه هك   است  و تنبيهي  تدابير بازدارنده قبال بوكارد در   شد، ديدگاه  گفته آنچه
.  دارند   ناپذيري  و انعطاف  خصمانه ، موضع  و ديدگاه  نظريه ، اين  از منتقدان برخي.   است  معتدل  ديدگاهي در مجموع

   لوئيزيانا كه از دانشگاه)   است  شده  نقل1969  ورزو ششرام ري  توسط  اظهاراتش كه ((Jhon Merril)  مويل روفسور جانپ
 و   ارزشمند فلسفه  كتاب  از دو مؤلف يكي(شود   مي  محسوب  و فلسفه نگاري  روزنامه مسائل   برجسته از تحليلگران

  : دارد  نظر كامالً مخالف  مطبوعات  عليه  تدابير تنبيهي  به نسبت)  نگاري روزنامه
. ... سازد  خود مي فتهي را ش  دارد و بسياري  زيبايي  طنينر و ماد  عشق  همانند واژه  اجتماعي مسئوليت   به سوم مو نظريه
 دارند و بايد در   حقبه عنوان يك گروه    دولت ،  در نهايت  وهايي  گروه  كه  استوار است  اصل  بر اين  نظريه  اين اساس

  شود كه  مستفاد مي  چنين  حال در عين.  كنند  را تعريف  يا آن گيري شود تصميم  مي يده نام  اجتماعي مسئوليت  مورد آنچه
   چيست  اجتماعي مسئوليت   مورد كه  در اين توانند آزادانه  نمي  خارجي طرف  بي هاي  يا گروه نگارن  و روزنامه ناشران
   در آن  است  نكرده  عمل نهمسئوال   مطبوعات  برسد كه  نتيجه  اين  قدرتمند، به  برگزيده  گروه اگر اين.  كنند گيري تصميم
  . كند  پاسداري  حكومت هاي  در برابر دخالت  مطبوعات تواند از آزادي  نيز نمي  اساسي  قانون  اول  اصالحيه  حتي صورت

  
   از سوي  كنترل  اعمال  معني ورتاً بهشود ضر  مستفاد مي  اجتماعي مسئوليت از   كه  آيا تدابير تنبيهي  بايد ديد كه  حال  

  .شود  منجر مي  بر مطبوعات  دولت  كنترل  به  سرانجام  اجتماعي مسئوليتگويد،   خود مي  در بحث ؟ مريل  است حكومت
، كامالً   اصطالح  اين  نسبي  بودن  تازه  دليل اند و به  نكرده  را تشريح  واژه  اين  يا دولتي  مطبوعاتي  گروه  هيچ  از آنجا كه

   اجتماعي مسئوليت  مسئله  توانند براي  يا افراد نمي  غيردولتي  گروه  آمريكا هيچ  سنتي  ليبراليسم  در قاموس  كه  است روشن
  . كنند  نظر حاصل  اتفاق  آن  اجراي  و در مورد چگونگي  پيدا كرده حلي هرا
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   اجتماعي مسئوليت   نظريه هواداران: شود  مي  ارائه  كالسيك يها  حل  راه  كالسيك  مشكالت  ديگر براي از سوي
  مسئوليت   نظريه  وجود ندارد كه  خود را بپذيرند و ترديدي  فعاليت توانند كنترل  نمي  آزاد منشي  به  توجه گويند به مي

  .شود منجر مي   حكومت  از سوي  مطبوعات  كنترل  به  دارد در نهايت  فريبنده  ظاهري  كه اجتماعي
   اعمال  بدون  ببينيم حال.ايم  مانده  غافل  و از تدابير تشويقي  پرداخته  تدابير تنبيهي ، تنها به  از بحث  مرحله  تا اين  

   سوق  بيشتر اجتماعي مسئوليت   سمت  را به  خبري هاي تواند رسانه  مي  عامل  چه  حكومت  از سوي تدابير بازدارنده
   گونه  در اين  و افراد فعال  خبري هاي  رسانه  تشكيالت  به  در نهايت مسئوليت   گونه  اين اند كه  عقيده ر اين ب دهد؟ برخي
  . ندارند  مورد نقشي  در اين  مردم  و عموم  داشته  بستگي  حكومتي هاي  و دستگاه تشكيالت

   بدون  مطبوعات  آزادي  حريم  به اندازي  از دست مدر انتقاد مالي) 13  ص (  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  رئيس  بوكاردي  
  : شود  تلقي  بزرگي تواند مشكل  مي  آورد كه  ميان  به  باشد سخني  داشته  تعمدي آنكه

   گونه گذرد هيچ  مي  در جامعه ها با هر آنچه  رسانه  پيوند داشتن  رغم  به  را بپذيرد كه  حقيقت  بايد اين  جامعه
  .شود  نمي ها ارائه  رسانه  درباره  سطحي يچ در ه آموزشي

  

  هاي  رشته  عالي  از مراكز آموزش  در بسياري چون(رسد   نظر مي  آميز به  اغراق  اظهار نظر تا حدودي  اين گرچه 
ها   رسانه در  شاغل  كادرهاي  تربيت  به  آموزشي هاي  دروه  اين  كه  داشت اما بايد توجه.   داير است اي  رسانه آموزش
   نيز موضوع  ديگري نگاران اما روزنامه) گيرد ها را در بر نمي  رسانه  يا مخاطبين  كنندگان  و مصرف  داشته صاختصا
   ارقام  مويرز در مورد ارائه  بيل  كه  است  داستاني مسئله   بارز اين نمونه. اند  ساخته ها را مطرح  رسانه  آموزش فقدان

   ـ با آنكه  است  داده  ارائه آيي  گردهم  در يك كننده   شركت  در مورد تعداد جمعيت  مختلف رنگاران خب  از سوي متفاوت
 حاضر نيستند   كه اما منتقداني.   است  كار بسيار دشواري  نقطه  در يك  گرد آمده  تعداد جمعيت  زدن  تخيمين دانيم مي

   مورد عفو قرار دهند، خود هرگز به  تعداد جمعيت  دقيق  در شمارش شان خبرنگاران  توانايي  خاطر عدم ها را به روزنامه
  .اند  قرار نگرفته  مورد سرزنش  در برآورد تعداد جمعيت  خاطر اشتباه  به  نكرده  كار مبادرت اين
   پوشش  مكانيزم از  مردم  نادرست  درك دهد چگونه  مي  نشان  كه  است  مواردي  نيز از جمله  خبري  درشت يها نا عنو  

 خود، مورد   خبرهاي  خاطر عناوين  به ها اغلب  روزنامه گزارشگران. شود مورد منجر مي  بي هاي  اعتراض  به خبري
  .شود  نمي  تهيه  خبرنگاران  توسط  خبري تش در اما عناوين. گيرند  قرار مي سرزنش

   به  دارند با توجه عهدهرها را ب  گزارش  منطقي  و نظم يي، امال  دستوري  ويرايش مسئوليت   كه  و دبيراني  سردبيران  
   در اختيار اين  كامالً مشخصي فضاي. (كنند  مي  را تهيه  خبري ، عناوين  شديد و تقريباً باور نكردني  فني هاي محدوديت

  ).نند فضاها را پر ك ، اين  برجسته  ناگزيرند تا با عناوينها آنگيرد و   افراد قرار مي گونه
 صرفاً   كند بلكه  را توجيه  خبري  برجسته  عناوين  و نامفهوم كننده   گمراه تواند، تركيب ها نمي  محدوديت  اين  البته  

، بطور   جواني  دوران  از ابتدايها آن از   برخي ها كه  روزنامه  از خوانندگان  گروهي  شخصي گمير سرد  به  است پاسخي
 از   كوتاهي آيا اين. باشند  مي اطالع  بي نگاري  روزنامه  واقعيت كنند و از اين  مي  را مطالعه ص خا  روزنامه مستمر يك

   از جانب دهند؟ كوتاهي  نمي  آموزش آموزان  دانش  را به  روزنامه  يك گيري  شكل  نحوه  كه  است  مدارس جانب
   ذهن  از فقدان  نقيصه دارند؟ يا اين  مي  خود پنهان خوانندگان اخبار را از   و ارائه  گردآوري  چگونگي  كه هاست روزنامه
  گيرد؟  مي  سرچشمه جوگر خوانندگانو جست

 و   از روند گردآوري  كلي  ناآگاهي رسد كه  نظر مي  به چنين.  باشند  دخيل  قضيه  در اين  است  ممكن  عامل  هر سه  
   مثال شايد يك.   است يمسئوليت  بي  به  مطبوعات  شدن  متهم  اصلي  عامل قصور،  اينأ منش  به  توجه  اخبار، بدون ارائه

  . كند  كمك  موضوع  بيشتر اين  درك  به شخصي
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 ندهد   دست  شنونده  به  احساس  تا اين  است  همراه  و عبارات  كلمات  و تغيير گسترده  با بازنويسي  اخبار راديو اغلب  
 اخبار   ماهرانه اما بازنويسي. شود  مي  كار گرفته  دقيقاً به  شيوه ، اين  خبري  كم در روزهاي. د دار  تكراري  خبرها حالت كه

  هاي شود تا بخش  مي  سبب،  تكراري  عناوين  و حذف دهش ن  ارائه  خبري  پيشين هاي  در بخش  كه  خبرهايي و گنجاندن
  . پيدا كند  تازگي خبري

   آن  وقت  كه هايي  مصاحبه  انجام  براي  بود و من  ما بسيار اندك  خبري  تعداد كاركنان ، كه  بعد از ظهر خاص  در يك  
 3:30 و 2:30، 1:30   ساعت  تا اخبار محلي  ناچار شدم  كنم  كار خود را ترك  تا محل  بود ناگزير بودم  شده  تعيين از قبل

  .  كنم  نوار ضبط را قبالً بر روي
 خبر   بعد از ظهر كم  در اين  غيرمنتظره  رويدادهاي  و برخي  از بانك ، سرقت سوزي  آتش  چون ي حوادث  استثناي  به  

   كارم  محل  و به  گذاشته  تمام ها را نيمه  مصاحبه كردند و من  مي  مرا مطلع  حوادثي  چنين  وقوع  در صورت كه(
   تدارك  خبري  بخش  سه  اين  براي  كه اخباري. شد  مي  پخش بود  شده  نوار ضبط  روي  از قبل  كه اخباري)  گشتم ميباز

  . بود  پيش  ساعات  تغيير تقريباً تكرار خبرهاي  با اندكي  بودم ديده
  مسئول  تر بگويم  يا دقيق  رسمي  مقام يك. م بود  در اشتباه  خود سخت دگانن شنو  و دقت  توجه  اما در مورد ميزان  
   به  اخبار مربوط  و ارائه  تهيه مسئوليت   من  كه  فقرزده  شهري  منطقه  در آن  مهمي  نقش  كه  منطقه ي اجتماع  خدمات اداره
در .  بود  برداشته  بسيار مختصري  جراحات،  مقابل  طرف  با راننده  همراه  اتومبيل  تصادف  در جريان  داشتم  را بر عهده آن
   ادامه مسئول.  بود  نشده  مقصر شناخته  و كسي  برنداشته  جدي  جراحات و اتومبيل د  از سرنشينان  يك  هيچ  حادثه اين

   تصادفي  چنين  با قصد قبلي  مقابل  طرف  بود و راننده  عمدي  حادثه  اين كرد كه  تصور مي  چنين  متأسفانه  اجتماعي تأمين
   كس هيچ ( ت اس  وجود آورده  حضور داشتند به ر محل د  تصادف  در لحظه  كه  از مردمي  بسياري را در برابر چشمان

  ).  است  زده  ديگري  اتومبيل  به  كسي  چه  بگويد كه توانست نمي
   به  بود كه اهميت  قدر بي  آن  حادثه اين.  بود  رويداد جزئي  يك  حادثه  اين  كه كنم  فكر مي  و هنوز هم  فكر كردم  

   آنكه  بود و براي  خبري  كم، روز  روز خاص  آن  روز قرار داد اما از آنجا كه  خبرهاي  را در البالي شد آن  مي سختي
   تا دهم  نهم احتماالً در رديف( را   تصادف خبر اين.   كنم  خبر را پخش  تا اين  گرفتم  تصميم  باشم  خبرها داده  به تنوعي

   موضوعات سپس.   كردم  نوار ضبطيبر رو 1:30  در ساعت  پخش رايب) رسيد  مي  عنوان  ده  به  تعداد آن  كه اخبار محلي
 را در   تصادف خبر اين.   كردم ضبط را 2:30  ر ساعتا، اخب  تصادف  خبر اين  و با حذف  كرده  و پيش  پس  را كمي خبري
  .  مجدداً تكرار كردم3:30   خبري بخش

   محلي  مقام  يك  شست  انگشت  آن  در جريان  بود كه  رانندگي فيف خ  تصادف  بود يك  داده  روي  آنچه  هر حال  به  
  ، هرگز پخش  خبري  پرخبر، چنين در روزهاي.   نداشت  خبري  ارزش وجه  هيچ  به  كه اي حادثه.  بود  شده  رگ  به رگ
 و از   كرديم  پخش  دقيقه 3:30   در ساعت  و سپس دقيقه 1:30   ابتدا خبر را در ساعت،  خبري  روز كم نآاما در . شد نمي

  . بود  شده  خودداري2:30   خبري  در بخش تكرار آن
 در   كه  شدم  بود مواجه  معمولي  از روزهاي  بيش  مراتب  به ها كه  از پيام  راديو با انبوهي  ايستگاه  به  از مراجعت  پس  

   از محل  غيبت  زمان  مخصوص ها كه  يادداشت  گونه در اين. ود ب  شده  تهيه  شنوندگان هاي  تلفن  از روي  من  غيبت خالل
  . وجود دارد  تلفن  گيرنده  توسط  پيام  انتقال  نيز براي  و چند خط  راديويي  پيام  دريافت  زمان  درج  به  خط  يك كار است

   شنوندگان  دقيقاً از واكنش توانستم  ميها آن   به  بودند و با مراجعه  شده  و مرتب  تهيه  طور منظم ها به  يادداشت  اين  
   اجتماعي  تأمين  اداره  مسئول  براي  كه  جزئي  رانندگي  حادثه  ويژه ، به  روز بخصوص  در آن  شده  اخبار پخش  به نسبت
  .  شوم  بود مطلع  آمده پيش
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   تأمين  اداره مسئول   عليه  شخصي توزي  كينه را به بودند، م  شده دريافت 2:30تا  1:30   ساعت  بين  كه هايي  پيام  تمامي  
 او قلمداد   براي  ايجاد گرفتاري  براي  من  از جانب  را تالشي  وي  جزئي  خبر تصادف كردند و پخش  مي  متهم اجتماعي

  . بودند كرده
 تكرار   اتهام  بودند همان  شده ، دريافت  دفتر كارم  به  من  بازگشت  تا زمان  دقيقه3:30   از ساعت  كه هايي  پيام  تمامي  
  .  بودم  شده  متهم  حادثه  اين  در قبال چيني  دسيسه  و به شده
   مايه  حادثه  در اين چيني  دسيسه  به  من  ساختن آور نبودند اما متهم  خود شگفت  خودي ها به ها و شكايت  اعتراض  

   بود كه  اين  اجتماعي  تأمين  اداره مسئول   خبر تصادف  در مورد پخش  من ل استدال  كه  است  امر اين واقعيت.  بود شگفتي
  م ه  و آن  خبر، تنها در دو نوبت  بهتر است  در منطقه  شخص  اين  بودن  سرشناس  دليل  اما به  بوده  جزئي  تصادف گرچه

  . شود  و بعدازظهر پخش3:30 و 1:30  اخبار ساعت  انتهايي در بخش
   به  من  ساختن  و متهم  اجتماعي  تأمين  اداره مسئول   رانندگي  حادثه  به  از خبر مربوط  شنوندگان اشت برد  

 خود را ذكر  هاي  تلفن  شماره  كه  از شنوندگاني با چند تن.  بود اساس  كامالً بي  رويداد، تصوري  اين  درباره چيني دسيسه
 خبر   قسمت  كاركنان  تمامي  گويي زدند كه  مي  حرف  چنان  اما آنان  درآورم  از اشتباه راها آن تا   گرفتم  بودند تماس كرده

   بگويمها آن   تا به  كردم تالش. اند  كرده  توطئه  اجتماعي  تأمين  اداره مسئول   و عليه  شده  جمع  راديو گردهم و مديريت
 نفر   يك  تنها توسط  كمبود وقت  به  با توجه  حادثه  اين  به ربوط خبر م  و پخش  تنظيم  در مورد چگونگي گيري  تصميم كه

 از   يكي  حتي  كه  دارم شك. ساز شود مسئله   گونه  اين  خبري  چنين  پخش كرد كه  فكر نمي  كس  و هيچ  است اتخاذ شده
  . باشد  مرا باور كرده هاي  گفته  كردم  صحبتها آن با   كه كساني

   گونه  اين  كتاب  در اين شوند كه  مي  مرتكب  اشتباهاتي اي  و شبهه  شك  گونه  هيچ  بدون  خبري هاي  رسانه  امروزه  
  . اند  قرار گرفته  مورد بررسي  تمام  با دقت اشتباهات

  ن ميا  به  سخن  خبري هاي  رسانه  در زمينه  آموزش  از فقدان  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  رئيس  بوكاردي  اما وقتي
   و ارائه ، تنظيم  از روند گردآوري  ابهام هاي  هاله  زدودن  به  كلمبيا از نياز مردم  تلويزيوني  از شبكه آورد يا فرد فرندلي مي

   روز بخصوص  در آن  من  آنچه ، مشابه  سرخوردگي  نوعي  را از روي  سخنان  اين  يقين  بهها آنكند   مي اخبار صحبت
   آن  و حذف  خبري دو برنامه  خبر در  يك  خاطر پخش  به  من  كه  روزي  همان اند يعني  آورده  زبان به،  كردم  مي احساس
  .  قرار گرفتم  و نفرين  مورد لعن،  خبري  برنامه از يك

  ره دربا  فكري  دو مكتب  اعضاي  بر نظريه  است يديأي ت ، در واقع  روز بخصوص  در آن  شنودگان  خصمانه  واكنش  
   كرده  تحصيل  مردم  را متوجه  وظيفه ، اين  اجتماعي مسئوليت   از مكتب  خاص  شاخه يك. ها  رسانه مسئوليتحد و مرز 

   نظريه داند اما معتقد است  نمي  را منتفي  خارجي هاي كنترلهاي متفاوت  شكل) 349  ، ص1966 (  ويلبر شرام.داند مي
   مردم  كه قوياً معتقدم«: نويسد  مي شرام. كند  واگذار مي  مردم  به را  ارتباطات ر پويايي د  اصلي  نقش  اجتماعي مسئوليت

   چه  بايد بدانند كه  مردم  هدف  اين  تحقق ، براي البته.  يابند  خود دست  مورد عالقه  جمعي  ارتباط  سيستم  به ندتوان مي
  ».خواهند مي
 در   تنبيه  اهرم  به  شدن  تبديل يعني( كنند   خود را حفظ  معترض  بخواهند حالت ماگر مرد) 352  ص(فزايد  ا  مي  شرام  

  . نباشند تفاوت  بي  و مخاطب  كرده  خود را حفظ بايد هوشياري)   اجتماعي مسئوليت  نظريه
   يا تحصيالت  موقعيت  مناسب  به  اغلب  كه  از كساني  متفاوت هايي  با افكار و انديشه  كه  افرادي ، به  هدف  اين  تحقق  براي

   ديدگاه اين.  كنند نياز داريم  مي ها، عمل  از رسانه هايشان  و خواسته  انتظارات  در بيان  مردم  سخنگويان  عنوان خود به
 ديگر  هاي  برنامه  باشد چون  مطرح  سياسي  موضوع  يك  كه  مگر آن كنم  نمي  نگاه  تلويزيون  وقت  هيچ من «  كه عاميانه
 و   مبتذل  تلويزيوني هاي  برنامه  تمامي  كه  است  از آن  غافل  ديدگاه اين.   است نهمسئوال غير  ديدگاهي»  ندارد  ديدن ارزش

  . نيستند ارزش بي



۵۶ 

  
   از جمله ونتلويزي.   دنيا را ببينيم توانيم  مي  آن  ما از طريق  كه  است  بزرگي هاي  از پنجره  يكي  در واقع  تلويزيون

   به تري  نزديك  و نگاه  بخشيده انداز خود را وسعت  چشم  از آن  با استفاده توانيم  ما مي  كه  است هايي  رسانه ترين مناسب
 از  ، پرداخته  سياسي هاي  شخصيت  درباره  داوري  به  بيشتري  با آگاهي  بر آن  و عالوه  بيندازيم  دور دست رويدادهاي
 در  ها كه ها و كنسرت ها، موزه  اوپراها، باله  تماشاي  و به  يافته شود آگاهي  بر پا مي  در دانشگاه  كه ا و تظاهراتيه سخنراني
  . بپردازيم، را داشتندها آن   تماشاي  و امكان  فرصت  بزرگ  در شهرهاي  هم  از افراد ثروتمند آن  تنها مقدار اندكي گذشته

  چه. كند  مي  را تباه  مهمي  اجتماعي  فرصت كند بايد گفت  نمي  فعاليت  امكاناتي  چنين  آوردن راهم ف  در جهت اگر تلويزيون
   نگاه  تلويزيون  هستند كه ، مقصر مردم ؟ در اصل بايد ديد مقصر كيست!  شويم  نمي  متحمل  بابت  ما از اين  كه خساراتي

  .آورند  نمي  عمل  به ي اقدام  هيچ  آن  بهبود كيفيت كنند و براي نمي
  

   عدم در صورت:   داد و گفت  تعميم توان  را مي  شرام  استدالل رسد كه  نظر مي  به  شد چنين  گفته  كه  آنچه  به با توجه
 وارد  شان  اعتراض  آنكه  براي  حال  كنند اما در عين  و شكايت  گله  خبرها بايد از آن  ارائه  و نحوه  از اخالق  مردم رضايت
  . باشند  مطلع  اخبار تا حدودي  و ارائه ، تنظيم  باشد بايد از فرايند گردآوري و سازنده

 اخبار را بياموزند   و ارائه  گردآوري  موظفند چگونگي مردم:   خواهد داشت  متقابل  جنبه مسئوليت   شرايطي  در چنين  
  مسئوليت  ، نظريه  دلخواه  شرايط در اين.  كنند  خود تشريح اطبان مخي فرايند را برا  دارند تا اين  وظيفهزها ني و رسانه
   دارند به  وحشت  از آن  آزادانديشان  كه  خارجي  كنترل  تحميل ها را بدون تواند رسانه  مي  بر مخاطبان  متكي اجتماعي
  .تر وادار نمايد نهمسئوال  برخوردي

   اداره مسئول   رانندگي  تصادف  ماجراي  به  نسبت  متفاوت هاي  واكنش ، بايد گفت  خواهان  آزاديباره در،  در بحث  
  هاي  برداشت  با مشاهده  مريل  كه وحشتي: كند  مي  را تقويت  خواهان  آزادي  از موارد وحشت  يكي،  اجتماعي تأمين

  نهمسئوال يا غير نهمسئوال در مورد   مردم اننظر در مي  اتفاق  به  يافتن گويد دست  مي مريل. رو شد  روبه  با آن  مردم متفاوت
  .  است  ناممكن ، اقدامي بودن
 در   مهمي  نقش  گرديده  هاياكاوا عنوان  چون يي شناسا ان مع  از سوي   كه(In the head) » تصوير در ذهن «  مفهوم  

  .دشو  نمي  محسوب  مجرد آكادميك  مقوله  دارد و صرفاً يك  اخبار بر عهده دنياي
   عبارت(Public Opinion)  افكار عمومي  نام  ارزشمند خود به   در كتاب(Walter Lipman)   والترليپمن  مثال  براي  

 از   يكي  را عيناً براي (Outside World and the Pictures in our Head) »  انسان  در ذهن  و تصاوير آن  خارج جهان«
 Pseudo)   كاذب  فضاي  خود يك  در ذهن هر فردي«گويد   مي ليپمن.   است  كرده  انتخاب  كتابش هاي فصل

environment)صافي  نوعي  در واقع سازد كه   مي   (Filter)محسوب كنيم  مي  مشاهده  كه  و دنيايي  واقعي  دنياي   بين   
   كند چون  مقاومت  تغييري ر برابر چنينتواند د كند اما نمي  نمي  تالش  تغيير واقعيت  عمد براي  به  انسان گرچه. شود مي

  ».كند  فيلتر عبور مي رسد از اين  مي  انسان  ذهن  به  كه تصاويري
   ساختن دهد مشخص  خود عبور مي  تصاوير ذهني ها را از صافي مسئوليت،  يمسئول   هر شخص  كه  در دنيايي  

  رسد كه  نظر مي  به ، چنين  بزرگ  نقص  اين  به وجهبا ت.   دشوار است  بس ها كاري مسئوليت و حد و مرز  خطوط
   اداره مسئول   كه  است شوند و كساني  مي  ناميده  مخاطبين  از افراد كه اي  افراد يا مجموعه  بر عهده  تا حد زيادي مسئوليت
  . هستند  خبري هاي  رسانه و گرداندن

اما . بينند، تأثير بگذارند شنوند يا مي خوانند، يا مي  مي  را كه هتوانند هر آنچ  دارند و مي  قدرت  افراد و مخاطبين  
   و اين  خود را بروز داده  موظفند تا احساسات  از مخاطبين  هر يك ، با او موافقم  هم گويد و من  مي ما شر  كه گونه  همان

  . سازند  مبدل  افكار عمومي  را به احساسات
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   تحميل  عنوان  به  از آن  مريل  كه  است  با خطري  مقابله  براي  حل  راه ، بهترين  شيوه  اين رسد كه  نظر مي  به  چنين  
   نامشخص هاي  ضرورت گيرد كه  مي  صورت  زماني  تحميلي كند و چنين  ياد مي  بر مطبوعات  دولت  اراده رويه بي

  . داد  ارائه  از آن  دقيقي  تعريف ان نتو  بلكه  نبوده  كردن  پياده  تنها قابل ، نه  اجتماعي مسئوليت
 آورند و   بيرون  ابهام هاي  خود را از هاله  موظفند تا فرايند فعاليت  خبري هاي  رسانه اندركاران  دست  اينكه  دوم  نكته

   است اي  هداگان ج  خود مبحث  براي  موضوع اين.  كنند  تشريح  مردم  را كامالً براي  خبري هاي  خود و رسانه  فعاليت نحوه
  .  است  قرار گرفته  مورد بررسي  بعدي  در فصل كه
   نظريه  عنوان  به  از آن، بهتر  عبارت  خاطر فقدان  به  كه  است اي  نظريه ايم  كرده  ترسيم  كه  در سناريويي مسئله   سومين  

 بر   نظريه اين.  ايم  ياد كرده(Informed-Public-Accessible-Press)»  دسترس  قابل  ـ مطبوعات  آگاه مردم « مسئوليت
  .باشد  استوار مي  خبري هاي  رسانه  از گزارشگران تعهد شديد هر يك

   اليوت دانيل. دارد  بر حذر مي  اداري  و تشريفات ساالري  ديوان  پرده  در پشت  شدن  را از پنهان  خبرنگاران  نظريه  اين  
  :گويد  مي  مورد چنين در اين) 42  ص(

 ها آن از   از هر چيز، هر يك بيش. شوند  نمي  محسوب  خاص  خبري يها ناها يا سازم  رسانه  تنها نماينده نگاران روزنامه ... 
 وجود   فراواني شواهد و مصاديق. باشند  رفتار خود مي مسئول   روي  هستند و از اين  و پايبند اخالق  مستقل كارگزاراني

   خود را كتمان  شخصي مسئوليت   داده  نسبت  افراد مافوق  دستورات  خود را به تواند اعمال دهد فرد نمي  مي  نشان دارد كه
 خود اخالقاً   اعمال  در قبال  باشند باز هم  داده  انجام  خالف  و اعمال  كرده  پيروي  ديگران  اگر از دستورات افراد، حتي. كند

تواند  نمي» كنند  مي نگاران  روزنامه  كه  است  كاري اين«يا »   كنم  تا چنين  خواست  از من مسردبير« شود   گفته اينكه. ندمسئول
  . كند  افراد را توجيه اعمال

   ارزشي هاي نظاموجود .   انكار ناپذير است  ضرورت ، يك اي  و حرفه  هر شغل  اخالقي  سالمت  فرد، براي  استقالل
 رفتار   كه،  متعارف موازين.  دارد  و نظر برتري  عقيده  بر وحدت  و حتي  قبول  قابل، ه حرف  يك  اعضاي متعدد در ميان

  اي  حرفه  گروه  يك  اعضاي اگر تمامي. شوند  مي  برخورد عقايد و افكار متحول  تنها از طريق،سازد  مي  را مشخص گروهي
ا و هايستار   گاه ارتقاء نخواهد بود و هيچ  و  پيشرفت  به  اميدي ه وج  هيچ  باشند به  باور داشته  كامالً يكساني هاي ارزش  به

  .  و ترديد قرار نخواهد گرفت  مورد سؤال  متعارف هاي كنش
  

 را   دسترس  قابل  مطبوعات-   آگاه  مردم  اجتماعي مسئوليت   نظريه  ثقل  نقطه ، در واقع  فوق  عبارت  جمله آخرين   
ها در   ارزش  پرداخت  خواهيم  آن  به  بعدي هاي  در فصل  شد و باز هم  گفته  از اين  پيش  كه هگون همان. دهد  مي تشكيل
   در يك  كه آنچه»  . است  اشتباه اين«: گويند  مي  كه  است  كار افرادي  حاصل  دگرگوني شوند و اين  مي  دگرگون  زمان طول
 معيارها تغيير   شدن شود ضرورتاً با دگرگون  قلمداد مي  گروه  يك  در ميان  شده  پذيرفته  عمل  يك  عنوان  به  زماني مقطع
  .يابد مي
  و با همين»   است  كار اشتباه اين« افراد بتوانند بگويند   در آن  كه  است ، مطبوعاتي  دسترس  و قابل مسئول   مطبوعات  
 و  طرفي  بي  به  نسبت  خبري هاي  رسانه  تا ديدگاه  است  شده بب س  اظهاراتي چنين.  آورند  تغيير فراهم  را براي  زمينه گفته

  . است  شده  بيشتر تشريح با جزئيات   بعدي هاي  در فصل  موضوع اين.  تغيير كند اي  حرفه رفتارهاي
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  5  فصل
  

  Fairness) (انصاف
  
  
  »  كن  را فراموش انصاف« 

 خود  قطاران  هم  به،، جورجيا  رم  چاپ(News Tribune)  نيوز تريبون  وزنامه سردبير ر(Jahn L.Perry)  پري.   ال  جان
  . بار نخواهد آورد  به  بيهوده  جز لفاظي  چيزي،  انصاف  رعايت  در راه  تالش كند كه  مي توصيه

  
   حال  شود، اما در عين م مته انصافي  بي خواهد به  نمي نگاري  روزنامه  هيچ  كه  كنيم  نخواهد بود اگر فرض  غيرمنطقي  

   رعايت  براي  كه  است  مكانيكي هاي تالش  ، مجموعه تر از آن ، مشكل  نيست اي  نيز كار ساده  انصاف  يا رعايت تشريح
   تشريح  فصل  در اين  منفي  پيامدهاي  از اين دو نمونه. آورد بار مي   به  معكوس  نتايج گيرد، و اغلب  مي  صورت انصاف
  .اند شده
.   است  مقوله  ما از اين  دربرداشت  گوناگون  عوامل  بودن  دخيل  انصاف  رعايت  در راه  اساسي  از مشكالت  يكي  

نگار   روزنامه  ذهني دهند، برداشت  مي  را تشكيل  گزارش  يك  محتواي  كه  عناصري ها، گزينش  واژه  انتخاب  چون عواملي
  دارد و  خود را پنهان  ذهني داوري كند تا پيش  مي نگار تالش  روزنامه  كه  در مواقعي  برداشت  اين هگا به   گاه  رفتن و از ميان
   را تشكيل  انصاف  به  مربوط  زمينه،  موارد فوق. دانست  عوامل  اين  از جمله توان  اخبار را مي  و ارائه  گردآوري مكانيزم

   و تبيين  تعريف  موجود بر سر راه  از مشكالت تري  با يكديگر تصوير روشن مسائل   اين  آميختن دهند و با درهم مي
  .آيد  مي  دست  به انصاف

 خود   همقطاران  به نيوز تريبون   سردبير روزنامه پرس.   ال  تا جان  است  شده  سبب  عاملي  چه  ببينيم، آغاز بحث  براي  
   كنند؟  را فراموش  كند تا انصاف يهصتو

 گويد، مي) 61  ، ص1986 (تايمز   خبري نامه   منتقد هفته(Thomas Griffith)  ث گريفي  توماس  كه  گونه  همان
 و   شده  روزي  شبانه  فروشگاه  زور وارد يك  به  جورجيا با توسل  در ايالت  دو نفر در شهر رم  آغاز شد كه  زماني مشكل
   نام نيوز تريبون  روزنامه.  را مورد تجاوز قرار دادند  وي،  صندوق  موجودي  تحويل  صندوقدار به  مجبور كردن ضمن

  . نمود  بود خودداري  مورد تجاوز قرار گرفته كه  صندوقداري  نام  از افشاي  كرد لكن  را در خبر خود فاش فروشگاه
   پري  شد تا جان  امر سبب همين كرد و   توصيف  را غيرمنصفانه نيوزتريبون   روزنامه ، گزارش  فروشگاه  اين  نماينده  
  : نويسد  مي ثگريفي.  كند  تهيه يا هنا منصف تواند گزارش  مي  چگونه  شرايطي  چنان  تحت  فكر بيفتد كه  اين به

   به  فروشگاه  ذكر هويت  چون  است  غيرمنصفانه  فروشگاه  نام  افشاي  كه  داشت  شكايت  از آن  فروشگاه  نماينده
 بود   ناراحت اما بيشتر از آن) پذيرد  را مي  استدالل  اين  تا حدودي  پري جان( منجر خواهد شد   قرباني م نا افشاي
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   كه  شكلي  به  و انصاف  عدل  رعايت گويد تنها راه  مي پري.   است  ذكر شده اي  زنجيره  فروشگاه  چرا نام كه
 در   زن  يك  گذشته شب «  كنيم  خود اعالم  در گزارش  كه  است كرد، اين  مي  دفاع  از آن  فروشگاه  اين نماينده
آيد   در خبرها مي  نامشان  كه گويد كساني  مي  پري جان. »  شهر مورد تجاوز قرار گرفت هاي  از محله يكي

 و  د لطف را مورها آنخواهند تا  ها مي  از رسانه  نيستند بلكه  خبري هاي  رسانه  از سوي  انصاف  رعايت خواهان
ها انتظار   از رسانه مردم. ....  شوند لئ استثناء قا  برايشان  جامعه  در قبالها آن از   حمايت  و ضمن  قرار داده محبت

 منتشر را ها آن  اي  حرفه  و موفقيت  فرزندانشان  به  تحصيلي  بورس  خوشايند، نظير اعطاي دارند تا تنها خبرهاي
  .كنند

 را مورد   و قاطعيت صحت« خود  هاي  اخبار و گزارش ها موظفند تا در ارائه روزنامه   داشت  عقيده  پري
  ». باشند  نداشته  انصاف  به  دهند و كاري  جا گزارش  و به  موقع  و به  قرار داده توجه

  

   خود اهميت تبار و حيثيت اع  براي  فزاينده اي  گونه ها به  روزنامه  رسيد كه  نتيجه  اين  خود به هاي  در بررسي ثگريفي
  . دهند  نشان طرف  و بي غرض كنند تا خود را بي  مي شوند و تالش  مي لئقا

  تايمز نيويورك   كنند و روزنامه  متهم  زن  بيوه  يك  حرمت  هتك  را به ، فالني  و آن گويد، بگذاريد تا اين  مي ث گريفي  
ها و   واژه  بعدي در صفحات:   مؤلف يادداشت[.  نداد  پاسخ  شنوگان هاي  تلفن  به  فالني  بنويسد كه  خاصي با وسواس

   گناهي  به شخصي. ] است  قرار گرفته  ارزيابيد دهد مور  نشان  از خود واكنش ث شد گريفي  موجب  تايمز كه  مقاله لحن
   به  پاسخگويي  عدم  اتهام،  صورت  در آن  باشد چون  و منتظر تحوالت  گذاشته  دست  روي تواند دست  نمي،  است متهم
  . خواهد ماند  خود باقي  قوت  به  همچنان،  شنوندگان تلفن
   دهنده  تسكين  مطالب  افزودن  از طريق، در اخبار  ساختگي غرضي  و بي طرفي  در ايجاد بي  مرسوم  انتقاد از روش  

 ،گويد  مي  زمينه  در اين  در اظهار نظري(Edward R. Murrow)مورو  . ادوارد ار. شود  محدود نمي ث گريفي تنها به
   اظهارات  نقل  خود را به  از گزارش  خاصي سازد تا فضاي  را ناگزير مي  اخبار، گزارشگران  در ارائه  ايجاد تعادل روش
  . ندارند  نيت  خود حسن  مطالب  در بيان  دهند كه  اختصاص كساني

   كساني سازد تا نظرات ناگزير مي  را  گزارشگران  دارند كه  و اصولي  خود موازين  براي  خبري هاي  از رسانه  بسياري  
  هاي  رسانه  گردانندگان  از سوي  اصل  اين  اگر رعايت حتي.  قرار دارند جويا شوند يم غيررس  اتهامات  در معرض را كه
   به  مربوط  مرجع هاي  كتاب  در كليه  كه  اصل  از وجود اين نگاران  روزنامه ة باشد، هم  نشده  توصيه  گزارشگران  به خبري
 و   محاكم  از سوي شوند كه  مي  اطالق  اتهاماتي  به  غيررسمي اتهامات( هستند   آگاههكيد شدأ ت  بر آن نگاري روزنامه

   را كه  كساني  و اظهارات ت نيستند نظرا  موظف  گزارشگران  كه  پيداست ناگفته.  باشد  نشده  عنوان  قضايي شكيالتت
  ). كنند  خود منعكس هاي اند درگزارش  شده  و بازداشت  متهم  جرمي  ارتكاب  به بطور رسمي

   به ؟ ظاهراً چنين  است  شده  نيز مرتكبي ديگر  گناه، نداده  پاسخ  شنودگان پي در  پي هاي  تلفن  به  كه  اما آيا شخصي  
   تلفني هاي  تماس  ضبط  دستگاه  بر روي  شنوندگان  تلفني  اگر مكالمه  حتي  است  مثبت سؤال   اين  پاسخ رسد كه نظر مي
   سفر خارجي  عازم اي  قاره  بين ي هواپيما  سوار بر يك  زمان  مكرّر، در آن هاي  تلفن  اين  باشد و مخاطب  شده ضبط
 افراد به داليل  بايد كرد؟ كنند چه  مي و رويدادها خودداري   حوادث  افراد از اظهار نظر درباره  كه در مواقعي. باشد

  .االت خبرنگاران خودداري كنندؤگويي به س مختلف ممكن است از پاسخ
 در مورد   و رسوايي  از جنجال  خاطر اجتناب  و به  نيت  در خبر از سر حسن كاري  دست  است  نيز ممكن  در مواردي  
   خبرنگار روزنامه(Diane Curcio) كروسيو    ديان  گزارش  ماجراي  كامالً درباره وضوع م اين.  باشد  حساس  موضوع يك

 كامالً   آمادگي  مدرسه  در يك  جنسي  سوء استفاده  دادرسي  جريان  درباره(Newark star-ledger)  لجر - استار نيوارك
  هاي  از حد گزارش  بيش  جزئيات  به  نسبت نامه روز  سردبيران  شد كه متوجه) 1988  مصاحبه(كورسيو . كند  مي صدق
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 نفر   با بيست  كه  معلمي  محاكمه  به  كه  نيوجرسي  در ايالت(Maplewood) در مپلوود    ماهه  ده  محاكمه  اين  در زمينه وي
 با   روزنامه  اين نسردبيرا. دهند  مي  نشان  حساسيت  است  داشته  نامشروع  جنسي  خود تماس  خردسال آموزان از دانش
  كردند براي  مي  ويرايش  چنان  خبرنگار را آن  اين هاي  گزارش  و تخصصي  علمي هاي  و واژه  از عبارات استفاده

  . باشد  نداشته  زننده  حالت خوانندگان
   شده  نقل د كودك مه  در يك  جنسي  رسوايي  در محاكمه  از كارآگاه  بازجويي  عنوان  تحت  ماجرا كه  اين  گزارش  

   محسوب  زننده هاي  و صحنه  كالم  صراحت  بردن  از ميان  براي  سردبيران  توسط  گزارش  از ويرايش  بارزي  نمونه است
  .شود مي
 كورسيو با  هاي  از روزها گزارش در برخي.  دارد  بستگي  ويراستار و سردبيران  سليقه ، به  مطالب  ويرايش  شدت  

  .شد  مي  چاپ  و صراحت ات جزئي همان
   شد كه  متوجه ، وي اول.   است  كرده  اشاره  دو شكل  خود به هاي  در گزارش غرضي  بي  موضوع  كورسيو در تشريح  

   بيان  صراحت  كه سردبيراني:  كنند  خود را حفظ طرفي كردند تا بي  مي  ماجرا بودند تالش  درگير اين  كه  كساني تمامي
   به  را كه  قصد داشتند تا آنچه  تمام  نيت  كورسيو با حسن  گفته بردند به  مي  از ميان  دادرسي خود را در تشريحخبرنگار 

   دادرسي  كامل  را در جريان  تا خواننده دانست اما كورسيو خود را متعهد مي.  كنند  حذف  داشت  زننده  لحنها آناعتقاد 
گيرد و   مي  صورت  كه هايي  را از سوء استفاده  روزنامه  خوانندگان  بر پا كند بلكه جنجالي   خاطر كه  اين  به قرار دهد نه

  ).1988،   كتاب  كورسيو و مؤلف  بين  شده  انجام مكاتبات... ( كند  بود آگاه  شده  افراد عنوان  عليه  كه اتهاماتي
  آورد و سبب  بار مي  به  منفي  نتايج،  لهجه ز صراحت ا  و خودداري غرضي  بي  در راه ، تالش  از مواقع  در برخي  
  . دهند  نشان  ماجرا قرار دارند خود واكنش  يك  در دو سوي  كه  و كساني شود تا ناظران مي
اين  رويداد    گسترده  خبري ند از پوششدخوان  را مي  پرونده  شاهدان  نشده  ويرايش ها و اظهارات  گزارش  كه  كساني  

   وظيفه  كه  ديگر كساني از سوي.  داشتند  شكايت  متهمان  عليه  كيفرخواست  در تهيه  دادستان  و ضعف وچككچنين 
  شود راضي  مي كاري  دست  گونه  اين  دادرسي  جريان ديدند گزارش  مي  كه  داشتند از اين  را برعهده  از متهمان دفاع

  . نبودند
  د بودن  شده  متهم  آن  ارتكاب  به  متهمان  كه  بودند اعمالي  عقيده  بر اين متهمان   مدافع  وكالي  بود؟ چون چرا چنين

   اين  بر فعاليتپيوسته   كه  از ديد كساني توانسته  نمي  كه  و آشكار است، تكراري  عجيب عادي غير  چنان آندر 
  . بماند  داشتند پنهان  نظارت  كوچك كودكستان

   كه در مواقعي: سازد  آشكار مي،  خبري  را در پوشش طرفي  و بي  عدالت  رعايت  به مربوط   مشكالت، ماجرا  اين  
   و معقول  نيت  حسن  داراي  اشخاص  شود برداشت  رعايت  وظيفه  يك  عنوان  به  و عدالت غرضي  بي شود اصل  مي تالش

   ماهيت  منحصراً درباره  كه فيلسوفي) 243   ص1980 ((John R. Searle)   سيرل.  آر جان. كند  پيدا مي با يكديگر تفاوت
  :  است  اظهار نظر كرده  چنين  نوشته ، مطب تعهدات

   كامالً منطقي  داليل  كاري  انجام  براي  كه  است  مواردي ، در برگيرنده  واقعي  در زندگي  اخالقي هاي بيشتر كشمكش ... 
   جلوه  را منطقي  مغاير آن  كاري  و انجام  را غيرمنطقي  كاري  چنين  انجام د دارد كه وجو  داليلي  حال وجود دارد و در همان

  .دهد مي
  

   منعكس  كامل  و با جزئيات  تمام  را با دقت  جنجالي  دادرسي ، ماجراي  است  موظف كرد كه  مي  كورسيو احساس  
   تنظيم  كورسيو را طوري  موجود در گزارش  اطالعات د كهديدن  مي  نيز خود را موظف  روزنامه  از سردبيران برخي. كند

   داشتند اما مؤلف اي كننده  قانع  خود داليل  براي  سردبيران  خبرنگار و هم هم.  برانگيز نباشد آميز و جنجال  توهين كنند كه
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   عمل  به هاي تالش   پرونده هدان شا  اظهارات  كورسيو و زيرورو كردن هاي  گزارش  از حد متن  تغيير بيش  كه معتقد است
  .  است  ساخته  را مخدوش عدالتانصاف و    رعايت  حفظ  در جهت آمده
 را  غرضي ؟ اگر بي  چه يعنيو انصاف   غرضي بي:   است  مانده جواب  بي  اصلي سؤال ،  از بحث  مرحله  تا اين  البته  

   ديگران  از آزردگي  باشد و مانع  دور از احساسات  به  كه يها Ĥن مي ه را  انتخاب  يعني  كنيم ا معن  درونيحه مصال نوعي
   و رعايت غرضي  از بي  تعريف شايد بهترين.   خواهد ساخت ا متزلزلر   تعريفي  چنين  كورسيو صحت شود، ماجراي

  .اشد ب  ممكن  بافت ترين  و مناسب  شكل ترين  و صحيح ترين  دقيق  رويدادها به  تشريح انصاف
اند   مدعي  كه كساني. كند  ايفا ميها نا انس  در برداشت  مهمي  شد نقش  گفته  پيش  در فصل  كه نهگو   همان،  بافت  

 در   بافت  نقش  دارد بر اهميت  بر عهده  خبري  پوشش صداقت در  كنيم  ما تصور مي  از آنچهتر مهم  ها نقشي  واژه انتخاب
 و   مخدوش  معاني  هستند كهاي   مغرضانه كامال  كلمات ها در اصل ژه وا  و گزينش بافت. رند تأكيد داها نا انس برداشت
. گذارند  خود كنار مي  لغات  رسمي  از فرهنگ  خبري يها نا سازم  انواع  كه هايي شود، واژه  مي  ارادهها آنآميز از  حقارت

   كار گرفتن  از به  آن  اوليه  خاطر معني  به  خبري يها نا از سازم  بسياري  كه  است اي كلمه» (Spry)   قبراق «  واژه  مثال براي
   واژه  از اين استفاده.  هستندل و سرحا  هنوز فعال شود كه  مي  اطالق اي  افراد سالخورده  به  واژه  اين  داردند چون  اكراه آن

  .  استثنا است  در واقع،  قبراق اند و سالخورده ده از كار افتا  در مجموع  افراد سالخورده  كه  است  معني بدين
   معني  اجتماعي  شرايط  در دگرگوني  از پژوهشگران  برخي  گفته  به  كه  است  از موارد عاملي  در برخي  كاربرد كلمات  

   دانشگاه تباطات ار  استادان(Jummie Reeves) ريوز  وجومي(Richard Campble)، ريچارد كمپل  مثال براي. كند پيدا مي
 (Critical Studies in Mass Communication)  جمعي  در ارتباط  انتقادي مطالعات    در نشريه  كه اي  در مقاله ميشيگان

  (Homeless)  خانمان بي «1980  دههنگاران آمريكا در اوايل  منتشر شد خاطر نشان ساختند كه روزنامه) 21   ص1988(
   در برداشت  پديده  اين  كشف در نتيجه.  كردند  بود كشف  شده  تبديل  جامعه  و اساسي  اصلي سائلم از   يكي  به را كه
   مندرجات  در فهرست1970   دهه  در خالل ، مقاله  اين  مؤلفان  گفته به.  داد  روي شناختي ا معن  دگرگوني ها يك رسانه

   عنوان  تحت اي  پراكنده خورد و تنها مقاالت  نمي  چشم  به خانمان اد بي افر  مقوله  به اي  اشاره تايمز نيويورك  روزنامه
 مورد 235 ، تايمز نيويورك   روزنامه  مندرجات  در فهرست1985  اما در سال. رسيد  مي  چاپ  به  يا مسكن  دوشي  به خانه

  :اند  داده  پاسخ  چنين  بود؟ مؤلفان  چه  دگرگوني  اين علت.  رسيد  ثبت  به خانمان افراد بي
 افراد   تغيير تعداد و نوع  حال  و در عين  جامعه اقتصادي/  بيانگر تغيير ساختار اجتماعي  تا حدودي  دگرگوني  اين
   در حاشيه  و زندگي  سرگرداني  كه  است گرداني  و دوره  از ولگردان  گذشته  بيانگر تصورات دوشي  به خانه.   است خانمان بي

   آمريكا محسوب  جامعه  متوسط  در تار و پود طبقه  مهمي  شكاف دهنده  نشان خانماني اما بي. اند  كرده  انتخاب را جامعه
 (Mainstream)   از متن  با خشونت  ناچار و اغلب  به  سرپناه  خاطر نداشتن به...  باشد   خواسته  آنكه فرد بدون: شود مي

  .شود  مي  رانده  حاشيه  به جامعه
  

   زماني  خاص  مقطع  در يك  واژه  يك  معني  به  بلكه،  واژه  انتخاب  تنها به  از موارد نه  در برخي غرضي  ديگر، بي  بيان هب
   معاني  دهه  يك  ظرف  چگونه خانمان  و بي دوش  به  خانه هاي  از واژه  تصور ذهني دهد كه  مي  باال نشان مثال.  دارد بستگي
 1970 ((Sentience)  ادراك   نام  خود به  در كتاب  كه(Wallace Metson)   متسون  والس  گفته به. ردند پيدا ك متفاوتي

   در طول  است  ممكن(Mistress) نديمه   چون اي  واژه  دارد، معني ها اختصاص  واژه  معني  مفهوم  بررسي  به كه) 22  ص
  . پيدا كند اي  تازه  بدهد و معني  خود را از دست معناييبار   تغيير كند يعني زمان
   زماني  قبراق ترديد واژه بي. گيرد  مي  سرچشمه  واژه انتخاباز   ها ورزي  از غرض  بسياري  گفت توان  مي  بر اين  عالوه  

   قبراق اً از واژه عمد، افراد  اين  استثنا بودن  دادن  نشان  بودند و براي  بسيار اندك  فعال  تعداد سالخوردگان  شد كه ابداع
ها   برداشت  كه  از زمان  كوتاهي  در مقطع  با ولگردي  پديده  اين هاي  تفاوت  دادن  نشان براي»  خانمان بي«. شد  مي استفاده
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   مربوط  اجتماعي  و زمينه  بافت، موارد در هر دو اين.  شد  بود ابداع  تغيير شده  دستخوش  موضوع  از اين  همگاني و درك
  .  است  شده  دگرگون  دو واژه  اين به

 خبر نيز  گردآوريچگونگي  و  انداز، عناصر، انتخاب  چشم  چون امليغرضي، عو تأثير انتخاب واژه بر بي بر   عالوه  
  .گذارند  تأثير مي غرضي بر بي

   به تايمز نيويورك   روزنامه در  كه  مرجعي  در كتاب  بلكه،  نيست  و خودسرانه  ابداعي بندي  طبقه  يك  مطلب  اين  
   اشاره  چهار واژه  اين  به  صراحت  به ، و عينيت غرضي  بي  به  مربوط در مبحث) 75   ص1976(شود   مي  داده خبرنگاران

   نقل  گرديده  مشخص  كروشه  در داخل  خود كه  شخصي  با اظهارات  مرجع  كتاب  از اين در اينجا عباراتي.   است شده
  : كنم مي

  تعريف[ شود   رعايت تايمز نيويورك در   مندرج  خبري هاي  اخبار و تحليل  بايد در تمامي طرفي  و بي غرضي  بي
تواند   مي سادگي  به اما صحت. شود  مي  محسوب طرفي  و بي غرضي  بي ، عنصر اصلي ترديد، صحت بي. ]انداز چشم

  اي  گونه توانند به  برخوردارند مي  الزم  از صحت  تنهايي  به  هر يك  كه  از حقايق  رشته ، يك  مثال براي.  شود مخدوش
  توانند به  مي زمان  و بي  ظاهر ساده  به هاي  واژه حتي. ] عناصر انتخاب[ شوند   در كنار يكديگر چيده بدخواهانه  و مغرضانه

 را  غرضي تواند بي  نيز مي  زمينه  پس  به  مربوط  اطالعات تيح.  منجر شود  جانبداري  به  قرار گيرند كه  مورد استفاده اي گونه
  .] خبر  عناصر و روند گردآوري انتخاب[)    است هن زمي  پس  از ارائه  يا خودداري  ارائه  آن  شكل ترين ساده( كند  مخدوش

اند   يا انتقاد قرار گرفته  اتهام  در مظان كه  ييها نا يا سازم  مردم اينكه.   نيست  كافي  تنهايي  خطاها به  از اين اما اجتناب
   خبرنگاران  روي از اين.   است  مهم العاده  فوق، از خود برخيزند  دفاع  بتوانند به  شده  ارائه  از آنان  ناخوشاينديريا تصوي

   وارد شدهها آن   عليه  يا اتهاماتي  مورد انتقاد قرار گرفته  كه ييها نا با فرد يا افراد و سازم  ممكن  هر وسيله موظفند تا به
، بايد   كاري  چنين  انجام  امكان  عدم در صورت.  كنند  فراهم  آنان  پاسخگويي  را براي  الزم  و فرصت  برقرار ساخته تماس

   اما به  گرفته ت، صور  انتقاد و اتهام  طرف يها نا افراد و سازم  و پاسخ  نظرات  انعكاس  براي  تالش  ذكر شود كه در مقاله
  .] اخبار  روند گردآوري  مكانيزم[    است  مانده نتيجه  بي  تالش  اين  شده  عنوان  در مقاله  كه داليلي

  

انتها   بي  جدال  ديگر از جمله  و مباحث  قرار گرفت  و ارزيابي  مورد بررسي  فصل  اين  در ابتداي  از تدابير الزم برخي
   بعدي  در فصول  كامل  نيازها با جزئيات  اين  از سوي  پيام  تحريف  و چگونگي  خبري  خاص نه رسا  يك  نيازهاي بين

  ها اتخاذ كرده  واژه  انتخاب  درباره  در بحث  را كه اي  خود، رويه هاي  ديدگاه  دقيق  تشريح  براي در تالش. اند  شده تشريح
   اخبار خواهيم  گردآوري هاي  عناصر و شيوه انداز، انتخاب  چشم  چون واملي ع  گذرا به  داد و نگاهي  خواهيم  ادامه بوديم
  . داشت

   كه  اينجاست اما مشكل.   است  واقعيت  و بيانگر دقيق(Viewpoint)    از ديدگاه ، بازتابي(Prespecive)  انداز  چشم
   از روزنامه(Russel Baker) بيكر   راسل ت نيس  صادق  دارد، هميشه  دو طرف  هر ماجرايي  كه  تكراري  عبارت اين

   مغرض  كند اما بازهم  خود منعكس  را در گزارش  مختلف  نظرات  است  خبرنگار ممكن گويد يك  مي تايمز نيويورك
  طرفي  بي  كامل  رعايت گفت تايمز  نامه  هفته  از نويسندگان(David Gates)   با ديويد گيتس بيكر در مصاحبه.  بماند باقي

   شود و فرصت  تهيه  سرعت بايد به  مي  خبري عناوين«گويد   مييو). 65   ص1989 (  است  تقريباً غيرممكن و عدالت
با چهار :  وجود دارد(Rashomon)   راشومون  نوعي  كه  گفت توان مي.  وجود ندارد  زمينه  پس  به ن پرداخت  براي چنداني

   ژاپني  فيلم  از يك  كه  است اي  مقوله ،تأثير راشومون. »دهند  مي  متفاوتي  پاسخ ر يك و ه كني  مي  مصاحبه نفر مختلف
  .  است  شده  شد گرفته  گذاشته  نمايش  به1951   در سال  كه  نام  همين تحت

   اختصاص لف مخت  چهار شخص هاي  ديدگاه  بررسي به»  است»   در جنگل راشومون «  كامل  عنوان كه (  راشومون  فيلم  
  آميز آن  رويداد خشونت  اين  چهار نفر درباره اظهار نظر اين. اند آميز بوده  خشونت  صحنه  شاهد يك  همگي دارد كه
 را   حادثه  از اين ورزي  از غرض  و عاري طرفانه  بي  گزارش  ارائه  قرار دارد كهها آن   شخصي هاي  تأثير ديدگاه  تحت چنان
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   عينيت  تحقق  پيدا كرد اما براي  ضد آن  مقوله  يك  تأثير راشومون  بردن  از ميان  براي شايد نتوان«. (دساز  مي غيرممكن
   ماجرا دسترسي  حقيقت تواند به  از افراد مي  و جو از تعداد بيشتري  پرس نگار در صورت  روزنامه  يك  گفت شايد بتوان
  ).»پيدا كند

 از   كه هايي رسانه.   است فريبنده   مقوله  خود يك كند كه  پيدا مي  ارتباط  عينيت وله با مق  در نهايت،انداز  چشم  
 دور  اما حتي.  مبرا هستند  يا راست  چپ  سياسي  از جانبداري  ادعا كنند كه  است زنند ممكن  مي  دم  و عينيت غرضي بي

 منجر   آن هاي  ديدگاه  و عينيت غرضي  بي يا ضرورتاً به  آ  يا چپ راستسياسي   هاي  از گرايش  خبري  رسانه  يك بودن
 اكسترا    انتقادي  در نشريه  مقاالت  طي(Jeff  Cohen)   كوهن  جف جمله از   از منتقدان برخي.  نباشد شود؟ شايد چنين مي

(Extra) )1989 (ديگر يك و نشريات  تايمز نيويورك  نويسد روزنامه  دارد مي گرايانه  چپ  علني هاي  گرايش كه   
 از  يكي. شود  مي  تلقي انداز مغرضانه  چشم  خود نوعي كنند كه  مي  را تبليغ(Centrist ldeology) مركزگرا   ايدئولوژي

  ...  است  دوليت منابع)   ناشناس و اغلب(شمار  كند تعداد بي  مركزگرا ياد مي  تبليغ  عنوان  به  از آن  كوهن  آنچه هاي نمونه
» زنند  مي كنند رقم  مي  ديكته  قدرت  را صاحبان نگار باشند بيشتر آنچه  روزنامه  آنكه  جاي  به  از گزارشگران برخي «  

 بيانگر   اظهار نظر وي  نمود كه  بايد اذعان، كنيم  قضاوت كوهنم نسبت به اظهارات ي بدون آنكه بخواه.)14ص (
  پيدا كردن: ياد كرد» (Perspective on Perspective) ه در ديدگا ديدگاه«،  ن عنوا  به  از آن توان  مي  كه  است وضعيتي
 و  بح   از هر گونه  و عاري طور عادالنه ه را ب  و مشاهدات آمدها را مشاهده  و پي مسائل   از آنجا تمامي  بتوان  كه مكاني
گويد   مي  كوهن  كه  گونه  نيز همان  كامل فيطر  بي  حفظ  در جهت  تالش حتي.   نمود بسيار دشوار است  منتقل بغض
  يانا د هاي  بر سر گزارش روي  و ميانه  اعتدال  رعايت  آيد كه  پيش  وضعيتي  همان  كند يعني  را مخدوش تواند واقعيت مي

  .كورسيو آورد
  غرضي  در بي  مهمي ، نقش  خبري  گزارش  يكي عناصر و اجزا  انتخاب،(Selection of Elements) عناصر  انتخاب  

   عناصر و تنظيم  دلخواه ، انتخاب  خبري  عناصر و اجزاء گزارش  انتخاب هاي  از شيوه يكي. كند  ايفا ميو رعايت انصاف
   برآوردن  در كنار يكديگر برايها آن   عناصر و چيدن نگار در انتخاب  روزنامه  عمل آزادي.   مورد نظر است  شكل  بهها آن

 نظر خبرنگار در  ، اعمال در مواردي. دهد  مي  نشان  خوبي  را به  شيوه  اين  بودن  مورد نظر، غيرمنصفانه هدفمنظور و 
 خود   خودي  به  كه رود و عناصري  عناصر خبر نيز فراتر مي  جانبه  يك  از انتخاب  حتي  خبري  گزارش  يك تحريف
  . منجر شود  غيرعادالنه ينيچ  زمينه تواند به روند مي  شمار مي  به واقعيت

   كه  خبري هاي  سرويس بيشتر كاركنان.   است  در تلويزيون  خبري  گزارش  يك  تدوين  وضعيت  اين  كالسيك  نمونه  
 مورد  هاي  صحنه  با انتخاب توان  مي  چگونه دانند كه  مي  خوبي  دارند به  ويدئويي  ويرايش  با دستگاه  مختصري آشنايي
   كه  است  فيلم  برگرداندن  عقب ها يا به  صحنه ، حذف  روش  بارز اين  از مصاديق يكي.  داد  ارائه يا نه اصوير مغرضنظر، ت

  هاي  اكثر مصاحبه  اينكه توضيح. شود  مي  بار ديگر عنوان  خبرنگار يك ، سؤاالت  مصاحبه  گرفتن  با پايان  از آن  استفاده اب
   را در استوديو تدوين  شده  تهيه  فيلم شود و سپس  مي  تهيه  مصاحبه  انجام  در محل  دوربين  از يك  با استفاده تلويزيوني

 بار ديگر   بايد يك  شده  مطرح  شود سؤاالت  اضافه  فيلم  متن بهنيز  تصوير خبرنگار   آنكه  براي  مواقعي در چنين. كنند مي
  .تكرار شود

   از روي  اطالعات  اصلي  در مصاحبه گرچه اختيار كند،  آميزيا افتر ها، خبرنگار لحن سش تكرار پر  هنگام  اما اگر به  
   خوشايند از گزارشگر و معرفي  تصويري  ارائه  به  است  ممكن  خواهد آمد؟ نتيجه  پيش  وضعي اند، چه  شده  ارائه ميل
  1. منجر شود  خبرنگار بسيار ورزيده  يك  عنوان  به وي

 از  هايي  صحنه(Cutaway)   و حذفو در استودي  فيلم  تدوين  هنگام  گزارشگر به(Reversal) تكرار سؤاالت   موضوع  
   روش  از اين  خبري هاي  از رسانه برخي. شوند  مي  محسوب نگاري  روزنامه انگيز در دنياي  بحث مسائل  ، از جمله فيلم

   تصويري  ارائه  براي  را عاملي  روش  اين كارگيري  به  خبري مسائل  اندركاران  از دست كنند و بسياري  نمي استفاده
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   همراه  دراز به  ساليان  كه(Sanford Socolow)سنفورد سوكولو. كنند  مي  از رويدادها تلقي  و مغرضانه نادرست
،   تكرار سؤاالت  جاي  به  داشت  را برعهده  اس  بي  سي گاهي  خبر شام  تهيه مسئوليت (Walter Cronkite) كرونكايت

  وي).  ديگر  صحنه  به  صحنه  از يك  و پريدن  زايد در مصاحبه هاي  صحنه حذف(كند   مي  را توصيه  فيلم  تدوين روش
 از   بخشي  شود كه  متوجه  بيننده  چون  است  همراه  بيشتري ها با صداقت  از صحنه  برخي  حذف  روش  كه معتقد است

  ).193   ص1984،   وايت  توسط  شده نقل (  است  شده  حذف مصاحبه
   مصاحبه  خورده  گره  هم  به هاي  از دست  تصوير درشت ؟ ارائه  دهيم  نشان  را عصبي  شونده  مصاحبه خواهيم  آيا مي  

 خود را در  هاي دست   نشستن  هنگام  به  اغلب  مردم گرچه.  نمايد  ما را برآورده تواند خواسته  مي  راحتي  به شونده
  اند با توجه  نشسته  نفر در آن  سي  باشد كه  ناظر اتاقي  كه ، هر شخصي  خاص  وضعيت اما در يك. كنند  مي يكديگر گره

  . دهد  گناهكار را تشخيص  دست تواند ده ، مي  آنان هاي  دست  قرار گرفتن  وضعيت به
 را   روش  اين1950   در دهه(Mlike Wallace) واليس  ؟ مايك  دهيم ان نش  را نارحت  شونده  مصاحبه خواهيم  آيا مي  

   نكته  بر اين طور قطع هانجامد اما ب  مي  واقعيت  عمدي  تحريف  به  روش  از اين  استفاده  كه پذيرفت  نمي گرچه كرد و ابداع
   خود تحت  حال  در شرح  واليس مايك. ر دهد را تغيي  بيننده تواند برداشت  مي  اجزاء تصويري  انتخاب  كه  بوده واقف
   تحت  كه هايي  را از مصاحبه تجربياتش) 15 و 14   صفحات1984 ((Close Encounters)   » نزديك برخوردهاي « عنوان
  :  است  كرده  تشريح  گونه  اين گرفت  مي  انجام(Night Beat)   » بيت نايت « عنوان

.  نبود  وجود دارند خبري  نشيمن هاي  در اتاق  بطور سنتي  كه  و نوار ماليم  راحت هاي از مبل،  مان تلويزيو  در استوديوي
  هاي  نورافكن  كهاشت د  و كامالً سياه روح  بي ، فضايي داديم  مي  خود را انجام هاي  مصاحبه  ما در آن  كه  استوديويي برعكس

   جا ختم  همين  به موضوع.  بود  رفته  نشانه  شونده  مصاحبه  و روح  و چشمان  من هاي  شانه  پرتو خود را بر روي كننده خيره
   نزديك  و تصويرهايتند قرار داش  شونده  از مصاحبه  دوري  در فاصله  فيلمبرداري هاي  روزها دوربين در آن. شود نمي

   به  آنكه شدند و براي  مستقر مي  شوندگان احبه از مص اي  مالحظه  قابل ها در فاصله  دوربين  زمان در آن. شد  نمي گرفته
در . شد  مي  گرفتهها آن از  كيي نزد  خواهد شد تصاوير نيمه  ارائه  از وي  شود تصوير جذابي  داده  اطمينان  شونده مصاحبه
 و   عرق ، قطرات  عصبي  حركات  دادن  نشان  تا براي كرديم  مي  ما تالش  بيت  نايت  عنوان  تحت  شده  انجام هاي مصاحبه

   و تمجيد از كار خود را ندارم قصد تعريف.   كنيم  بودند استفاده  شده  گرفته  از نزديك  كه ها از تصاويري ها و زگيل خال
  .شد  مي  محسوب  انقالب  خود نوعي  در آمريكا براي  روش  اين  پنجاه  دهه  اواسط  يعني  زمان  در آن  كه اما بايد بگويم

  
   حركات  دادن  نشان  كه دانم  مي  را الزم  نكته  ذكر اين  از حد بها دهيم  بيش  موضوع  اين  به  بخواهيم  آنكه  بدون  

   را داريمها آن   دادن  ما قصد نشان  كه  بيانگر خصوصياتي  هميشه  شوندگان  مصاحبه  بدن  عرق  و قطرات عصبي
   كردن دهد و عرق  را از خود بروز مي  عصبي  حركات  گونه  اين  هميشه  است صاحبه م  در حال  كه شايد كسي. باشند نمي
   ثابت  شونده  را در مورد مصاحبه  خود چيزي  خودي ها به  ويژگي  گونه اين.  دارد يد و عا  هميشگي  نيز حالت وي
  .كند نمي
 اجزاء   با انتخاب  نزديكي رود و ارتباط  شمار مي ه ب غرضي  بي  از مقوله  نيز جزئي خبر   فرايند گردآوري  چگونگي  

   عرقي  و قطرات  عصبي  از حركات  و نزديك  تصاوير درشت  در گرفتن  واليس  مورد استفاده ، تكنيك در واقع. خبر دارد
   گونه اين. (  است  متداول  خبري هاي  از رسانه  برخي  در بين  هنوز هم نشست  مي  شونده  مصاحبه  بر چهره كه

 در  رسانه «  عنوان  تحت  در فصلي  تصوير مغرضانه ها و ارائه  واقعيت  ساختن  در مخدوش  خبري هاي  رسانه اندازي دست
   خبري هاي  و رسانهها نا سازم  به  مربوط  مرجع هاي كتاب  در ، كه  مكانيكي توازن).   است  شده تشريح»   پيام مقابل

  . دارد  رواجها نا سازم  گونه  اين  در بين وزهاند امر  گرديده مشخص
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 تأثير   شده  احاطه  در آن  گزارش  تهيه  هنگام  به  هر خبرنگاري  كه  اخبار و شرايطي  گردآوري ، چگونگي  ساده  بيان  به  
  .گذارد  مي  بر جاي  آن  و بافت  از وقايع  و صحيح  تصوير دقيق  بر ارائه فراواني

 .Dr) باندر  دكتر لورنس  رياست  به  كه  مطالعاتي  ويژه  گروه  يك هاي  يافته  به  با توجه توان را مي   مطلب  اين  

Lawrence Budner)علوم  را كميته  آن هن و هزي  شده  تشكيل  من  رودآيلند و شخص  در كالج  ارتباطات  استاد كرسي   
  هاي  برخورد رسانه  چگونگية مطالع  گروه  اين مأموريت. گو نمود باز  بود تا حدودي  نموده  رودآيلند تأمين انساني
   داد خبرنگار يك  جلسه  دوبار تشكيل  كه  گروه  اين اعضاي.  بود  كارگري  و تلخ  طوالني  اعتصاب  يك  با ماجراي خبري
،   محلي  مهم نامه  هفته  از يك  خبرنويس ، يك  داشت  را برعهده  مورد بحث  اعتصاب  خبري  پوشش  كه  تلويزيوني شبكه
 (Brown and Sharpe)    اند شارپ  براون  در كارخانه  اعتصاب  خبري  در پوشش  نقشي گرچه  نگار كه  روزنامه يك

 و   كارگري مسائل   كارشناس ، يك)  من يعني(دار بود   ديگر را عهده  در نقاط  كارگري  خبرهاي  تهيه مسئوليت اما  نداشت
  .داند  مي  تشكيل استاد فلسفه  يك
 اند   براون  كارخانه  و كارگران  نفر از كاركنان1600 از   بيش1981 اكتبر  در نوزدهم:  بود  ماجرا چنين  زمينه  پس  

 1985   در سال گرچه.  زدند  اعتصاب  به  رودآيلند دست  در ايالت(North Kingston)   تونز كينگ  در شهر نورث شارپ
 شدند اما  شدند پراكنده  خود مي  بر سر كارهاي  كارگران بازگشتاز    و مانع  حضور يافته  كارخانه  در مقابل  كه عناصري

 اند   خود در براون  بر سر كارهاي بيشتر اعتصابيون.  دارد  ادامه  تا امروز همچنان  در واقع  از نظر تكنيكي  اعتصاب اين
  .اند  كار شده شغول ديگر م  يا در جاي  بازگشته شارپ

   چون،  داشت  همراه  به  مهمي  اجتماعي  پيامدهاي  بود كه  تلخ ، رويدادي  اند شارپ  براون  در كارخانه  اعتصاب  
 و   اعتصابيون اتهامات.  شد  زده  دامن  آن ها به  رسانه  از سوي  كارگري مسائل   به  مربوط همانند ديگر رويدادهاي

   به  دادن  پايان آور جهت  اشك  از گازهاي  و استفاده  با اعتصابيون  پليس  يكديگر و برخورد نيروهاي  عليه كارفرمايان
  .  يافت  وسيع  انعكاسي  و تصويري  صوتي هاي  و رسانه  مطبوعات ، از سويها نا در خياب  آنان تظاهرات

 و   با مطالعه  گروه  اما اعضاي، كرد چرا توصيف و چون  بي و  را قطعي  مطالعاتي  گروه  اين هاي  يافته توان  نمي گرچه   
  : يافتند  زير دست  نتايج  بود، به  شده  تهيه  اعتصاب  از اين  كه هايي  خبرها و فيلم  انبوه مشاهده

   گروه  عضو اين خبرنگاران.   درگير ساخت  حساس  موضوع  را كامالً با يك نگاران ، روزنامه  اعتصاب  خبري پوشش. 1 
   خود را به  تالش  منتهايها آنشود و   مي  تحريك  شدت  به  احساسات  مواقع گونه   در اين  رسيدند كه  نتيجه  اين به

   صداقت  در كمال  عضو گروه نگاران  از روزنامه يكي.  باشد طرفي  از بي  حاكي هايشان اند تا گزارش  آورده عمل
   در مقابل  گروه  از يك  هواداري  به  دارد كه  بيم  از آن  كارگري  از رويدادهاي  گزارش يه ته  هنگام  به  كرد كه اعتراف
 تصوير   با ارائه  تصادف  و برحسب  مبادا بطور ناخواسته  كه  است  نگران  شود و بيشتر از آن  ديگر متهم گروه

   خبرنگار در ارائه  اين  روي از اين. تر نمايد يم وخ  هست  كه  را از آنچه  از رويداد، اوضاع  و غيرواقعي نادرست
   بود خودداري  نشده  ثابت  برايشها آن  طرفي  و بي  صحت  كه  تا زماني  تازه  اطالعات  خود از گنجاندن هاي گزارش

  . كشاند  دوم  نكته  ما را به  اطالعات طرفي  و بي صحت. كرد مي
 در  ، اعتصاب  مثال  براي  دشوار استها آن   خبري  پوشش  علت  همين اند و به  بسيار پيچيده يمسائلها  اعتصاب. 2 

   قوانين  اقتصادي مسائل   در زمينه  ضد و نقيض ، ادعاهاي  قضايي  اقدامات  چون يمسائل با   اند شارپ  براون كارخانه
  . دارند  دنبال  به  دو پيامد عمده  عوامل  اين. بود  همراه  مختلف يها نا ارگ  از سوي  گوناگون  كار و ادعاهاي پيچيده

   از اعضاي  يكي  كه  گونه همان.   رويدادها محدود است  گونه  اين  خبري  پوشش ، عمق  موضوع  پيچيدگي  علت ، به  اول
  ها طرف  ده موارد  در اغلب شود بلكه  محدود مي  دو طرف  ماجرا به  درگير در يك  طرفين  ندرت  يادآور شد به گروه

روزنامه    سانتي30   يا ستون اي  ثانيه90   خبري  برنامه  در يك  متفاوت هاي  ديدگاه  و كامل  دقيق وجود دارد و بيان
  .  است ناممكن
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   عمق  به نپرداخت  از  است  رويداد ندارند ممكن  با يك  مرتبط مسائل   در زمينه  خاصي  تجربه  كه ، خبرنگاراني  دوم
 دارد خاطر ال كار اشتغ  به  تلويزيوني هاي  از شبكه  يكي  خبري  در بخش  كه  گروه  از اعضاي يكي.  كند  خودداري لمسائ
 و   روزانه  مأموريت كند و به  مي  خبرنگار ديگر فرق  خبرنگار به  از يك  تصويري هاي  گزارش  محتواي  كه  ساخت نشان
 دارند ضرورتاً در   كار اشتغال  به  بزرگ هاي  در روزنامه  كه ييها آن   حتي  مطبوعات خبرنگاران.  دارد  ديگر بستگي عوامل

با آن    اندكي  و آشنايي  اطالع  شوند كه  اعزام هايي  مأموريت  به  است  و ممكن  نداشته  و تخصص  مهارتتمام موارد 
  .دارند

   مورت جو آن. كند  پيدا مي  مصداق  كارگري مسائل   به ربوط م  در رويدادهاي  ويژه  و به  ملي  در سطح  موضوع  اين
(Jo-Ann Mort)دنيشنة روزنام  و نويسنده  خبري هاي  رسانه  سرشناس  از گزارشگران  يكي  (The Nation)  گويد  مي

   ص1987 (هستند  ياض انقر  در حال نسل دارند   اشتغال ي ملّ  در صحنه  كارگري  رويدادهاي  انعكاس  به  كه خبرنگاراني
  گويد پوشش  مي  است  كرده  وظيفه  انجام  كارگري هاي  از اتحاديه  يكي  ارتباطات مسئول   عنوان  به  زماني  كه مورت) 588

   و دواير مشابه  مشاغل  قسمت  از جمله  متعددي هاي  بخش دهه ع  به  خبري هاي  در رسانه  امروزه  كارگري مسائل  خبري
   واگذار شده  شهري  رويدادهاي  قسمت  به  كارگري مسائل   خبري  پوشش  وظيفه  كوچك  و در شهرهاي  شده محول
  . است

  

  ، بر چگونگي  از موضوع  كافي  آگاهي  فقدان  آن  همراه  و به  اوضاع  به  زدن  از دامن  اكراه  يعني  دو عامل  آيا اين  
  گذارد؟  تأثير مي  ياد كرديم  اخالقي هاي  تصميم  عنوان  به  آن ما از  آنچه ها از جمله گيري تصميم

 داد   نشان  محلي  روزنامه41  هاي  خبرها و گزارش ، بررسي  مثال براي.   است  مثبت  سؤال  اين  پاسخ  كه  گفت توان  مي  
   اشاره  اعتصاب  برپايي  بار به13 تنها ، پ اند شار  براون  در كارخانه  اعتصاب  به  مربوط  خبرهاي  در درج  نشريات  اين كه

   در زمينه  بود كه اي  پيچيده  از اتهامات اي  رشته  اعتصاب  بروز اين  علت  كه  است  ضروري  نكته ذكر اين. اند كرده
  .شد  مي  عنوان  متقابل  صورت  به  دركارخانه ارشديت

 و   مراتب  سلسله  به  مربوط  تغيير در مقررات  بودند كه  مدعي رگري كا  اتحاديه هاي ، مقام  آن  بسيار ساده  در شكل  
 و   داشته  طوالني  خدمت  سابقه  كه  كارگراني  ارشديت  را خواهد داد تا با لغو حقوق  امكان  اين  مديران  به ارشديت
 مازاد   نيروي  عنوان  را بهها آن يا  ارده گم  ديگري  كارهاي  را به  كارگران كنند اين  مي  دريافت  دستمزد بااليي بالطبع

   ادعا، مديريت  اين در مقابل.  نمايند كند استخدام  مي  مطالبه  دستمزد كمتري  كه  كارگراني  جايشان  و به بازخريد كرده
  . دارد  حياتي ه جنب  شغلي  و انتقاالت  در نقل پذيري ، انعطاف  خارجي  با صنايع  رقابت  ادامه  براي  كه تأكيد داشت

   درباره  آنچه  به  و با توجه  است  كار بسيار دشواري  در واقع اي  پيچيده مسائل   چنين  و تحليل  و تجزيه  بررسي  
  هاي  اعتصاب  در قبال  خبري هاي  از عملكرد رسانه  تجربي  و ديگر مشاهدات  اند شارپ  براون  در كارخانه اعتصاب
   نبوده  همراه  الزم  و دقت  رويداد با جديت  اين  خبري  پوشش مسئوليت   گفت توان  مي  است ه آمد  دست  به كارگري

   بود اما اين  و دستمزد برپا نشده  حقوق  افزايش  براي  يعني  نداشته  اقتصادي  جنبه  كارخانه  در اين  اعتصاب گرچه.  است
   اصلي علت.  بود  گرديده  تشريح  الزم و تنها در چند مورد با جزئيات   مانده  خبر مسكوت هاي  گزارش  در اغلب واقعيت
  .  است  بوده  خبري  پوشش  صرفاً نحوه  غفلتي چنين

   از مفاهيم كند با بسياري  پيدا مي  ارتباط  گفته  پيش  با مفاهيم  كه  گونه  و همان  است  چند بعدي اي  مقوله غرضي  بي  
  غرضي  بي  داد كه  خواهيم  نشان  آتي هاي در بحث. اند پيوند دارد  قرار گرفته  مورد بحث دي بع  در فصول  كه ديگري
   به غرضي  بي  تلقي  ديد كه كند و خواهيم  پيدا مي  ارتباط  خصوصي  و حريم اي  حرفه  سلوك  چون يمسائل با  چگونه
  .  پذير است ن امكا  حدي  تا چه  آن آور و رعايت  الزام  مقوله  يك عنوان
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  ـعامه مطلع   به  موسوم  با نظريه غرضي  بي  رابطه دانيم  مي  را ضروري  آن  به  توجه  بحث  اين  در پايان  كه اي  نكته  
.   قرار گرفت  مورد ارزيابي  پيشين  در فصل  كه  است(Informed Public- Accessible Press)    دسترس  قابل مطبوعات

   غرضي  بي  دكترين  شدن  مطرحها آن  ترين  تازه  كه  گرفته  صورت غرضي  بي  ساختن  قانوني مينه در ز يهاي تالش
(Fairness Doctrrine)و تصويري  صوتي هاي  رسانه  از گردانندگان دولتياين دكترين، ضوابط   قالبدر  .  است   

شود   مي  عنوان  جانبه  يك  صورت  به  را كه گيزيان  بحث مسائل يا   شخصي  حمالت  به گويي  پاسخ خواهد تا حق مي
 و   بيان  آزادي  حق  و محدود كننده  اساسي  را مغاير قانون  دكترين ، اين  فدرال  ارتباطات  كميسيون. نمايند تضمين

  . را احياء كند  دكترين  تا اين  است  بر آن  اما كنگره  است  و مردود شناخته  قلمداد كرده مطبوعات
 از   اما مطبوعات  است  شده ، طراحي  فعاليت  پروانه  داراي  و تصويري  صوتي هاي  رسانه  تنها براي دكتريناين   گرچه   
 John) زيگنتالتر   جان.  شود  نيز اعمالها آن   درباره غرضي  و بي طرفي  بي  رعايت آور بودن  الزام  دارد كه  بيم آن

Seiginthaler)سردبيران نجمن ا  پيشين  رئيس   (Society of Editors & Publishers)1989   آمريكا در سال هاي  روزنامه 
 را   موضوعي  چنين(National Freedom of Information Assembly)   اطالعات  آزادي  ملي  مجمع  در اولين  نطقي طي

 خود با   زيگنتالتر در سخنراني  است آمده) 14   ص1989 (  و ناشران  سردبيران  در نشريه  كه  شرحي به.   ساخت مطرح
  اندركاران  دست  است  خشمگين  بابت  از اين  كنگره  كه  مطلب  اين  و گفتن طرفي  بي  عدم  به  مطبوعات  كردن متهم

   را به خواهد آن  دارد و مي غرضي  بي  دكترين  به  شاياني  عالقه  كنگره  گفت وي.   انداخت  وحشت  را به مطبوعات
 نيز بايد   در مورد مطبوعات غرضي  بي  دكترين اند كه  عقيده  بر اين  كنگره  از اعضاي برخي...  درآورد   قانون صورت
  . شود اعمال

 با   آن  و ارتباط  از راشومون  ناشي  اثرات  به  آن  سابقه  كه  است  منطقي  بحثي  است  كشيده  زيگنتالتر پيش  كه  بخشي  
 منتشر  هر روز ما مطلبي. كند  مي  جلوه ، مغرضانه مسائل از  ، بسياري  ديد افراد مختلف از زاويه«. گردد  برمي ضيغر بي
  ».باشد  مي  مغرضانه  و خوانندگان  از ديد دولت  كه كنيم مي
   از مطبوعات  ابهام  هاله دودن ز  خواهان  كه  از كساني  بسياري  كرد كه  را عنوان  خود مطلبي  سخنان  زيگنتالتر در پايان  

   با آن  قلب  از صميم،كند  مي  مطالبه  مطبوعات  بيشتر را از جانب پذيري مسئوليت هستند و   مردم در برابر ديدگان
  ردم و م ، بينندگان ، شنوندگان ، خوانندگان  و تصويري  صوتي هاي  رسانه  همراه ها به  روزنامه  پيشنهاد كرد كه وي. موافقند

 و انتقاد پذير  ، منطقي طرفي ، بي پذيري مسئوليت،   بر اخالق  متكي هايي  رسانهها آن   را، متقاعد كنند كه  كلمه  عام  معني به
 چرا كارها را   و اينكه  موثق ، منابع نگاري  روزنامه  اخالق  خود در قبال  موقعيت  تشريح  را براي  الزم هاي بايد راه«. هستند

  ».  پيدا كنيم دهيم  مي  دارد انجام  جريان  كه اي ونه گ به
 
 

  نوشت پي
  
  . هوسمن به تفصيل تشريح شده استةنوشت» نگاري گيري در روزنامه روند تصميم«اين موضوع در كتاب . 1
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  6  فصل
  

 (Professional Conduct) اي  حرفه سلوك
  
  

   كنيد، درآمدهاي  پافشاري  سياستمداران  تمامي  حقوق  افزايش  بر عدم  همچنان  شما و همقطارانتان دهيد كه  مي  آيا قول
   خلوص  و از روي  تمام  با قاطعيت  خودتان  حال در عينو  كنيد   جلوگيري  آنان  از سوي  پيشكش دادن را افشا و از  آنان

  . كنيد  خودداري  كارهايي  چنين  از انجام عقيده
 National)    مطبوعات  ملي  جديد باشگاه  رئيس  سوگند  اداي  هنگام به (John Glenn)    گلن  سناتور جان

Press Club)  
  

، از )12   ص1989 ((K.Tim Wulfemeyer)مير   ولفه تيم.   ، ك(San Diegi)گو  ه دي  سن  اخير، در ايالت  بررسي در يك
   آمده  دست  به نتيجه. دانند  مي  قبول  را غيرقابل  رفتاري  و چه  قبول  را قابل  رفتاري  پرسيد چه  خبري هاي  رسانه سردبيران
  هاي  در رقابت ، شركت  محلي  سازمان  يك  به ، پيوست  دوم  شغل  اختيار كردن  چون  داد كارهايي  نشان  بررسي از اين

در . شود  مي  محسوب  قبول  قابل اي رفتاره  اخبار از جمله آوري  جمع  براي  محرمانه هاي  مأموريت  و قبول مطبوعاتي
   بابت  پول ، پرداخت  تجاري هاي  آگهي ، تهيه(Freebies)  پيشكش  گرفتن  چون ، رفتارهايي  قبول  غيرقابل  كارهاي فهرست
   حالت  كه  كارهايي از جمله.   است  شده ، گنجانده  بستگانشان  از اطالع  قبل  حوادث  قربانيان  نام  خبر و افشاي دريافت
  .شود  مي  را شامل  مخفي  از دوربين  و استفاده  غيرمنتظره هاي  مصاحبه  انجام  چون  دارند مواردي بينابين

   حرفه  ارتباط كند يعني  سر و كار پيدا مي اي  حرفه  با سلوك  بطور اخص كهاست   يمسائل ،  فصل  در اين  
 ديگر از  مسائل(شود   مي  محسوب  ارتباط ناپذير اين  جزء جدايي  كه اي رفه ح  ديگر و تعهدات  با مشاغل نگاري روزنامه
  ).اند  قرار گرفته  مورد بررسي  ديگر از كتاب  در جاي  گرديده مير عنوان   ولفه  از سوي  كه  موضوعاتي جمله

 رفتار   تضمين  براي  يا اينكهرند دا هاي  حرف نگار بايد رفتاري  روزنامه  آيا يك  كه  سؤال  اين  به  از پرداختن  قبل  
  .  كنم  را روشن  پنهان  فرضيه  يك  وضعيت دانم  مي  دارد، الزم  ضرورت  مجازات  و تعيين  مقررات  وضع اي حرفه

   شغل  براي  حرفه  از واژه استفاده.   نيست  پا افتاده  و پيش  ساده  سؤال ؟ اين  است  حرفه  يك نگاري  آيا روزنامه  
 بر  نگاري  روزنامه  اخالق  ارزيابي  بر چگونگي  مهمي  اثرات  باره  نظر در اين  و اختالف است مورد ترديد  نگاري روزنامه
   ارائه  واژه  از اين  لغت  در فرهنگ  كه  تعريفي  ولي  است  شده  حرفه  از واژه  متعددي ، تعاريف البته.   است  گذاشته جاي
   دارند در اينكه  متفاوتي  نظرات  حرفه  واژه  معني  درباره  كه  كساني  هر حال به.  باشد  مطلب زگويتواند با  نمي شده
 از   برخي توانيم  مي،  تعريف  اين  به با توجه.  نظر دارند  اتفاق  است(Occupation) » شغل« از   خاصي ، زير گروه حرفه
 Applied Ethics) كاربردي  اخالق مدير برنامه) 1986 ((Louis Hodges) هاجز  لوئيس  ديدگاه  از جمله  ظريف نكات

Program)ولي   واشنگتن  دانشگاه (Lee University)در   حرفه واژه«نويسد   هاجز مي لوئيس.   كنيم  و ارزيابي  را تشريح 
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 خود از   خاص هاي  ويژگي  دليل  به شود كه  مي  اطالق  از مشاغل  و خاصي  كوچك  گروه  كامالً محدود، به  تعريف يك
»  برخوردارند  خاصي  خود از امتياز و موقعيت  براي اي  حرفه  مشاغل  گونه اين.   مجزا است  داد و ستد يا تجارت صرف

  ).32  ص(
 و   مقررات طور مستقل به   هستند كه  خاصي  شغلي هاي ها گروه گويد حرفه  مي  حرفه  واژه  تعريف  هاجز در ادامه  

  كنند و براي  مي  را خود تعيين  و نادرست  و درست  اخالقي  معيارهايها آن. كنند  مي  بر خود را تعيين  حاكم موازين
  . خود را دارند  خاص هاي  معيارها شيوه  اين  رعايت  به  حرفه  اعضاي وادار ساختن

   تمامي  را به  تعريف  اين توان  مي  است  داده ارائه   حرفه  هاجز براي  كه  از تعريفي  عبارت  آخرين  با استناد به  
 خود   براي اي  حرفه  گروه  يك  عنوان  به مثالً پزشكان.  داد اند تعميم  شده  شناخته  حرفه  عنوان  به  كه  شغلي هاي گروه

   در مورد وكالي  مطلب نهمي.   است  آمريكايي  پزشكان  اتحاديه  همان  دارند كه  اجرايي  با قدرت  خاصي تشكيالت
   نيز براي نگاران اما آيا روزنامه. كند  مي  ديگر صدق  شغلي هاي  و گروه  پزشكان ، دندان  خورده  قسم ، حسابداران دعاوي
ا  ب  موضوع اين.  و خير  بله  گفت توان دانند؟ مي آور مي  را الزام  آن  و رعايت  تدوين  خاصي  خود معيارهاي  حرفه اعضاي
  .  است  قرار گرفته  مورد بحث13 و 11   در فصول  بيشتري جزئيات

و اگر (شود يا خير   مي  محسوب  حرفه  يك نگاري  آيا روزنامه  كه  نيست  تنها اين ، موضوع  از بحث  مرحله  در اين  
   است  داده  هاجز ارائه  كه  رهنمودهايي معيارها و  به  آيا با توجه  بدانيم خواهيم  مي بلكه)   ميزان  تا چه  است  مثبت پاسخ
   تبديل  حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  كه هاجز معتقد است.  كرد يا خير  تلقي  حرفه  يك  عنوان  را به نگاري  روزنامه توان مي
  . يابد  سوق  جهت ايندر شود و بايد  مي

  ، اما براي  دارند دارا نيست  كالسيك هاي  حرف  را كه هايي  ويژگي ي تمام نگاري  روزنامه  كرد كه  اعتراف  نكته  اين  بايد به
   به نگاران  روزنامه نگار و مجموعه  فرد روزنامه چنانچه....   برخوردار است  الزم هاي  از ويژگي  حرفه  يك  به  شدن تبديل
   مخاطبين  نياز و خواست كههايي كه نياز  ويژگي(د ها پيدا كنن ي ويژگ  ارتقا ايني را برا هايي  راه  حرفه  يك  اعضاي عنوان

بطور )  قرار دهند يتودهند در الول  قرار مي  خود را در اولويت  و مشتريان  از قرار نياز مراجعين ها كه را همانند ديگر حرفه
،   در هر موردي  ترتيب  بدين.... خواهدبود  مخاطبين  بهتر به  خدمات  ارائه  هنجارهايي  چنين  رعايت  از نتايج  يكي قطع

   منافع  با در نظر گرفتن  خبري هاي  گزارش  به  مربوط هاي  تصميم تمامي.   بهبود خواهد يافته شد  ارائه  خدمات كيفيت
  .  خبري نگار و سازمان  روزنامه  منافع  اتخاذ خواهد شد نه  مخاطبين اخالقي

  

 طور   فراگير در خواهد آمد، اين  مفهوم  يك  صورت  به  حرفه  يك  عنوان  به نگاري ، روزنامه  تعبير منطقي  اين  به با توجه
   سه  ابراز گرديده  حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  تبديل  عليه  متعددي  نظرات گرچه.   است  منفي ، پاسخ متأسفانه ؟ نيست
  :  برخوردار است  و اعتبار بيشتري  از شهرت ديدگاه

   يك تحميل. شود  مي  محسوبتنوع از   بازتابي نگاري  و روزنامه كنيم  مي گرا زندگي  كثرت  جامعه ما در يك  اينكه. 1 
 خواهد   را مخدوش گرايي  و كثرت  تنوع شود اين  مي  محسوب  حرفه  يك هاي  از ويژگي  معيار و استاندارد كه رشته

  . ساخت
   همچون  است  الزم  مجوز خاصي  در آن  اشتغال  براي شود كه  مي  محسوب غل ش  يك  عنوان  به  ما، حرفه در جامعه. 2 

  گويند، در صورت  مي  حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  تبديل منتقدان.   انجمن  يك  به  يا پيوستن  دانشگاهي مدرك
آور   الزام  حرفه  در اين  اشتغال ي برا  رسمي  مدرك  داشتن  است ، ممكن نگاري  روزنامه  ساختن اي  بر حرفه پافشاري

  .  سازگار نيست  آمريكا چندان  اساسي  قانون  اول  با اصالحيه  كه  است اي  نكته شود و اين
. كند ، تغيير مي  فعاليت  آن هاي  از ويژگي شود بسياري  مي  تبديل  حرفه  به  بشري هاي  از فعاليت  رشته  يك وقتي. 3 

   دليل تر به  جوان  ورود اعضاي  دشوار شود و راه  آن  به  تازه هاي  ايده گرا پيدا كند يا رخنه خبه ن  حالت  است ممكن
  . مسدود شود  و موازين  مقررات  رشته  يك تحميل
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  اعتراض) 57   ص1986((Merrill)    پروفسور مريل.  كنيم  مي ها را بيان  ديدگاه  گونه  از اين هايي  در اينجا نمونه
  :  است  كرده  بيان  گونه  را بيان  حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  تبديل د عليهخو

   را به  تمام  فصل  يك(Imperative of Freedom) ، آزادي گريزناپذيري   عنوان  خود تحت  در كتاب1974  در سال... 
  جدينم را بسيار  سخنا  كه  تعداد كساني  زمان ندر آ.   دارم  اختصاص  حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  از تبديل  ناشي خطرات

   شغل  شدن اي  با روند حرفه مخالفت. گيرند  مي  مرا جدي هاي  گفته  نيز تعداد اندكي  بودند و اكنون گرفتند اندك
   پيش  همچنان دعيا و ر  مانع  گونه  هيچ  روند بدون  اما اين  است  داشته  ادامه  و گريخته  بطور جسته نگاري روزنامه

  ....رود مي
  

   حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  شدن ، با تبديل  عقيده  آزادي  و سركوب  از اختناق  وحشت  متعدد از جمله  داليل  به مريل
  :دهد  مي  ارائه  مشكل  اين  نيز براي  حلي  راه  حال  در عين وي. ورزد  مي مخالفت

   حرفه  يك  به  آنكه  در آمريكا بدون نگاري  روزنامه  نيست  ممكن حل ه تنها را  حرفه ك ي  به نگاري  روزنامه  شدن  تبديل
   بر روي(Craft)   پيشه  اين  درهاي  ديگر، باز نگهداشتن  حل راه. كند  مي  مسير خود را طي  خوبي  باشد به  شده تبديل
   توسط  اصلي  معيارها و استانداردهاي  در آن  كه اي جرگه  نگار شوند يعني خواهند روزنامه  مي  كه  است  كساني تمامي

   اين منصحبت   خالصه. شود  مي  تعيين گرايي  كثرت  انديشه ها براساس  رسانه  و مديران ، ناشران ، سردبيران نگاران روزنامه
   سازگار و هماهنگ نگاري  روزنامه راييگ  كثرت  با نظام  را كه  كنوني  گرايي  بر كثرت  مبتني  اخالقي چرا بايد نظام:  است
  ؟  تغيير دهيم ستها آن  ها و پيام  رسانه  تنوع  بارز آن باشد و نمونه مي

  

   معني  شد به  گفته  آنچه  به  با توجه كه (  حرفه  يك  به نگاري  روزنامه  تبديل  اشتياق  اصلي  علت  كه  معتقد است مريل
   وادار ساختن  براي  خاصي  و مكانيزم  بوده  خاص  استاندارد و مقررات  رشته  يك  داراي  كه  است  در سازماني عضويت
   نوعي  برقراري  به  مطبوعات دار كاركنان  ريشه  از تمايل در واقع) باشد  مي  حاكم  استانداردها بر آن  اين  رعايت اعضا به
 Lewis)   لپهم  نظر خود از لوئيس  نقطه  در ميان مريل. گيرد  مي  سرچشمه  حرفه  اين  اعضاي  در ميان  مراتب سلسه

Lapham)سردبير نشريه هارپرز   (Harper’s)گاو مقدس وسوسه «  با عنوان اي  در مقاله لپهم. كند  مي  قول   نقل «  
(Temptation of Sacred Cow)مجاز نگاران روزنامه «  عنوان  تحت  كه اي  فزاينده هاي  خود را از بحث ، نگراني « 

(Legitimate Journalists)نگاري  روزنامه  يا گواهي  پروانه  نوعي  برقراري  به  بيانگر تمايل شود و در واقع  مي  مطرح  
   ساختن اي گويد حرفه  مي لپهم.  باشد ابراز داشت  آماتور مي نگاران  از روزنامه اي  حرفه نگاران  روزنامه  مجزا نمودن جهت

 از افراد با  نگاران  روزنامه  جرگه  شدن  تهي  ارتقا دهد موجب  نخبگان  سطح  را به  حرفه  اين  آنكه  جاي  به نگاري نامهزرو
   مايه  خواهد شد تا افراد كم  سبب  مراتب  سلسله  نوعي  با برقراري  خواهد شد و در مقابل  خالقيت استعداد و افول

  . را بپيمايند  ترقي نردبان
 در  توان اند مي  ياد كرده  حرفه  يك  به  تعلق  اعتبار از طريق  كسب  براي  اشتياق  عنوان  به  از آن  و لپهم  را مريل ه آنچ  
  در (Eiliott A. Krause)  كروس.  ا اليوت. تعبير كرد (Occupatinal idealogy)   شغلي ، ايدئولوژي شناسي  جامعه زبان
  :  است  نوشته چنين) 89   ص1971(  (Socialogy of Occupations)   مشاغل شناسي جامعه   عنوان  خود تحت كتاب

 Target)   مخاطب هاي  گروه  و اقدام  حمايت  جلب  براي  شغلي  خاص هاي  گروه  از سوي  شغلي هاي  ايدئولوژي

group)در ارتباط  با آن ، كه  شغلي هاي ديگر گروه)   وجود مشتري در صورت (  شغلي  گروه  مستقيم  مشتريان  از جمله   
  .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  مردم  و عموم هستند، دولت

  
  .   است شود بر شمرده  مي ي ناش  شغل  يك  ساختن اي  از حرفه  را كه  ذاتي  دو مشكل  كروس  

   براي اي  حربه  صورت  به  است  ممكن ت اس  پيدا كرده اي  حرفه  حالت  تازگي  به  كه  گروهي  آتي  و اهداف موازين :اول 
 قرار   كنند مورد استفاده  منطبق  حرفه  بر آن  حاكم خواهند خود را با معيارهاي  مي تر كه  جوان هاي  نسل  به  زدن ضربه
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   كارگيري  از به  بسيار بارزي هاي  پيدا كنند نمونه اي  حرفه  مايلند حالت كههايي  پيشه در   مواردي در چنين. گيرد
  .خورد  مي  چشم  به دهن بيشتر در آي اد وحدتج اي  بهانه  به  شغل  همان  عليه  شغلي ايدئولوژي

 او  آنچه.  كنند  اغراق  بر مردم تأثير آنو  خود   تخصص كنند تا در مورد ميزان  مي  تالش  اغلب اي  حرفه يها نا، سازم  دوم
خواهند در   مي  كه  مفيد است  كساني كند براي ياد مي (total expertise)  » تام تخصص «  ايدئولوژي  عنوان  به از آن
  .كنند  مي  تبليغ  مردم  عموم  خود براي  شغل  ايجاد كنند و در مورد اهميت گرايي  نخبه  خود، نوعي  شغل درون

  

سانسور از :  دارد  دنبال  به  فراواني  كابردي يشود يا خير پيامدها  مي  محسوب  حرفه  يك  نگاري  آيا روزنامه  كه  سؤال اين
   به  ورود افراد تازه ، محدود ساختن]شود  نمي  اعمال  دولت  حاضر توسط  در حال كه[  سازمان دولتي فرضي   يك سوي
  صنف   به ديگران بر ورود ه را  كه  جواز و پروانه  نوعي ، برقراري  مطبوعات  آزادي  بر محدود شدن  و تأثير آن  حرفه اين
   كه  استوار است  فرض  بر اين هايي  استدالل  چنين البته.   قبيل  از اين يمسائلكند و   مجاز مسدود مي نگاران نامهزرو

  دهند اين  مي  اجازه كم   يا دست  بوده  تحولي  چنين  خواهان  هستند كه ، كساني  حرفه  يك  عنوان  به نگاري  روزنامه مبلغين
  . يابد  تحقق لتحو
 از قرار   كه ، تعريفي  است  شغلي  گروه  يك مسئول عضو   معني  به  آن  ساده در تعريف» اي حرفه «  ديگر، واژه  از سوي  

  نگاران  روزنامه  كه  خواهد يافت  تحقق  شرطي  به گرايي  حرفه  ضمني اما پيامدهاي.   را بر نخواهد انگيخت  كسي اعتراض
   موقعيت  تقويت  براي مسائل با  اي  ديگر در برخورد حرفه هاي  حرفه  و صاحبان شناسان ، وكال، روان انك پزشنيز، همانند

 موارد   در تمامي  موهن  توصيف  اين البته. ( كنند شوند تالش  قلمداد مي  فاقد صالحيت  كه  كساني خود و كنار گذاشتن
   هر كسي  باشند، كه اي  عضو حرفه خواهد همقطارانش  نمي مغز و اعصابي   جراح  هيچ طور قطع ه ب  چون  نيست صادق

  ). شود  ملحقها آن   جرگه  به  جراحي خريد ابزار مناسب بتواند با
 تا در  ام  كرده  تالش گرچه( وجود ندارد  گرائي  حرفه  براي اي  و آماده  روشن  پاسخ  هيچ رسد كه  نظر مي  به  چنين  

 از  توانيم  مي  كم دست.  دارند  اذعان مسئله   اين العاده  فوق  بر اهميت اما همگان)   دهم  ارائه  پاسخي بحث م  اين پايان
 ندارد و هر   و قطعي  مطلق ، معني  عبارت  اين  كه دانيم  مي  حال  و در عين  آوريم  ميان  به سخن»  اي  حرفه سلوك«

  . دارد  متفاوتي باشد نظر و ديدگاه  متعهد مي  كسي  چه  در قبال خود و اينكه   شغلي  در مورد تعهدات نگاري روزنامه
  مسائل از   يكديگر كه  به  افراد نسبت  تعهد و دين  بر سر موضوع  مهم اي  مختصر مناقشه  بررسي  در اينجا به  

  . پردازيم  مي  با مردم راننگا  روزنامه  متقابل  كنش  چگونگي شود يعني  مي  محسوب اي حرفه/   شغلي هميشگي
   يا آرمان ، سازمان  شخص  يك  به  مساعد نسبت  گزارشي  ارائه  را به نگاران كنند تا روزنامه  مي  تالش  از مردم  بسياري  

   افراد تلقي  اين  از سوي  اخالقي  اصول  گرفتن  ناديده  عنوان  خود به  خودي  به  موضوع اين.  كنند  ترغيب خاص
   عمومي  مدير روابط  باشد و اينكه  داشته  دسترسي  مطبوعات  دارد به  حق  تا حدودي  هر كسي  هر حال به. شود ينم

   خودي  كند به  ترغيب  عمومي  روابط  اداره  كاركنان  درباره  مطلب  نوشتن  را به نگاري  كند تا روزنامه  تالش اي مؤسسه
 در اختيار گزارشگر   گزارش  تهيه  براي  توجهي  جالب تواند موضوع  مي د فراين ينا. (شود  نميب محسو خود كار خالفي
  ).  است  همراه  با نياز متقابل  اغلبها آن   ميان  ارتباط  دليل  همين قرار دهد و به

  اي  حرفه  روابط  كه اي نقطه.  شود تواند بسيار سست  مي اي  حرفه  ارتباط ، حلقه اين پيوستار در   كه  داشت  بايد توجه  
 از   قهوه  فنجان  يك  با تعاريف  كمتر خبرنگاري  مثال براي.   نيست  مشخص  روشني  به  اغلب،شود  مي  و ضعيف سست
   و گران  مفصل ، شام  چاي  فنجان  يك  جاي  به  شونده  اگر مصاحبه حال. شود  مي  سازش  حاضر به  شونده  مصاحبه سوي
 را   شونده  مصاحبه  يك  دالري50   شام  كه  خواهد آمد؟ آيا خبرنگاري  پيش  وضعي  باشد چه  ديده رك را تدا قيمتي
   اگر موضوع  اينكهتر مهم   كند؟ نكته  خود را حفظ  و عينيت طرفي  بي  كامل تواند با آسودگي  مي  آيا بازهم  است خورده
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   گزارشگر ترديد نشان  و عينيت طرفي  در مورد بي  و خوانندگان ينندگان، ب دگانن شود آيا شنو  فاش  دالري50   شام صرف
  نخواهند داد؟

   در ابتداي  خبر كه  مديران  از سوي  شده  انجام بررسي (  است  داده  خود نشان هاي مير در بررسي  ولف  كه گونه  همان  
  ترين  و محكوم ترين  زشت  را از جمله نگاران  روزنامه  از سوي  پيشكش  انعام دريافت)   قرار گرفت  مورد بحث  فصل اين

نگار   روزنامه گويد يك  مي  پروفسور هاجز را كه  از استدالل سمتيق   است ، الزم  بحث  ادامه براي شود  مي رفتارها تلقي
 بر  عالوه. رسد  نظر مي  به نطقي م  در اصل  و استدالل  ديدگاه اين.   بپذيريم  است مسئول   مردم  در قبال  در اصل اي حرفه
  خواهي  و آزادي  اجتماعي مسئوليت   مربوط هاي ر، با نظريهب خ  كننده  مصرف  و تعهد در قبال  وظيفه  احساس اين

بده   ا اصولب   روشني  به خوري  و مفت  انعام  قبول  صورت  در آن  را بپذيريم  استدالل اگر اين. باشد  سازگار مي مطبوعات
  . دارد مغايرتبستان 

   غيرمجاز قرار گرفته هاي  از پرداخت  ديگري  يا اشكال  تأثير رشوه  تحت  ديدگاه  يك  كننده  منتقل  كه  در صورتي  
 در   بر اين عالوه. اند  شده  مغبون  صورت  قلمداد كنند در اين  عيني  ديدگاه  يك  عنوان  را به  ديدگاه  آن باشد و مردم

   تأمين  خوبي  به  عموم  باشد، منافع  شده  غيرمجاز ديگر تحريف هاي  پرداخت خوري  بر اثر مفت  ديدگاهي ه ك صورتي
د ن بتوان  هستند كه  فاقد ابزاري  خود، مردم گناهي  بر بي  شديد گزارشگر مبني  ادعاي  در صورت حتي. نخواهد شد

  . كنند  را ثابت  گزارشمخدوش يا واقعي بودن 
   توأم  و مصالحه  تفاهم تواند با نوعي  مي  باز هم  نيست  ارزشمند همراه  و ديگر اقالم  پول  با مبادله  كه  روابطي  حتي  

  اين.  رهنمود بخواهند  از آنان  دارند تا در برخورد با خبرنگاران  عادت  سياستمداران  از جمله ، افراد مهم  مثال براي. باشد
   اصل  زير پا گذاشتن  امر به  همين  خود ببالند، ولي  به نگاران شود تا روزنامه  مي  رهنمود سبب  برخورد و تقاضاي گونه
   خبرنگار از سوي هاي  رهنمودها و توصيه  پذيرفتن ، در صورت  اينكه اول. شود  منجر مي  خبرنگاران  از سوي طرفي بي

  عالوه. كنند  مي  خود منعكس  سياستمدار را در گزارش نظرات  ، خبرنگار با ديد مساعد و مثبتي  شونده  مصاحبه شخص
تواند   مي  چگونه  خبرنگاري  و چنين  خبرنگار است هاي  توصيه  همان  شده  جاري  شونده  مصاحبه  بر زبان ، آنچه بر اين

   و رهنمود به  توصيه ائه مشاور و ار  يك  خبرنگار به  شدن  تبديل  محض  به  اينكه دوم.  خود انتقاد كند از نظرات
   محبت  جبران  خبرنگار براي  اينكه سوم. گيرد  مي  جاي  وي  در اردوي  ناخواسته،  شونده سياستمدار مصاحبه

 خواهد   نگاه  با ديد مثبت  بالطبع  است  او را جويا شده  و رهنمودهاي  و نظرات  كرده  اطمينان  وي  به  كه سياستمداري
  .كرد
آيا . كند  مي  ترديد نگاه  با ديده،آميز  ظاهراً محبت  اجتماعي  روابط  به  حتي نگاري  روزنامه  جامعه از اعضاي   برخي  

   شخصيتي تواند مرتباً با چنين  دارد مي  اشتغال  خاص  شخصيت  در مورد يك  گزارش  تهيه  به  اغلب  كه نگاري روزنامه
   چطور؟  سياستمداران هاي هماني و مي  در مجالس  كند؟ شركت  بازي گلف

. سازند مي برقرار   و صميمانه  گرم روابطكنند  ها خبر و گزارش تهيه مي با كساني كه با آن  نگاران  از روزنامه  برخي  
  در (Baltimore sun)  بالتيمور سان    از روزنامه(Lyle Dennistion)   دنيستون  ليل  چون  ديگري  كسان در مقابل

گويد   مي كند و دنيستون  نمي  خبرساز وجود دارد شركت هاي  حضور شخصيت  احتمال  كه ها و اجتماعاتي يانمميه
   نمودن  جلوه  از مخدوش  جلوگيري  براي داند كه  خود مي  وظيفه اي نگار حرفه  روزنامه  يك  عنوان به) 1988(

  . بگيرد  فاصلهنويسد  مي  مطلبها آن   درباره  كه  از كساني، هايش گزارش
   روابط اند، نظير برقراري  آميخته  هم  كامالً به  روابط  گونه  اين  كه تواند در مواقعي  مي اي  و حرفه  شخصي  روابط  

  اين. آور باشد  او را بر عهد دارد بسيار زيان  خبري  گزارشگر پوشش  اين  كه  گزارشگر و شخصي  بين  يا تجاري دوستانه
   بابت  از اين  شدت ، به نگاري  روزنامه  جامعه  از اعضاي  شد تا برخي آمد و سبب  پيش د خاصر مو  در يك وضعيت
 Jeffrey Mac) دونالد   مك  جفري نام ه ب  با شخصي(Joe Mc Ginnis)    گينس  جو مك  نام  به مؤلفي.  شوند خشمگين
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Donald)گينس مك.  برقرار كرد  تجاري اي  بود رابطه  شده ناخته ش  محكوم  همسر و فرزندش  با قتل  در رابطه   كه   
  . كند  دونالد همكاري  با مك(Fatal Vision)  تصوير مرگبار   عنوان  تحت  انتشار كتابي  كرد تا در زمينه موافقت

 از   دليل  همين  و به شد  تبديل  وي  عليه  شديداللحني  ادعانامه  تصوير مرگبار به  دونالد، كتاب  انتظار مك  بر خالف  
  اي كرد نويسنده  دونالد فكر مي  ظاهراً مك  آغاز شد كه  گونه  اين مناقشه.  كرد  مطالبه  دالر خسارت  ميليون15   گينس مك
 باشد تنها  وجوگر مستقل  پرس  يك  از آنكه  بيش  نويسنده  بود كه  اين   و تصور وي  است  خود در آورده  استخدام را به
  مطلب تايمز  نيويورك   در روزنامه  كه  گينس اما مك. دهد  مي  را ارائه  الزم هاي ، كمك  و انتشار كتاب  چاپ  زمينهدر
 دارد تا   و وظيفه نگار است  روزنامه  يك  وي  كرد و گفت  اعتراض  استدالل  نحوه  اين به) 38   ص1989 ( نوشت مي

  . را بنويسد حقيقت
   نام  به اي  نويسنده تش دا  دنبال  را به نگاران  روزنامه  شديد جامعه  واكنش ، اعتراض  غيرقابل اي  گونه  به  كه  در انتقادي  

  در مقاله.  قرار داد  را مورد سرزنش  گينس  مك تايمز نيويورك در   دو مقاله  با نوشتن(Janet Malcolm)    ملكولم ژانت
 او   آنچه  خواهد شد كه  نباشد متوجه  و خودخواه لوح  اگر ساده گارين وزنامه هر ر  است آمده) 38   ص1989 ( اول

 و   و چابلوسي  با تملق  كه  است  افرادي  گونه  از آن  گينس مك.   نيست  دفاع  قابل  داد از نظر اخالقي  انجام] سينگ   مك[
 ها آن   به  گناهي  احساس  گونه  هيچ  بدون  و سپس  كرده  را جلبها آن افراد، اعتماد   و تنهايي  از ناآگاهي سوء استفاده

  .كند  مي خيانت
 از   اما بسياري نظر وجود نداشت  اتفاق نگاران  روزنامه ، بين  گينس  مك  عليه  نويسنده  اين  در مورد اتهامات  

 با   گينس  مك  بودند كه  عقيده  اين اسرار بر  محرم  عنوان  نگار به  روزنامه نقشمردود شمردن    ضمن نويسان  روزنامه
،   بر عينيت  و متكي طرف نگار بي  روزنامه  يك  عنوان  خود را به  دونالد، حق  مك  انتشار كتاب  به امضاء قرارداد مربوط

  .  است  كرده مخدوش
 نورا  خانم. پذيرد  را مي  ملكولم  انتقادي  ديدگاه  تا حدودي(Nora Ephron)   نورا افرون  چون  ديگري  نويسندگان  

 ها آن   دوستان نگاران  روزنامه دانند كه  جداً نمي  كه  است هايي دنيا پر از آدم) 22   ص1989 (  مورد نوشت  در اين افرون
 اعتماد   موضوع  كه معتقد است) 22   ص1989 ((Kitty Kelley) كلي   كيتل  ديگر از جمله اما نويسندگان. نيستند

   براي  و قطعي  روشن  پاسخ توان  نمي  كه  است اي مسئلهكند   مي  تهيه  خبرنگار در مورد او گزارش  كه  فرديخبرنگار و
 را  اي  كار بيهوده  صورت  آن  كنيم گيري  اندازه  شونده  فرد مصاحبه  خشنودي  را با معيار عدم اگر خيانت.  داد  ارائه آن
  . ايم  گرفته يشپ

  رسد كه  نظر مي  به چنين. شود  مي  مطرح  ديگري مسائل   آن شود و همراه تر مي  اظهار نظرها  بغرنج اين   به   با توجه  
   به روانكاويخود از سوي كند،   مي  محكوم ، را قاطعانه اعتماد مردماز   نگاران  روزنامه  سوء استفاده  اينكه  رغم  به ملكولم

 زيگموند فرويد بر   مؤسسه هاي  طرح  در كاليفرنيا كه از مديريت  از شهر بركلي(Jeffrey M.Aosson)   ميسون  جفري نام
 رسيد و   چاپ  به تايمز نيويورك   در روزنامه  كه  در دو مقاله  در اصل ملكولم.   قرار گرفت  تعقيب  بود تحت كنار شده

   در شكوائيه ميسون.  داد  ارائه  از ميسون شايندي تصوير كامالً ناخو، منتشر شد(Knopf)    ناپف  از سوي  در كتابي سپس
 تا او غير   است  شده  و سبب  داشته  ساختگي  حالت  شده  از وي  كه هايي  قول  نقل  كرد كه  ادعات  ملكولم خود عليه
  ).10   ص1989وارنر، ( كند   و شياد جلوه ، خودخواه متخصص

يد أيها را ت  قول  از نقل  بسياري  بودن  و ساختگي  تحريف  داشت  را بر عهده  ميسون  شكايت  به  رسيدگي  كه  دادگاهي  
   اصلي  محتواي  آنكه  شرط ها به  قول  نقل  دستكاري اند كه  عقيده  در آمريكا بر اين  بخش هاي بيشتر دادگاه). 18  ص(كرد 

  شد و براساس  مي  تلقي  رسمي  مقام  يك نوان ع  به ميسون. (است نسازد مجاز   را مخدوش  رسمي  مقام  يك اظهارات
  ).  قرار داشت  قانون  اين  حمايت  تحت  و افترا تا حدودي  تهمت  به  مربوط قوانين
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   تهيه  خبر و گزارش شان  درباره  كه  و كساني  خبرنگاران  ميان  بر روابط كه»  اي  حرفه سلوك «  اصل  ترتيب  بدين  
 در  اي  از ادعانامه  با استفاده  معتبر و سرشناس  مجله  يك نويسنده.   خود گرفت  به اي  پيچيده شكل،   است كنند حاكم مي
 شد،  تبديل   و ناشران سردبيران    در نشريه  مهم  مقاله  يك  موضوع اش  از اندازه  بيش  خاطر شهرت  به  كه گرافرا پا يك
  هاي آيي  و گردهم  پرداخته  موضوع  درباره  بحث  به  تمام  با حرارت  نام  صاحب نگاران  روزنامه  در آن  كه اي مقاله
  . كرد  محكوم  را در كل نگاري  روزنامه  برپا شد، حرفه نگاري  روزنامه  در وجدان  بحران ترين  با تازه  در رابطه گيري نفس
 را  اي  شيوه  چنين  لكن  است ، متهم  اظهارات تكاري و دس  تحريف ، خود به  اتهام  وارد كننده كند كه يد ميأي ت  دادگاه  
  شيكاگو تريبون   روزنامه  از نويسندگان(James Warren)   شود تا جيمز وارن  مي  امر سبب داند و همين  مي  قبول قابل

(Chicago Tribune)ند بگوي دهد تا دروغ  مي  اجازه  مطبوعات  به  دادگاه  كند كه گيري  نتيجه   چنين.  
گيرند و   يكديگر قرار مي  در مقابل  اصول  در آن  كه  است  شرايطي ، نتيجه اي العاده  خارق  وضعيت  چنين  آمدن  پيش  
   نيازهاي ، موضوع اساس  بي هاي  و قول  نقل مسئلهدر .   پرداخت  خواهيم  آن  بعد به  در فصل  كه  است  موضوعي اين

   نيت  با حسن  تا حدودي  جدال  از موارد اين در برخي. گيرند  يكديگر قرار مي ر مقابل د  اوضاع ها، و واقعيت رسانه
، يا   عبارت  معني تر ساختن ، روشن  دستوري  اشتباهات  ساختن  بر طرف نگار براي  روزنامه  كه  معني  بدين  است همراه

  .پردازد  مي  آنان هاي  گفته  ويرايش  افراد، به هاي ته گف  عين  نقل ، در صورت  اظهارات دادن  جلوه  از مضحك جلوگيري
،   اجتماعي مسئوليت   و عينيت  مطالب  در نقل  و امانتداري  صحت  اصول  ميان  ديگر از برخورد روزانه  مناقشات  
   در دنياي  اغلب كهاي  مسئله[   است  زور و فشار مطرح  كه در مواقعي. گيرند  مي  سرچشمه اي  حرفه ، و سلوك طرفي بي

   توازن  مردم  در قبال  مطبوعات مسئوليت سود و   كسب  نياز به  بين  سادگي  به توان  ديگر نمي]آيد  مي  پيش نگاري روزنامه
يبند گرا پا  نتيجه  استدالل  اصل  به  اندازه  تا چه پردازيم  مي  وسيله  در مقابل  هدف  ارزيابي  به  كه در مواقعي.  نمودربرقرا
  ؟ مانيم مي
شود ـ   مي  محسوب نگاري  روزنامه  مباحث ترين  احتماالً از اساسي كهرا    ديگر از مناقشات  بعد يكي  در فصل  

 و   دانستن  براي  مردم  و حق  آنان  خصوصي  حريم  ماندن  افراد در مورد مصون  حقوق  حد و مرز بين  تعيين چگونگي
  .  است ته قرارگرف  ـ مورد بحث آگاهي
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   تضاد اصول:  سوم بخش
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  7  فصل
  

  (Privacy)  اسرار خصوصي  مصونيت حق
   مسائل   آگاهي  به  مردم  حق در مقابل

  
 

   غير واقعي  كهبي مشغولند، مطال  غيرواقعيي مطالب  چاپ  به  وجود دارند كه  معتبري  اصطالح  به  شهر نشريات  در اين
 را   واقعي  شايعات  عين گويند كه  كار خود مي  در توجيهها آن كرد و   را ثابتها آن   بودن  غير واقعي توان ميهستند و 
  .كنند منتشر مي

    ويل  جرج
  

 اسرار   مصونيت  حق  و در مقابل  يافته  شهرت مسائل از   آگاهي  مردم  حق  عنوان  به  آنچه  بين  و ظريف  حساس  توازن
 از   تا برخي  است  شده  اخير سبب ، رويدادهاي با وجود اين.  تقريباً ناپايدار دارد  حالتي ، تاريخي فراد از لحاظ ا خصوصي

  .  است  خورده  كامالً بر هم  تعادل  اين  تصور كنند كه  چنين  مطبوعات كارانراند  و دست افراد جامعه
   امن ومار حريمط   نورديدن  از درهم  مطبوعات  از قدرت زاينده ف  افراد و نارضايت  اسرار خصوصي  مصونيت  موضوع  

   پست  تصدي   براي(John tower) تاور   جان  نامزدي  به  مربوط ، در جدال گونه  شايعه  انتشار مطالب افراد از طريق
 پر   خبري هاي  برنامه جريان در  نگاران  از روزنامه ، برخي  كشمكش  اين در نتيجه.  شد  مشخص  وضوح  به  دفاع وزارت
   است  آمده  بعدي  در صفحات  كه  شرحي  به  از مطالب  بسياري  خود را در نوشتن هاي ها و شيوه ، آشكارا انگيزه بيننده

  . قرار دادند مورد سؤال
  اي  مقاله نويسد، طي ي م مطلب) 18   ص1989  ((William Boot)   بوت  مستعار ويليام  نام  تحت ، كه  از منتقدان  يكي  

   پست  بهتصدي   تاور براي تالشنوشت كه ، (Columbia Journalism Review)  ريوو كلمبيا جورناليزم   در نشريه
   حاوي  كهF B I (Federal Bureau of Investigation))   فدرال  آگاهي اداره (  آي  بي  اف  بر اثر گزارش  دفاع وزارت
   زندگي  خصوصي  حريم  پرده دريدن.  ماند  بود عقيم  وي بارگي  و زن خواري  مشروب  درباره غيرموثق و   موهوم اتهامات

   نشان  از خود واكنش  مطبوعات  جامعه  برجسته  از اعضاي  شد تا برخي  سبب  مستهجن  انتشار شايعات افراد از طريق
  :  نوشت  مورد چنين  در اين بوت. دهند

   كردند و معلوم  كمك، مرگبار  آمپول  از طريق  اعدام  حكم  اجراي آميز خود به  و جنون  زهرآگين  با ادعاهاي خبرنگاران ... 
   خود به  در گزارش  آي  بي اف.   در سنا نيستي و  بيشتر از دوستان  خبري هاي  تاور در رسانه  تعداد دوستان شد كه
 تاور   طوالني  رابطه كند كه  مي  تصريح ، است  آمده  پست  واشنگتن  روزنامه ريه فو  چهارم  شماره  اول  در صفحه  كه شرحي
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   خود را فاش  ادعاهاي  هنوز جزئيات  فدرال  آگاهي اداره...  خطر اندازد  آمريكا را به  ملي  امنيت توانست  مي  روسي با بالرين
 . نشد  كار مبادرت  اين  هرگز به  منتشر خواهد شد ولي  جزئيات  زودي  به  داشت  از آن حكايت» هنوز « واژه.   است نساخته

  

   را بر روي  عجيبي  صحنه  تلويزيون ، بينندگان  دفاع  وزارت  پست  تصدي  تاور براي  نامزدي  مرحله ترين  با تلخ همزمان
    و سام(George Will)   ويل رج,ج  ، از قبيل  نفس  اعتماد به  اصلي مناديان:  خود تماشا كردند هاي  تلويزيون صفحه

 افراد   اسرار خصوصي  مصونيت  در مورد معماي  ديگران  اندازه  نيز بهها آن  اقرار كردند (Sam Donaldson)  دونالدسون
  يم ج ، بركناريانتخابات رياست جمهوري از   هارتگيري كناره   به  مربوط مسائل و   حقايق  به با توجه. اند  شده سر درگم

   با زندگي  در رابطه  و مشخصي  روشن  از نبود معيار و موازين  مطبوعات  جامعه  نخبگان  تاور، حتي  و ماجراي رايت
  . كردند  ابراز نگراني  جامعه  افراد عادي  خصوصي  زندگي  افراد، حتي خصوصي

) 1989   مارس12 ((Brinkley)   برينكلي رنامه ب  در پايان  تاور كه  نامزدي  درباره  از بحث هايي  گوشه  مثال  براي  
  :  گفت  چنين  تلويزيوني  برنامه  در اين  ويل رج,ج.  كنيم  مي  شد در اينجا نقل مطرح

   عضو كابينه  كنگره  بر نمايندگي  عالوه  زودي  ما، به  باشد و قانونگذاران  شهر حاكم  در اين ضائل از ف  موجي  اگر بخواهيم
 از   آگاهي  به  مردم  با حق  در رابطه نگاري  روزنامه  صورت آندر  و الگو درآيند،   افراد نمونه  عنوان د شد، بهنيز خواهن

 . پيدا خواهد كرد خويي  درنده  حالت نگاري  روزنامه  اعتقاد من به...  پيدا خواهد كرد  فريبنده ، ظاهري مسائل
  

  : كرد  توصيف  چنين توان  را مي نگاري  روزنامه  از مظاهر اين يكي   خود گفت  سخنان  در ادامه  بيل  آقاي  
   كه  مشغولند، مطالبي  غير واقعي  انتشار مطالب  به  شهر وجوددارد كه  در اين  معتبري  اصطالح  به  نشريات، حاضر در حال

 .كنند  را منتشر مي  واقعي  شايعات  عين كهگويند   كار خود مي  كرد، و در توجيه  را ثابتها آن   بودن  غير واقعي توان مي
  

  :  گفت  اظهارت  اين  به  در پاسخ  دونالدسون  سام  
 و   دارند تا در مورد صحت  وظيفه  خبرنگاران كردم فكر مي.  كنيم  را منتشر نمي  شايعات  كه كردم  تصور مي  چنين زماني
 . خود را منتشر نكنند ش گزار،يد نشدأي كنند و اگر ت  خود تحقيق  مطالب سقم

  

  :  گفت  شد و چنين  وارد بحث  رابرتز با عصبانيت  كوكي  
   در پايان گرچه.  كنيم  منتشر نمي  شايعه  عنوان  را صرفاً به ما شايعات.  ندارد  انطباق  كامالً با واقعيت  گفت  دونالدسون آنچه
   دفتر روزنامه  به  خواهان  جمهوري  نامزدهاي ويژه  نامزدها به  درباره  آنچه هر ، وزير دفاع  عنوان  تاور به  انتصاب  براي مبارزه

 . ها را منتشر نكرديم  از گزارش  يك  بود و ما هيچ رسيد شايعه مي
  

  :  گفت  در پاسخ  دونالدسون  آقاي  
 . منتشر شدند  منتشر شدند، بلهها آن ببخشيد 

  

 از  اند و برخي  تغيير يافته ، در واقع  موازين  تأكيد كرد كه تايمز نيويورك    از روزنامه(Tom Wicker) ويكر   تام  
  :  گفت  در ادامه وي. شوند  منتشر مي شدند امروزه  منتشر نمي  و جانسون  كندي  در زمان  كه مسائل

   باز خواهيم  كوركورانه ديدگاه   به  آيا سرانجام اينكه...  دانم  نمي  خواهد آمد من نگاري  بر سر روزنامه  چه در درازمدت
 را   كار گزارشگري  ادامه نگاري  روزنامه ، اما اخالق  نيست  داد معلوم  خواهيم  ادامه  گزارشگري  گونه  اين  يا به گشت
 .كند  مي ايجاب

  
  :كند  مي  بيان  چنين  گويا اين  را در عبارتي  شده  بحث  مطالب  چكيده  ويل  آقاي  سرانجام  
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  توان كنند ديگر نمي  دائماً تغيير مي  كه ، مقرراتي  تغييرند، بايد گفت  دستخوش  و مقررات گوئيد قوانين  شما مي ، وقتي م تا
 .  گذاشتها آن بر   و موازين  مقررات نام

  

   اخالقي ر موازين د  افراد، اكنون  خصوصي  خلوت  موضوع  كه  است  بوده ، اين  تغيير مقررات ها در قبال  واكنش از جمله
شود   ياد مي(Memo and Meeting)  » و مالقات  يادداشت اصول «  عنوان  تحت  از آن  در مواردي  كه  و آنچه و غيررسمي
   به نگاري  روزنامه  روزمره توانند در فعاليت  نمي اند كه  گسترده  چنان  آن  موازين  گونه اما اين. گيرد  قرار مي مورد توجه

  . استناد كردها آن   به بينانه  واقع  رهنمودهاي  رشته  يك عنوان
 را زيرپا ها آن را تغيير يا  صولا   اين  كه كنند و كساني  مي  را تدوين  و موازين  اصول  اين  كه ، كساني  بنابراين  
   بدين . است ايگاهشان و ج  از موقعيت  آگاهي  عدم رو هستند و آن  روبه  مشترك  مشكل  با يك گذارند در واقع مي

  . ايم  و خطير گرفتار آمده  جدي  بازي  باشد در يك  حاكم  خاصي  و اصول  مقررات  آنكه ، بدون ترتيب
   آگاهي  براي  مردم  افراد و حق  خصوصي  زندگي  مصونيت  حق  سردرگم  كالف  بازكردن  موجود براي  شايد تنها راه  

،  ، قانون  تاريخ  از جمله ها  و ديگر رشته نگاري  روزنامه  حرفه ها از زاويه  از ديدگاه  برخي ، بررسي مسائل از  يافتن
  . باشد  و فلسفه شناسي ، جامعه شناسي انسان

   ديدگاه  را، از سه مسائل از   آگاهي  براي  مردم  افراد و حق  خصوصي  زندگي  مصونيت  حق ، موضوع  فصل  اين
  .رد دا  بررسي  تحت متفاوت

   و فلسفي  تاريخي  سابقه  فقدان رسد كه  نظر مي  به  چنين : افراد  خصوصي  زندگي  مصونيت  تاريخي  سابقه. 1
   افراد محسوب  خصوصي  زندگي  مصونيت  حق  درباره  كنوني  سردر گمي  علل  از جمله  زمينه  در اين مشخص

  .شود مي
   يافتن  آگاهي  به  مردم  افراد و حق  خصوصي  زندگي  مصونيت  حق  بين :  و رويارويي  مناقشه  پديد آورنده  علل. 2

  . كرد  خواهيم  را بررسي  از آن  ناشي  و مشكالت  رويارويي  اين هاي  ريشه  فصل ين در ا مسائلاز 
   از اين كه  هايي  افراد و بحث  خصوصي  زندگي  مصونيت  با حق  مرتبط مسائلو    : جاري  اخالقي  مرزهاي.3 

 .گيرد  مي  سرچشمه موضوع
  

 The Right to Be)مصونيت خلوت فردي   حق «  افراد عبارت  خصوصي  زندگي  مصونيت  در زمينه  عبارت مشهورترين

Left Alone) « برانديس  لوئيس  به  اغلب كه. است   (Louis Brandeis)داده  آمريكا نسبت  عالي  دادگاه  پيشين   قاضي   
 و   كرده  را اقتباس  آن  برانديس  لوئيس  كه  است(Cooley)    كولي  نام  به  ديگري  از قاضي  در اصل  جمله اين. ودش مي

   راه  حق  او بود كه  و هم  قرار گرفت   مورد استفاده(William O. Douglas)  داگالس.  او  ويليام  قاضي بعدها توسط
  . قلمداد كرد  آزادي  خود را سرآغاز انواع  حال  به شدن

 در   كه  مشهوري ، مقاله اول. باشد  مي  حائز اهميت  از دو جنبه  آنأ، منش  است  كامالً روشن  جمله  مقصود اين  آنكهبا 
   در سال  كه  مقاله اين.   نگرفت  سرچشمه  اديبانه  شد، از كنجكاوي مطرحمصونيت خلوت فردي    بار حق  اولين  براي آن

 و منتشر شد در   چاپ  خصوصي  حريم  مصونيت  حق  عنوان  تحت  برانديس  و لوئسي وارن.   دي  ساموئل وسط ت1980
دادند   مي  نشان  افراد كنجكاوي  خصوصي  در مورد زندگي  كه  خبرنگاراني شود عليه  مي  زده  حدس  كه  گونه  همان واقع
   شدت  بود به  برپا شده  وي  در منزل  كه  ضيافتي  به  مربوط  از گزارش  مقاله  اين  مشترك  مؤلف  وارن آقاي.  بود  شده تهيه

  . بود خشمگين
  ها امنيت  زمينه  در تمامي  مطبوعات  بودند كه  عقيده  بر اين  برانديس ، آقاي  وي  پيشين  و همكار حقوقي  وارن  آقاي  

   به  بلكه  محدود نبوده  افراد بيكار و بدخواه  تنها به  پراكني  و شايعه ييبدگو. اند  كرده  افراد را نقض  و حيثيت  امالم حريم
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 و  واري( .گيرد  قرار مي  مورد استفاده  مطبوعات  صنعت  از سوي  تمام شرمي  و با بي  است  شده  تبديل  تجارت يك
.   است  منوال  بر همين  نيز وضع  و امروزه نشده   كهنه  وجه  هيچ اند به  گفته  دو مؤلف  اين آنچه). 193   ب1980،  برانديس

  ؟  طور نيست اين
 و از   است  شده  نوشته  پيش  مذكور حدود صد سال باشد؛ مقاله  مي  توجه  ديگر نيز جالب  جنبه  از يك  مهم  مقاله  اين  

   طور دقيق  به  حقوقي مسئله   يك عنوان   افراد به  خصوصي  حريم  امنيت  موضوع  بود كه  باري  بشر، اولين قرار در تاريخ
  (Shoeman)  شومن ( و فالسفه) 1960  (Prosser) راسورپ (  حقوقي مسائل  نظران صاحب.   است  شده  مطرح در آن
  كه) 10   ص1984  شومن (  است  حقوقي  و صريح  جدي  بحث  اولين  ـ برانديس  وارن  مشترك  مقاله معتقدند كه) 1984

   موارد نادري  از جمله  برانديس  وارن مقاله.   است  ساخته  مطرح  قانون  افراد را در چارچوب  خصوصي  حريم موضوع
  .  است  تحرير در آمده  رشته  افراد به  خصوصي  حريم  در زمينه  كه است

   كشور مستقيماً موضوع اين   اساسي  قانون  آمريكا يعني  سند حقوقي ترين  اصلي  كه  است  ضروري  نكته  ذكر اين  
  هاي  افكار و انديشه  خصوصي  حريم  موضوع  قانون  اين  يك  ماده گرچه.   است  نساخته  افراد را مطرح  خصوصي حريم
 از   برخي  افشاي  عدم  ما را به  تا حدودي  پنج  و ماده  فرد را تضمين  دروني  گذرا امنيت اي  گونه  چهار به ، ماده فردي
  .  است  قرار نگرفته  مورد توجه اند چن  قانون  افراد در اين  خصوصي  حريم اما در مجموع. كند  مي  تشويق  محرمانه ائلمس
  بايد گفت. رسد  كجا مي  به  آن  فلسفي  سابقه  ببينيم  است  طوالني  افراد فاقد سابقه  خصوصي  حريم  موضوع  كه  حال  

 Lisa)  نيوتن پروفسور ليسا.  ندارد جير وجود خا  در واقع اي  سابقه  چنين  كه شويم  مي توجه م  كنيم  بررسي از هر نظر كه

Newton))  1989عملي  اخالق استاد كرسي) 245 و 244   صفحات   (Applied Ethiecs) فيرفيلد  در دانشگاه 
(Farifield University)به بردن  پي براي...  ندارد  فلسفه  رشته در اي  سابقه  هيچ  خصوصي  حريم مقوله«: گويد   مي   

   عجيب گرچه كرد و   مراجعه  شخصي  مالكيت  و ماخذ مربوط  و منابع  بشري  شرافت ، بايد به  مقوله  اين  فلسفي يها Ĥنبني
  .»شود  مي  محسوب  خصوصي  حريم  معرف  خود بهترين  و حيثيت  افراد بر شرافت رسد اما مالكيت  نظر مي به

 دارد    شخصي(Property) قلمرو   خود يك  در درون هر انساني«: گويد  مي  موضوع  اين  پيرامون  در بحث  الك  جان  
  ». قلمرو را ندارد  اين  ورود به  براي  حقي  هيچ  غير از خود شخص  كس و تأكيد كرد هيچ

   آن  براي تري  تعبير مناسب ، كه  شخصي  حريم دهد كه  مي  نشان  آن  بودن  كوتاه  رغم  به  الك  جان  و تحليل  تجزيه  
   شناسان  انسان  داريم  خصوصي  فضاي  خود بر آن  و مالكيت  ما از كنترل  كه  است  امنيتي  احساس شود، ميزان  نمي يافت

 و   است  نياز فطري ر و يكدا  بسيار ريشه ، امري  شخصي  حريم  نياز به گويند كه  ما مي  به  اجتماعي  علوم و دانشمندان
اگر .   قلمرو است  كردن  مشخص  براي اي  شيوه ،فرياد جانوران. شود  محدود نمي  انسان  تنها به  كه  است اي مسئله

  هاي  سيم  بر روي  پرندگان  گرفتن  جاي  نحوه  به  كه  است  داريد كافي  قلمرو خصوصي  به  نياز جانوارن  در زمينه ترديدي
  . شوند  دقيق رافتلگ
 كنند، ما تنها در آغاز   خود حل  در ميان  خوبي  را به  خصوصي  حريم اند موضوع  توانسته  و جانوران  پرندگان  با آنكه  
   و تا چه  دارم  خود كنترل  خصوصي  بر حريم  اندازه  فرد، تا چه  يك  عنوان  به من.   قرار داريم  اساسي  مشكل  اينهرا

   به  از ما كه  عده  آن ؟ براي  كنم  اعمال گويند كنترل  مي  من  درباره  و آنچه  از من  ديگران  آگاهي  بر ميزان توانم مي  اندازه
 حد   افراد تا چه  درباره  خصوصي  اطالعات آوري در جمع:   است  كامالً برعكس  موضوع  داريم  اشتغال انتشار اطالعات

  ؟  منتشر كنيم توانيم  مي  حد و مرزي  را تا چه  اطالعات ين و ا  رويم  پيش توانيم مي
   حريم  موضوع  تاريخي  سابقه  از فقدان  ناشيأل در خ گيري  در مورد تصميم  آنچه  به ، با توجه  سؤال  اين  به  پاسخ  

 دچار ترديد  ها و ضوابط معيار اگر در مورد تغيير سريع. رود  شمار نمي  به اي  ساده  شد، كار چندان  گفته خصوصي
 از   منتشره هاي عكس:  كنيد  نگاه  است  داده  روي  گذشته  سال50   در خالل  كه  تغيير مهمي  به  كه  است هستيد كافي

   ابداع  مطبوعات  صرفاً از سوي  ضابطه اين. دهد  مي  چرخدار نشان  صندلي  را بر روي  وي  ندرت  به  روزلت فرانكلين
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داد تا   مي  اجازه  عكاسان  به وي.  ساخت  نمي  را مخفي داد و آن  نمي  خود اهميتي  جسمي  ناتواني  شخصاً به لتروزو. شد
   اين  به  مطبوعات اما پايبندي.  كنند  تهيه  بودند عكس  مشخص  خوبي  به  لرزانش  پاهاي  شنا كه  در لباس  از وي آزادانه
 از   يكي  كه  بار هنگامي  يك  بود كه  قوي  حدي  شود به  داده  چرخدار نشان  صندلي  نبايد بر روي  روزولت  كه اصل

،  ديويس( شكستند   و درهم  را گرفته  ديگر دوربينش  بگيرد عكاسان  از روزولت  عكسي  كرد تا چنين  تالش عكاسان
  ).1989  مصاحبه

   رفتن  از توالت  كارتون هاي  شاهد فيلم ، امروزه  روزولت  از زمان بعد  سال تنها چهل.   است  تغيير كرده ترديد زمانه  بي  
  .  هستيم  تلويزيوني هاي  از شبكه رونالد ريگان

 دارد   حقيقت اين.   است  افراد تغيير يافته  خصوصي  زندگي  از حريم  اساسي هاي  برداشت رسد كه  نظر مي  به  چنين  
 برانگيز بود اما   جنجال هاي  گزارش  شاهد برخي  برانديس  وارن  دوران(Yellow Journalism) » زرد نگاري روزنامه « كه
   حريم  نورديدن  درهم  براي اي سابقه  بي ، قدرت  نوين هاي  كرد رسانه  خواهيم  بعد تشريح  اندكي  كه ين گوناگو  داليل به

   حتي  وارن  آقاي  چون  حاضر كساني  قرن  از اوائل  كه  است  نيز ضروري  نكته ذكر اين. اند  كرده  افراد كسب خصوصي
  .  است  شده  گرفته  ناديدهها آن   خصوصي  حريم كردند كه  مي  احساس  خود در مطبوعات  نام با ديدن

  خبر خفه   از گزارشگر خود كه  روزنامه  سردبير يك  رويداد كامالً غيرعادي  در يك  كه ايم  رسيده اي  نقطه  به  امروزه  
  خواهد تا به  مي  است  كرده  تهيه  نو مسيحي  سال  به  مربوط  بندي آذين  هنگام  را  والدينش  توسط  كودك  يك كردن

  ).232   ص1983،  گودوي(وجو كند   پرس  تزئينات  درمورد رنگها آن و از   كرده  مراجعه  كودك  اين والدين
 ديگر  هاي  در زمينه  موضوع  اين  سابقه  به  بردن  پي  براي ، كوشش  مورد بحث وع موض  در قبال  فلسفيأل بر خ  عالوه  

   است  عبارت  اين  زمينه  در اين  روشن  تنها توصيه يهودي/  مسيحي در اخالق. برد  نمي  جايي  به  نيز راه  مذهب از جمله
 نمايد آيا   مبادرت  كاري  چنين  به ضو كنگرهع  ما اگر فالنا» . كند  خود طمع  همسايه  زن  نبايد به  كس هيچ«گويد   مي كه

  .كند  نمي  چنداني  كمك  زمينه  ما در اين فلسفي/   مذهبي  را منتشر خواهند كرد؟ ميراث  آن  به  خبر مربوط مطبوعات
   معني  آنكه  و ما بدون  است وكراتيكودم  آمريكا كشوري.   نيست ني غ  چندان  زمينه  ما نيز در اين  سياسي  ميراث  

   حق اين.  ليمئ قا  و اعتبار خاصي  ارزش  اصل  اين  براي  دهيم  ارائه مسائل از   يافتن  آگاهي  به  مردم  حق  از اصل روشني
   خبرگزاري  پيشين   مدير عامل(Kent Cooper) كوپر   كنت  شد و توسط  مردم  وارد فرهنگ  جهاني  دوم بعد از جنگ

   است  كرده  قول  نقل از وي) 11  ص  ((Konrad Fink)  فينك ادنر ك  كه  گونه كوپر آن.   يافت  عموميت تدپرسآسوشي
   كنند و حق  انتشار اخبار اقدام  به  نسبت  آزادانه دهد كه  مي  اجازه  مطبوعات  به  اساسي  قانون  اول  اصالحيه  داشت عقيده
   نيابت  ايده  ترتيب بدين. سازد تا اخبار را منتشر نمايند  مي  را موظف ، مطبوعات ائلمس از   يافتن  آگاهي  به مردم

   اخبار دسترسي  بهها آن   از جانب  نيابت خواهند تا به  مي  از مطبوعات  و مردم  گرفت  شكل  مردم  از جانب مطبوعات
  . كنند  مبادرتها آن انتشار   به  نسبت  و آزادانه يافته
   از اهميت  است  مطرح  مالياتي  و دالرهاي  همگانيسائل م  كه در موارديآگاهي از مسائل    حق  به  مربوط هاي  بحث  

   اين  شايد انتخاب  مورد بحث  موضوع  بافت  به با توجه (  نيست  درميان  همگاني مسائل   كه  اما زماني. برخوردارند خاصي
  سيسال بك. دهد  مي  خود را از دست اهميت»  آگاهي از مسائل  حق «  الينحل عموضو)  نباشد  مناسب ها چندان واژه

(Sissela Bok)اسرار    عنوان  خود تحت  هاروارد در كتاب  دانشگاه  پزشكي  در دانشكده  اخالق  استاد رشته (Secrets) 
  .  است  بسيار مبهمآگاهي از مسائل   گويد حق مي) 254   ص1982(

   است پردازي  خيال  نوعي  و اخالقي شناسي  معرفت  خود از ديدگاه  خودي  به مسائل از   يافتن  آگاهي  به  مردم  حق  موضوع
   واژه ، شايد نتوان  حقايق  دانستن  به  مردم  از حق در بحث.  تر است پردازانه  خيال  هم  از آن  حقيقت  دانستن  به  مردم و حق

 و   طبيعي  حق  عنوان  به  از آن(Jermy Bentham)   بنتهام  جرمي  آنچه  براي پايه  بي  و استدالل يمعن  بي  از لفاظي گوياتري
   كه  و عصري  است  غيرممكن  بشري مسائل از بيشتر   نسبي  آگاهي  حتي  كه در حالي.  پيدا كرد  است انكار ناپذير ياد كرده
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   حق  ادعاي توان  مي سازد چگونه  را محدود مي  انسان  آگاهي و انكار دامنه (Rationalization)   تراشي ، دليل  ورزي غرض
   كرد؟  را عنوان  از حقايق  مردم  يافتن آگاهي
   خصوصي  حريم  نقض  و توجيه مسائل از   يافتن  آگاهي  به  مردم  حق  دادن  جلوه  عقالني  براي  شده  ارائه  و استدالل منطق

   زير لب  را شعارگونه  آن اي  هر چند هنوز عده  كه  است پايه  و بي  سست  چنان  آن  گزارشگران ز سوي ا افراد و افشاگري
  .كنند  با تمسخر ياد مي  حق  از اين كنند، اكثر مردم نجوا مي

  

 نيز   از نظر حقوقي  يافتن  آگاهي  براي  مردم  حق ، موضوع شناسي  و معرفت  اخالقي هاي اطميناني  و بي  بر ابهامات عالوه
 اخبار و   براي  و اعتبار خاصي ، اهميت  يافتن  آگاهي  براي  مردم  حق  بهانه  آمريكا به  حقوقي  نظام گرچه.   نيست  دفاع قابل

 در ،  مثال براي.  ندارد  و پابر جايي  محكم  چندان  و پايه  اساس  حق  اما اين  است  قايل  مطبوعات  افشاگرانه هاي گزارش
آن   اند و براساس  كرده نقل) 625   ص1985  ((Bohn)    و بان(Unguriat)   ، آنگوريت(Heibert)   هيبرت  كه ماجرايي

  هاي  مصاحبه  دارد متن  بود حق  مدعي  مونتانا كه   در ايالت(Missoula) ميسوال    چاپ(Missoulian)   ميسولين نامهزرو
   نشريه  اين  گردانندگان، شد  شناخته  محكوم  كند در دادگاه  مونتانا را چاپ دانشگاه   رياست  پست  تصدي  به مربوط

 را   علني آيي  گردهم  بود قانون  گرفته  صورت  و با مردم  با مطبوعات ها كه  مصاحبه  اين  پاياني هاي  بخش معتقد بودند كه
  .  است  كرده نقض

   مصونيت  كرد حق  و اعالم  برخاست  مخالفت  به  ميسولين  روزنامه  عليه صادره  ، با رأي  بدوي هاي  از دادگاه  يكي  
   براي  مردم  حق  به  نسبت  بيشتري  اهميت،شوند  نامزد مي  رسمي هاي  مقام  تصدي  براي  كه  كساني  خصوصي حريم
   رازداري ير كرد، مقدا  اعالم تانا تنفيذ شد و دادگاه مان  ايالت  عالي  دادگاه  از سوي  حكم اين. دارد  مسائل از   يافتن آگاهي

   و چگونگي  صحيح  از مديريت ، جزيي  و خصوصي  صادقانه گوهايو  گفت  چون  است  بوده  ضروري  مصاحبه در جريان
  .شود  مي  افراد محسوب استخدام

   آگاهي  به  مردم  حق  اگر موضوع  حتي افراد، معتقدند  اسرار خصوصي  با افشاي  كامل  در مخالفت نظران  صاحب  
   اخالقي  ضرورتاً بيانگر توجيه  قانون  صريح  نص ، طور نيست  اين  البته  باشد كه  داشته  كامالً قانوني  جنبه مسائل از  يافتن

) 111 و 110   صفحات1983  ((Fackler)ر لك  و فال(Rotzoll)   ، روتزول(Christians)كريستينز . ست ني  آن و معنوي
  :اند  گفته  مورد چنين در اين

 و   ساده هاي پاسخ... سازد  مي  مطرح  فرد و جامعه  ميان  ارتباط  را در زمينه انگيز متعددي  بحث مسائل،   حقوقي  مباحث
   اجتماعي دگي از زن  و جزيي  داشته  شخصي  كامالً جنبه  افراد كه  خصوصي  از زندگي  قسمتي  شناسايي از عدم [ميانبر 

 در   متداول ، روشي مسائل از   يافتن  آگاهي  به  مردم  حق  به(Glib)   گليب استناد... گيرد  مي   سر چشمه]شود  نمي محسوب
  .شود  مي  محسوب  و اجتماعي  خصوصي  زندگي  رابطه اعتبار ساختن  بي جهت

  وجوهاي  ، پرس  با افراد عادي  سروكار دارند در مقايسه وع موض  شخصاً با اين  كه  حساسي نگاران ، روزنامه بنابراين
   بررسي  تنها از طريق اند كه  عقيده  بر اينها آن. رود  فراتر مي  از حد و مرز مشروع  آنان هاي  خواسته كنند و دامنه  مي بيشتري

 . افت ي  دست  صحيح  اخالقي  نتايج  به توان  مي  خصوصي  پيچيده مسائل   جانبه همه

 پيوند   در زمينه  متعددي هاي بحث.   نيست اي  شده  و فراموش  دور از ذهن ، موضوع  يافتن  آگاهي  حق  مقوله  هر حال به
 از   متفاوتي ها با درجات  بحث  از اين  و هر يك  است  گرفته  صورت  آگاهي  با حق  اساسي  قانون  اول  اصالحيه دادن

 در   چون  نيست اي  كار ساده  آگاهي  و حق  اساسي  قانون  اول  اصالحيه  ميان  ارتباط  ميزان يينتع. دان  بوده  همراه موفقيت
 ديگر نبايد  از سوي. شود  مي  از قانون  استنباطي  تلويحاً چنين  بلكه  نشده  اشاره  حق  اين  صراحتاً به  اساسي قانون

   شرقي  مناطق  خود به  فرار از گذشته  برايها آن از   بسياري  شد كه گذاري ه پاي  كساني  آمريكا توسط  كه  كنيم فراموش
  . كردند  مكان  كشور نقل  اين  غرب  بودند به  شده  مرتكب  در شرق  فرار از آنچه  براي  و سپس  كرده آمريكا مهاجرت



٨٢ 

   و در اين  رو باشيم  رو به نظر جدي الف با اخت  خصوصي  حريم  به  مربوط مسائل  رسد در زمينه  نظر مي  به  چنين  
  .اند  آمده  تنگ  به  و مقررات  فاقد قانون  بازي  از اين  نيستند كه  تنها خبرنگاران ميان
   به  مربوط  و قوانين  خصوصي  استتار حريم  از پردهها آن. اند  گرفتار آمده  مجادله  نيز در اين دانان  و حقوق  قضاوت  

  اي  تازه  شاهد پديده  دارد و امروزه  متفاوتي  خود قوانين  آمريكا براي  ايالت  از پنجاه هر يك.  دارند  گاليه افترا و تهمت
 در   سبكتري  مجازات  شود كه  رسيدگيها آن   جرايم كنند تا در ايالتي  مي  تالش  مجرمين  اينكه  و آن  كشور هستيم در اين
  . وجود داردها آن   جرايم قبال
فورر .   جي لوئيس.  پيدا كند اي  بسيار پيچيده تواند شكل  و افترا مي  تهمت  به  مربوط  و قوانين  خصوصي  حريم  

(Lois G. Forer))  1988 (تواند ظرف  مي ، وي  قتل  پرونده  يك  به گويد در رسيدگي  فيالدلفيا مي  دادگاه  پيشين قاضي  
   تشريح  منصفه  هيئت  را براي  قضيه  رواني هاي  جنبه  و حتي  جرم  اثبات ، ادله  جنايت  به  مربوط مسائل   تمامي  دقيقه20

   براي مسائل   و افترا تشريح  تهمت  به  مربوط هاي اما در پرونده. كنند  مي  را درك  شده  گفته  نكات  تماميها آنكند و 
  . هستند  كننده  و گمراه  نيز پيچيده  و قوانين كشد و مقررات  مي  طول  ساعت  از يك  بيش  منصفه هيئت

 را   مطالبي  چه  كه  نكته  در مورد اين  سردر گمي  كه  است  موضوع  اين گويد بدتر از همه  فورر مي  لوئيس  خانم  
گذارد و   مي ها بر جاي  رسانه  بر فعاليت  نبايد منتشر شود تأثير ناخوشايندي  مطالبي  و چه  منتشر ساخت توان مي

  .كنند  مي  خودداري  از انتشار مطالب، خود  از پيامد اقدامات  اطمينان  عدم  دليل  به خبرنگاران
   حريم  موارد نقض  از بارزترين  شد اما يكي  بحث  كافي  اندازه  و افترا به  خصوصي  حريم  به  مربوط  در مورد قوانين  

در هر دو . كند  پيدا مي  بسيار نزديك شود با افترا ارتباط  ياد مي  از آن(False Light)  »نور كاذب «  با عبارت  كه خصوصي
 از   و در بسياري  كننده ، گمراه  نادرست  انتشار مطالب  به  رسانه  يك كند كه  مي  احساس  يا خواهان  موارد شاكي اين

  . وادار نمايد  خسارت  جبران  را به اهد تا رسانهخو  مي  و از دادگاه  است  كرده  مبادرت  وي موارد افتراآميز درباره
 با   در رابطه  اغلب  كه  است(Misappropriation)  سوءاستفاده ، اتهام  خصوصي  حريم  ديگر از موارد نقض  يكي  

 او   رضايت لب ج بدونها  گونه پيام اين در   با وي  يا مشابهت  شخص  از نام  و با استفاده  و تبليغات  بازرگاني هاي آگهي
   با ورود غيرمجاز به  افراد اغلب  خصوصي  حريم  نقض  به  مربوط اتهامات). 135   ص1986 ـ  يلد. (شود  مي مطرح
 كامالً آشكار   صورت  به  و اغلب  نبوده  متداول  موارد چندان  گونه اين.   است  همراه سمع  و استراق  و مستغالت امالك
   و چه  چيست  عمومي  از اماكن  منظور دقيق  كه  زمينه  در اين  متعددي هاي ها و جدال  بحث البته(گيرد   نمي صورت
  ).  است  را دارند مطرح  اماكن  حضور در اين  حق كساني

   است  موارد اتهامي  و دشوارترين ترين شود پيچيده  مي  ناميده(Embarrassment)  »آبروريزي« اصطالحاً   شايد آنچه  
 پيدا   ذهني  با عوامل  نزديكي  ارتباط  اتهامات  گونه  اين باشد چون  مي  مطرح  خصوصي  حريم  مشروعيت در زمينه  كه
 را   ديگران  توجه  افشا شده كند، آيا موضوع  فرد وارد مي  به اي  لطمه ، چه  چيست  منظور از آبروريزي.كنند مي

  انگيزد؟ برمي
   يك  جاي خود را به. شود  مي  خصوصي  حريم  قانون  در قبال  سردرگمي  موجب  كه ت اس  رواني مسئله در اينجا،   

 شما منجر شود   ورشكستگي تواند به  مي  كه ، قوانيني  خصوصي  حريم  به  مربوط آيا از قوانين. سردبير يا ناشر بگذاريد
   خود بدون  پدر بودن  درباره  راحتي  به  را كه واني پسر ج  خاطر مصاحبه توانيد با آسودگي ، آيا مي  مثال آگاهيد؟ براي

 با   باشد احتماالً سر و كارتان  مثبت  پرسش  اين  شمابه  كنيد؟ اگر پاسخ گويد، چاپ  مي  باشد سخن  كرده  ازدواج آنكه
  . خواهد بود دادگاه

   به  دالر غرامت26500   بر پرداخت ور مبني كش  اين  از محاكم  يكي  از سوي  صادره  حكماً آمريكا اخير  عالي  ديوان  
   كاروليناي  چاپ نيوز گرينويل   روزنامه  توسط  وي  خصوصي  حريم  نقض  دليل  را به  نكرده  ازدواج  پدر جوان يك

در   آمريكا الي ع ديوان.  كردتنفيذ بود   كرده  نقل  را از وي  مطلبي  جوان  دختران  بارداري  پيرامون  در گزارشي  كه جنوبي
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  انگاري  سهل  يا از روي  آگاهانه  چون  است  غرامت  پرداخت  به  مزبور محكوم  كرد نشريه  اعالم  صادره  حكمتأييد
   آنكه  رغم به). 25   ص1987،   و قوانين  خبري هاي رسانه( ندارد   اجتماعي تي اهم  كه  است  را منتشر ساخته اطالعاتي

 را  ، روزنامه  بود، دادگاه  خود را بازگو كرده  و مطالب  شركت  مصاحبه  در ايند اختيار خو  به  ساله  شانزده  جوان اين
  .  شناخت محكوم

 ها آن.  هستند  نگران  خصوصي  حريم  به  مربوط مسائل نيز از   دولتي هاي ، مقام  قضايي نمسئوال و   بر مطبوعات  عالوه  
   اين البته.  شود ، كامالً مشخص  خصوصي  و اطالعات(Public information)    همگاني  اطالعات خواهند مرز بين مي

   نگهداشتن  پنهان  براي  اجرايي  و اختيارات  ملي  امنيت مسئله از   و سوءاستفاده  استفاده موضوع.  ندارد  تازگي مطلب
   نكته ذكر اين.   كنيم  را در اينجا عنوان  مشكل از اين   جزء كوچكي توانيم  نمي  حتي  كه  است  گستره  چنان  آن مسائل

. كند  مي  خودنمايي  محل  تا كالنتري  گرفته  سطح  از باالترين  دولت  سطوح  در تمامي  مشكل  اين  كه  است ضروري
   كه  در مواقعي  انتظامي اي نيروه دانند كه  باشند مي  كرده  تهيه  گزارش  پليس  نيروهاي  فعاليت  در زمينه  كه خبرنگاراني
 از   برخي  چون  است  توجيه  قابل  اقدام  اين  در مواردي البته. كنند  مي  خودداري  اطالعات  كند از افشاي  ايجاب اهدافشان

  را از مردم   رويداد جنايي  يك  به  مربوط  از حقايق  برخي  جهت  از آن پليس.  شود داشته  نگه  بايد پنهان  جنايت هاي جنبه
كنند از   مي  اعتراف  آن  ارتكاب  به  در روزنامه  اخبار جنايي  با خواندن  را كه يها ناكند تا بتواند افراد ديو  مي پنهان

   زندانيان  از سوي  شده  ارائه  اطالعات  و سقم  صحت  به  بردن  پي  براي  حال  در عين پليس.  دهد  تشخصي  واقعي مجرمان
   مدت  اميد تخفيف  به  كه كنند يا زندانياني  مي  سرهم ييها نا خود داست هاي  سلولي  هم  از اعترافات واردي در م كه

   ـ به  است يي جنا  حوادث  به  مربوط  مهم  از نكات  يكي دهند ـ كه  مي  خود شهادت بندان  هم  خود، عليه محكوميت
  .كنند  مي  خودداري  آن  افشاي و از  كرده  تلقي  محرمانه  اطالعات عنوان

   از آن  شدت  و به  بوده  با يكديگر بسيار حساس  و محرمانه  پليس  دو واژه  ارتباط  به  آمريكا نسبت ، مردم  هر حال  به  
كنند   مي الش ت  نيز در مقابل پليس.  وادار كنند  حقايق  بازگو كردن  را به كنند تا افراد پليس  مي  تالش خبرنگاران. بيزارند

  .اندازند  خطر مي  را به  عمومي  امنيت  هر سؤال  كردن  با مطرح  كنند كه  احساس تا خبرنگاران
 نيز يادآور   از اين  پيش  كه  گونه  همان  و همگاني  خصوصي  اطالعات  دقيق  متمايز ساختن  به  دولت  تمايل  موضوع  

   و غريبي  عجيب  تغييرات  موازات به.   است  داده  روي  زمينه  در اين اي  تازه تحولاخيراً اما ،   نيست اي  تازه  مطلب شديم
   حريم  ماندن  مصون  براي نيز امروزه)   آي  بي اف (  فدرال  آگاهي ، اداره  است گيري  شكل  در حال  و مقررات  در قوانين كه

 ندارند   حق  خبري يها نا كرد سازم  آمريكا اعالم  عالي يوان د1989  در بهار سال. كند  مي  تالش  جنايتكاران خصوصي
   مطبوعات  دست  كردن  كوتاه  براي  آي  بي اف.  پيدا كنند  دسترسي ي جنس  تجاوزهاي  در زمينه  آي  بي  اف هاي  پرونده به

  هاي  گزارش  علنيد اسنا ها با استناد به ده پرون  اين گرچه كرد   شد و اعالم  متوسل  فدرال  ديوان ها به  پرونده  نوع از اين
 افراد را   خصوصي ، حريم  اطالعات  اين  كردن اند اما كامپيوتري  شده  تهيه يئ قضا هاي ها و رسيدگي  دستگيري  به مربوط

  .  خطر خواهد اندخت به
 از اقشار  دهند، برخي  مي  ادامه  زمنيه اين در   كشمكش  به ، دولتي هاي  و مقام  دعاوي ، وكالي نگاران  روزنامه با آنكه   

   درصد از مردم73  پو گال  مؤسسه نظرخواهيبراساس نتايج . اند  آمده  ستوه  به  مباحث  گونه  اين  ديگر از ادامه جامعه
   شد و بعيد به  انجام  پيش  سال  سه  نظرخواهي اين(گيرند   مي  افراد را ناديده  خصوصي  حريم آمريكا معتقدند مطبوعات

  ). باشد ها بهبود يافته  رسانه  آمريكا در قبال  مردم  برداشت  فاصله رسد در اين نظر مي
.   است  يافته ، شدت  خبري هاي  رسانه  كاركنان ، يعني  اطالعات دهندگان  انتقال  انگيزه وجو درباره  پرس تازگي  به  

  هاي  رسانه  كاركنان  به  نسبت  مردم  منفي  رشد واكنش  روند رو به در تشريح   امروزه  مطبوعات اندركاران  از دست بسياري
 بايد كامالً   خبري هاي  رسانه  نخبگان  اينكه كنند يعني  مي استفاده» (Populism)   پاپوليسم «  از واژه ات كرّ  به خبري
  . رفتار خود باشند مواظب
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 اظهار نظر   به  آن  درباره  مطبوعات اندركاران  از دست يخ و بر  پيدا كرده  خاص  اهميت  در مواردي  پاپوليسم مسئله 
 The Village)  روستا  صداي    نشريه  از نويسندگان يكي) 23   ص1979 ((Nat Hentaff)    هنتاف نات. اند پرداخته

Voices)تفحصي نگاري  روزنامه  تدريس  به  كه    (Investigative reporting)به گويد مطبوعات  مي  است  داشته اشتغال   
  هاي توانند جنبه  ديگر نمي  مطبوعات  معتقد است وي. شوند  مي  تبديل  خصوصي  حريم  دشمنان ترين  از دهشتناك يكي

 در  هگويد چنانچ  و مي  فراتر رفته  هم اند و از اين  شده  درآمد تبديل  كسب  براي  ابزاري  كنند و به  خود را حفظ انساني
   كند چنين  متهم  خصوصي  حريم  گرفتن  ناديده  ديگر را به  روزنامه  يك  و سردبيران ها خبرنگاران  از روزنامه  يكي شهري
  هاي  و گزارش  پا افتاده  پيش مسائل   تيتر كردن:فزايدا  خود مي  گفته  در توضيح هنتاف.  شود تواند مؤثر واقع  مي اقدامي
   را به تواند خبرنگاران  مي  كه  است  مواردي اند از جمله  كرده  تهيه  خبرنگاران هگون  اين ها كه دستگيري   درباره قديمي
  . تأثير قرار دهد  تحت  شدت  به  خصوصي  حريم مسئله   در قبال  مأموريت هنگام

 در   متعددي  داليل  است  ممكن هگرچاند؟   شده  مطرح  شدتي  با چنين  گذشته  چند سال  متضاد ظرف  اصول  چرا اين  
  . كنيم  مي  اختصار تشريح  را به  مهم  باشد اما در اينجا تنها چهار عامل بين
 نور از   اخبار را تقريباً با سرعت توان مي. شود تر مي تر و پيچيده  روز پيشرفته  خبر روز به  گردآوري ، تكنولوژي  اول  
  . كرد  مخابره  جهان  نقاط  اقصي ه ديگر كشور يا ب  نقطه  به اي نقطه
  ها فراهم  ماهواره  از جمله  نوين هاي  تكنولوژي  كه  است  دارد امكاناتي  اول مسئله با   نزديكي  ارتباط ، كه  دوم  نكته  

با . سازند  مي كسعنرا مالمللي  بين و   ملي  رويدادهاي  امكانات  از اين گيري  با بهره  محلي  خبري يها نااند و سازم آورده
  هخالص.   است  يافته  افزايش  شدت ها به  رسانه  گونه ، تعداد اين  فراگير ملي هاي  رسانه  به محلي هاي  رسانه  شدن تبديل
  .  است  داشته  دنبال  را به  خبري يها نا تعداد سازم ، افزايش  نوين هاي  از تكنولوژي گيري  بهره اينكه

  آوري  جمع  را براي  طرف  يك  و توان  امكان،  حال  در عين  ماهواره  از طريق  اطالعات و انتقال   جهاني  ارتباطات  
   انتقال  به  كه اي  ماهواره  عاليم  رديابي  در ماجراي  مطلب اين.   است  داده  ديگر افزايش  طرف  زيانبار عليه اطالعات
  اين.  شد  مشخص  خوبي  به  داشت  آمريكا اختصاص  خبري هاي كه از شب  يكي  توسط  چيني  ناراضيان هاي مصاحبه
  بطض   رهگيري  را از طريق اي  ماهواره  امواج  اين  چين  دولت  شود لكن  آمريكا پخش ها قرار بود تنها در قاره مصاحبه

 در مورد  مسئله  مين، ه  تازگي به. د ش  تبديل  چيني  ناراضيان  درباره  اطالعات  گردآوري  جهت  ابزاري  به كرد و ماهواره
 پيدا كرد و   بودند مصداق  پرداخته  فارس  در خيلج  جنگ  به  مربوط  تحوالت  پوشش  به  كه  خبري هاي  رسانه فعاليت

  .يد آورد را پد هايي ، منجر شد و نگراني  آماده  اطالعات  به  مقابل  طرف  دسترسي  براي  ابزاري  به المللي  بين ارتباطات
   در حال  شكلي  مناسب  و مقررات  قوانين  موجود و فقدان  مقررات  در زمينه  بروز اشكاالتي  سبب  كه  سومي  عامل  

   پيش  كه  گونه همان.  كنند  فعاليت  ملي  قادرند در سطح  كه  است  خبري هاي  تعداد رسانه شود، افزايش ها مي تغيير رسانه
   باشگاه  را در يكها آن  توان  نمي  گذشته  ديگر همچون  كه  است  ميزاني هب   ملي  خبري هاي داد رسانه شد تع  گفته از اين

    يا شارلوت  ميامي  محلي هاي  در رسانه  شاغل خبرنگاران.  محدود نمود  خبري  بزرگ يها نا از سازم  مركب اختصاصي
(Charlotte)كنند  را منتشر مي  خبري  مهم هاي  گزارش تايمز ويوركني   در روزنامه  همانند همقطارانشان.  
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 در  دموكراسي   هواداران  تظاهرات سازد در روزهاي  مي  را مطرح  خاصي  اخالقي مسائل خود را دارد و   خاص ، پيامدهاي  تكنولوژي

   خبري هاي گو با رسانهو  از گفت  چيني ، شهروندان  تظاهر كنندگان  و عام  و قتل  پكن(Tienanmen squase)   آسماني حل ص ميدان
 بود از   كرده  ارسال كراسيودم   هواداران  آمريكا از تظاهرات  خبري هاي  از شبكه  يكي  كه اي  تصاوير ماهواره چون. كردند  مي امتناع
 .  قرار گرفت  مورد استفاده  ناراضيان  شناسايي  براي  چيني هاي  مقام سوي

  
 (Cokie Roberts) رابرتز    كوكي  مثال براي. تر خواهد شد  وخيم  هم  از اين  وضع اند كه  عقيده  بر اين ي برخ  

   و موازين  تغيير مقررات نگاران  روزنامه  در جمع  حضور زنان يش افزا  كه  معتقد است  سي  ا بي  خبري از شبكه) 1989(
 سري به  شدند و با هم  مي  پياده  از اتوبوس  هم  همراهد مر نگاران  روزنامه  اين از يشپ  ، چون  است  داشته  دنبال را به

   دژ مخصوص با تخريب.  بيشتر بود  محرمانه مسائل   ماندن  پنهان  احتمال ، شرايطي  چنان  و تحتزدند   مي رستوران
  .  نيز تغيير يافت  خصوصي  حريم اي و معياره ، موازين  خبرنگاران  جمع  به  زنان  پيوستن ، از طريق مردان

 از   عده آن.   است  شده  اشباع  خبري هاي  رسانه  آمريكا از لحاظ  جامعه  كه  كنيم  نبايد فراموش  ديگر اينكه  نكته  
   در اين يتي محدود  خبري هاي  رسانه  انبوه  علت  به باشند امروزه مند مي  عالقه  و مبتذل ارزش  بي  مطالب  به  كه نيامخاطب
 را  نا مخاطب  بيشتر بازهم  ايجاد هيجان ها براي  رسانه  فزاينده  تالش رسد كه  نظر مي  به ينچن. كنند  نمي  احساس زمينه

   نيز افزايش  مطالب  گونه  اين  به  مردم شود اشتياق آور بيشتر مي  هيجان  مقدار مطالب  هر چه،از قرار. كند ارضا نمي
   براي امروزه. رود  باال مي  اندازه  همان  نيز به يابد، تورم  مي  افزايش  وايمار هر قدر مقدار پول انند جمهورييابد و هم مي

   به  كه  راديويي هاي  ايستگاه محتوا يا شنوندگان يب   تلويزيوني هاي  فيلم  يا بينندگان  مبتذل  نشريات  خواننده  كردن راضي
  .  داشت  پر از ابتذال  دارند بايد انباني  اشتغال معني بي و   پوچ هاي  برنامه پخش

 متمركز نمايند،   عادي  يا مردم  سرشناس هاي  شخصيت  درباره  افشاگري  خود را به ها تالش  از رسانه  تعدادي  چنانچه  
   جانبي  محصول مند باشند، بالطبع ه عالق  جنجالي مسائل   گونه  اين  مصرف  به  فزاينده اي  گونه  نيز به  از مخاطبين شيخو ب

  . افراد نخواهد بود  خصوصي  حريم  جز زير پا گذاشتن  چيزي  تحولي چنين
   به ، بهتر است  مقرراتي  چنين  و فقدان  خصوصي  حريم  به  مربوط  و مقررات  قوانين پذيري  انعطاف  به  با توجه  

   حريم مسئله  ها در قبال  رسانه ها و موضع  ديدگاه  بعدي در صفحات.  ازيم شدند بپرد  مطرح  پيشين  در بحث  كه سؤاالتي
  . كرد  خواهيم ي خواهد شد ارزياب  عنوان  زمينه  در اين  كه  را با سؤاالتي خصوصي

شود؟ با   مي  محسوب(Public Person)   شده  و شناخته  معروف  شخصيت  يك  كسي چه:   است  اين  سؤال  بارزترين  
،   شده  او جلب  سمت  به  همگان  توجه  استثنايي  وضعيت  در يك  كه  فرد عادي  يك  گفت توان  آيا مي  سؤال  اين تعميم
   به  را كه اي  حادثه  باشيم  زده  زمينه  در اين  مثالي  آنكه ؟ براي  است  داده  خود را از دست  خصوصي  حريم  مصونيت حق

  . كنيم  مي شود بررسي  مي بوط مر  نوجوان  يك خود كشي
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   مدرسه  برخوردار بود در ساختمان  خاصي  از محبوبيت  كه آموز ورزشكار دبيرستان  دانش  يك1986   سال  در آوريل  
  ن اي آيا بايد با ذكر نام).   كرديم  اشاره  آن  به2   در فصل  كه  است  رويدادي  به  ماجرا مربوط اين( آويز كرد  خود را حلق

 St. paul pioneer)   اند ديسپچ  پايونير پرس  پل سن    كرد؟ روزنامه  را گزارش  خودكشي  اين  به  مربوط  جزئيات جوان

press and Dispatch)فينگان.  آر جان.  منتشر كرد  قرباني  ذكر نام  را بدون  خودكشي  اين  به  خبر مربوط   (John R. 

Finegan)مطبوعاتر او د  و ذكر نام  است  شخصي  اقدام  يك  نوجوان  اين  كرد خودكشي  اعالم  روزنامه  سردبير اين   ،
  . نخواهد بود  جامعه  به  شاياني خدمت

   خودكشي  اين  كامل  گزارش(Minneapolis star cand Tribune)  استار اند تريبيون  مينوپوليس  ، روزنامه  در مقابل
   اين  گذشته  چند ماه  كرد ظرف  اعالم  نشريه  سردبير اين(Tim J.Mc Guire)  گواير  كم.   جي تيم.  را منتشر ساخت

 تا خبر   گرفت  تصميم  وي  روزنامه  دليل  همين  و به  ورزشكار است آموز سرشناس  دانش  يك  مورد خودكشي دومين
   اماكن  نيز از جمله  خودكشي  و محل  است  اجتماعي كامالً  نوجوان  اين  اقدام  ماهيت  را منتشر كند چون  حادثه  اين كامل

  ).48   ص1986 بود   شده  تهيه  استپ  نام  به  خبرنگاري  توسط  گزارش اين(شود   مي  محسوب عمومي
  شي نا  مثبت  اثرات  بين نگار چگونه  روزنامه  كه  است  سوال شود، اين  مي  مربوط  موضوع  همين  به  كه  ديگري  سؤال  

  كند؟ ماجراي  ايجاد مي  دارد توازن نفع  بر افراد ذي  وي  گزارش  كه  ناگواري  و پيامدهاي  گزارش از انتشار يك
  هايي  با خانواده در موارد مختلفـ    كتاب  مؤلف از جملهـ    از خبرنگاران بسياري.   است  مناسب ، نمونه خودكشي

  در يك.   كنيم  خودداري  فرزند نوجوانشان  خودكشي  به  مربوط ند از انتشار گزارشخواست مي از ما   كه ندا برخورد كرده
   و اندوه ، بر مصائب  قرباني  خانواده  با رد درخواست  كه  هستم  و مطمئن  كردم  امتناع  درخواست  اين  از اجابت مورد من

)   پيش  سال حدود پانزده (  زمان  در آن  بود كه  اين ر خودكشي در مورد انتشار خب  من اما استدالل.   افزودم  شدت  به آنان
   را به  تفكر نادرست شد اين  مي ها رعايت  اكثر رسانه  تقريباً از سوي  كه  جوانان  خودكشي  علت  از افشاي خودداري

  شنيدند، اما واقعيت  نمي  باره ن در اي  مطلبي  مردم  چون  نيست  جدي مسئله   يك  نوجوانان  خودكشي  بود كه وجود آورده
   همراه  را به  اثراتي  چه  زمينه  در اين  مطبوعات بايد ديد سكوت. كردند  نمي  را فاش  خبرهايي ها چنين  رسانه  بود كه اين

   نگرفته ي را جدها آن   حرف كس اند هيچ  آورده  ميان  به  سخن  از خودكشي  نوجوانان  كه  در مواردي  چون  است داشته
  . است

 تصوير   كه هاست  سال  خبري هاي رسانه.   نيست  همگان  مورد قبول  بازدارندگي  نوع  اين  كه  داشت  بايد توجه  
   خاطر نشان  رانندگان  تصاوير به  گونه  اين  ديدن  اميد كه كنند با اين  مي اند چاپ  شده  دچار حادثه  را كه هايي تومبيلا

  اما حوادث.   است  نشسته  در انتظارشان  سرنوشتي  چه  رانندگي  در هنگام انگاري  سهل  در صورت كه  خواهد ساخت
  . ندارند ه اثر باز دارند  گونه ها هيچ  در رسانه  دارد و از قرار تصوير منتشره  ادامه  همچنان رانندگي
   اول  در صفحه  تاكنون  كه  تصاويري ترين از دهشتناك  انتشار يكي.   است  را پديد آورده  زيادي هاي  بحث  مقوله اين

 9   در شماره  شده  داده  نشان7-2 درنمودار   تصوير كه  اين  را برانگيخت اي  عده ، خشم  است  شده  چاپ  روزنامه يك
   تصوير مأموران اين.  شد  چاپ(Providence Eveining Bulletin)    بولتن  ايوينيگ پراويدنس   روزنامه1989  مارس
   وي  خبر از مرگ  دستانش  و حالت  شده  دچار سوختگي  شدت  به دهد كه  مي  نشان  كودكي  انتقال  را در حال نشاني آتش
 بودند  داشته  را نگه  وي نشاني  آتش  مأموران  را كه  كودك  اين ، مادر نگران  اول  صفحه  در همان تصوير ديگري. دهد مي

  .ادد  مي نشان
 را   همه  آتش  كرد كه  يادآوري  مردم  به توان  تصاوير گويا مي  گونه  اين  تنها از طريق  بودند كه  عقيده  بر اين اي  عده  

   پراويدنس  سردبير روزنامه(James V. Wyman)   وايمن.   طرز فكر، جيمز وي  اين  هواداران از جمله. كند تهديد مي
نظر   تصاوير شديداً اختالف  انتشار اين  در مورد انتشار يا عدم  روزنامه  سردبيري  هيئت  گفت وي. بود   پولتن ايوينيگ
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  هاي  پيام  حاوي  كند چون  خود چاپ  روزنامه  اول  تصاوير را در صفحه  تا اين  گرفت  تصميم داشتند، اما او سرانجام
  :  است  بسيار كوتاه گفت  مي  سخن  از آن  وايمن كه  پيامي). 11   ص1989،  وايمن( بودند   و ارزشمندي مهم

    سركش هاي  شعله  واقعيت  دادن نشان 
    و افراد پليس نشاني  آتش ، مأموران  منازل  ساكنان  موجود به  خطرات  دادن نشان 
 مرگبار   تلخ واقعيت  شود يعني  مي  گرفته  يا ناديده  شده  فراموش  در مواردي  كه  تلخي  واقعيت  دادن نشان 

  .  آتش بودن
  

  
 بود   داده  خود را از دست  در رود ايلند جان  پراويدنس  در نزديكي سوزي  بر اثر آتش  كه  انتشار تصوير كودكي

  .  داشت  دنبال  را به  و جنجال  از بحث  موجي تنل بو  ايوينينگ پراويدنس   روزنامه  اول در صفحه
 را   خوانندگان  است  تصاوير ممكن  اين  چاپ  بود كه  كامالً واقف  سردبيري  هيئت  كرد كه  اعتراف ته نك  اين  به  وايمن  
 نيز  در عمل.  خاطر نمايد  آزرده ك كوچ  قرباني  خود اين  و در واقع  قرباني  اين  خانواده  خصوصي  حريم ض خاطر نق به

  به.  شد  ارسال  دفتر روزنامه  به  و دوستانشان  و بستگان  كودك  اين  والديني با امضا آميزي  اعتراض  نامه  شد، يعني چنين
دفتر   خود با  تلفني هاي  نيز در تماس  روزنامه  از خوانندگان آميز، تعداد بسياري  اعتراض  نامه  اين ، در مقابل  وايمن گفته

 خود را   سكونت  محل سوزي  خطر آتش  اعالن يستم سها آن تا   است  شده  دو تصوير سبب  اين  گفتند چاپ روزنامه
  هاي  از استدالل زير با  نمونه  است  كرده  عنوان سوزي  آتش  قرباني  انتشار عكس  در توجيه  وايمن آنچه.  كنند امتحان

  . شود  گنجانده  استدالل  گونه  اين  روشن  نمونه  عنوان  به  مرجع هاي بايد در كتاب  مي  كه پيامدگراست
   قاضي،  ليتل  گري  خودكشي ، در پي  دو مقوله  اين  بين  و ايجاد توازن  و منافعضارم   كردن  و سنگين  سبك  موضوع  

 از انتشار   پس  گري  ليتل قاضي.  شد  مطرح  در واشنگتن  بيشتري  و جديت ، با شدت  كينگ  شهرستان  استيناف دادگاه
   شده متهمهمجنس بازي    به  وي  در آن  كه(Seattle post-intelligencer) ـ اينتليجنسر پست   سياتل در روزنامه اي مقاله
 و   هر پرونده البته(نبود اساس  هم بي   چندان  روزنامه  اين  ادعاي  كه  پيداست ، ناگفته البته.  داد  خود خاتمه  زندگي بود به

   مورد تجاوز قرار گرفته  ليتل  گري  قاضي  از سوي  كه  كساني اظهارات).   است  با كمبود و اسناد و شواهد همراه راييجما
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   همراه  در دادگاه  و دادرسي  از مدعيان  سوگند يا بازجويي  با اداي  اظهارات  اما اين  داشت  انطباق بودند كامالً با واقعيات
  .نبود
   دادن  سوق  را به ايتليجنسر   پست سياتل  ، روزنامه نتقدان از م  شد تا برخي  و عناصر سبب  عوامل  گونه  اين  فقدان  

   و اين  درگرفت  خصوصي  حريم  درباره  مهمي  بحث،  خودكشي  اين در پي.  كنند  متهم  مرگ  سمت  به  ليتل  گري قاضي
كند   مي  عنوان نگاري نامهز رو ته در رش  كار من  تازه  از دانشجويان  يكي  كه  سادگي  آن  به مسائل   داد كه  نشان مباحثه
  .  بهتر از اين اند، چه  ماجرا را منتشر كرده  همها آن و   است  داشته  واقعيت گويد موضوع  مي ؛ وي نيست

  : داشتند  قبيل  از اين ، اعتراضاتي  نيت  حسن  و داراي  از افراد جدي  اظهار نظر برخي  اين  در مقابل  
   تا به  نامزد نخواهد كرد و قصد داشت  آينده  انتخابات ، خود را براي  قضاوت  پست  تصدي  براي  بود كه رده ك  رسماً اعالم  ليتل

  ـ پست روزنامه   توسط  وي  درباره  افشاگرانه  مقاله  شد آيا چاپ  گفته  آنچه  به با توجه.  شد  فاش  اسرارش  كند كه  مكان كاليفرنيا نقل
  . داشت  ضرورت سراينتليجن
   تلقي  آفريني  جنجال  ماجرا، نوعي  يك  به  پوششي  چنين  را پر كند، آيا دادن  كامل  چهار صفحه  بود كه  شده  تهيه  طوري  مقاله
 برانگيز  ال جنج  ماجراي  يك  كه  دليل  اين ، به  يابد؟ آيا روزنامه  ماجرا اختصاص  اين  به  بود تا چهار صفحه شود؟ آيا واقعاً الزم نمي

  ؟  است  ماجرا نپرداخته  دادن  جلوه  بزرگ  بود به پيدا كرده
 كند و در   ماجرا مبادرت  چاپ  به  روزنامه  مبادا اين ، و اينكه تايمز سياتل با روزنامه   رقابت  دليل  به ـ اينتليجنسر  پست    آيا روزنامه

   از منتقدان ؟ برخي  است  نكرده  مبادرت  آن  محتواي  كردن كاري  ماجرا و دست  اين  چاپ ند، بها بم  خود عقب  مورد از رقيب اين
.  ماجرا هستند  درصدد انتشار اين  رقبايشان دانستند كه  مي  روزنامه  تمامي  امر اينكه اند و واقعيت  را وارد ساخته  اتهاماتي چنين

   انجمن از سوي) 1988 ـ 89( (Journalism Ethics Report)   نگاري ه روزنام  اخالق گزارش   در نشريه  كه اي  مقاله براساس
  ـ اينتليجنسر  پست سياتل  روزنامه  سردبيري  منتشر شد هيئت(Society of professional Journalistos)  اي  حرفه نگاران روزنامه

  داف.  نمود  مبادرت  مقاله  چاپ  به  و نسبت  كار خودداري ين كنند اما از ا  را تعديل  آن لحنتر و   را كوتاه  بايد مطلب  كه دانست مي
   طول  مدتها به توانست  مي  شواهد و مدارك آوري  جمع  براي  تالش  است  گفته  روزنامه  خبرنگار اين(Duff Wilson)  ويلسون

 ).8   ص1989  وئهژ ( وديم را منتشر نم  مقاله  دراختيار داشتيم  كه  اساسي  مدارك  به انجامد و ما با توجه

  
 و   رسمي هاي  مقام  خصوصي  زندگي  تأثير و ارتباط ، چگونگي  خصوصي  حريم  ديگر در زمينه  اصلي  سؤال  يك  

   نوع  به  با توجه توان  را مي1988   سال  جمهوري  رياست  انتخابات مبارزات.  دارند  بر عهدهها آن   كه  است هايي مسئوليت
   ماجراي  از افشاي  پس  هارت گري.  كرد  تلقي  مورد بحث مسئله   يا حضيض  اوج  آمريكا، نقطه ما از سياست  ديدگاه

 Joe)    جو بيدن  انتخاباتي مبارزه.  كرد گيري  كناره  انتخابي  از مبارزات ، همسرش  به  و خيانت  اخالقي  و باريندب بي

Biden)منتشر   حقوقي  مؤسسه  يك  توسط  كه اي  و مقاله  انگليسي  مقام  يك  از سخنان ي و  اقتباس  ماجراي  افشاي  در پي 
  . رو شد  رو به  بود با شكست شده
   براي  كه  خود در ميز گردي  مقدماتي  در سخنان  اس  بي  سي  تلويزيوني  خبر شبكه  بخش  پيشين  رئيس  فرد فرندلي  

، نامزد   و مقررات  قوانين  و تغيير مداوم  نوسانات  به با توجه «  بود گفت ده ش  تشكيل  خصوصي  حريم  موضوع بررسي
گويند  ها مي  رسانه  باشد؟ منتقدان تواند انتظار داشته  را مي  خصوصي  حريم  نوع  اصوالً چه  رسمي  پست يك

 نبايد   شده  مرتكب  پيش  سال20ر  نف  يك  كنند و آنچه  افراد تفحص  خصوصي  زندگي  نبايد در زمينه نگاران روزنامه
  گويند مردم  مي  معتبر خبري هاي ، سازمان  نظرات  گونه  اين در مقابل.  شود ها تبديل  روزنامه  اول  تيتر صفحه امروز به

... شوند  شوند آگاه  نامزد مي  و رسمي  دولتي هاي  پست  تصدي  براي  كه  كساني  زندگي  جزئيات  دارند تا از تمامي حق
  ).1987  فرندلي(» اند؟  فراتر نگذاشته  پا را از حد الزم  آيا مطبوعات  است  اين  اصلي  سؤال  ميان در اين

 را از   نشده  اثبات  اتهامات توان  حد مي  شد تا چه  نيز مطرح  ديگري ، سؤال  گفته  پيش  انتخاباتي  مبارزات  در جريان  
   اساسي  قانون  اول  اصالحيه  با استناد به  ويل رجو؟ آيا بايد همانند ج  منتشر ساخت يزيون تلو و يا رادي  مطبوعات طريق

   وجود ندارد كه  ترديدي  جاي  نكته در اين» ؟ كنيم  را منتشر مي  واقعي  شايعات  عين  امانتداري در منتهاي« كرد  مالاع
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   يا اتهام(Micheal Dukakis)    دوكاكيس  مايكل  روحي فسردگي ا  خود درباره هاي  آمريكا در گزارش  خبري هاي رسانه
   واقعي  تنها شايعات،  روسي  بالرين  تاور با يك  جان  نامشروع  يا رابطه  همسرش  به  بوش  جرج  وفاداري  عدم  به مربوط

  .اند را منتشر كرده
 استاد (Alan Dershowitz)  درشوويتز  آلن. رد آورد افراد وا  خصوصي  بر حريم  مهلكي تواند ضربه  مي  اتهام  حربه  

   تنظيم كنند تا كيفرخواست  مي  تالش  خبري هاي  كنفرانس  با برپايي  اغلبها ناگويد دادست  هاروارد مي  دانشگاه حقوق
   با چنينها ناادستفزايد د ا پروفسور درشوويتز مي.  قلمداد كنندها آن   محكوميت  حكم  عنوان  را به  متهمان  عليه شده

 خود   سوي  را به  مساعد شاهدان  نظرات  طريق  از همين ند و اغلبنك  مي  فراهم  متهم  محكوميت  را براي ، زمينه اقدامي
  ).1989  مصاحبه(شوند   مي  متوسل اي  شيوه  چنين  عمد به كند و بيشتر موارد از روي  مي جلب

 وجود دارد، اما   جنسي  تجاوزهاي  قربانيان  هويت ي با افشا  در مخالفت اي  كننده  مجاب هاي  و ديدگاه  داليل گرچه   
   كه  را در حالي  اتهام  وارد كننده  نام  از افشاي  خودداري،درشوويتزدر مورد    از جمله  حقوقي مسائل  نظران صاحب
   عنوان  تحت  مصاحبه همان(دانند   مي امالً مغرضانهكنند ك  مي  خود منعكس هاي  را در گزارش  متهم  نام  خبري هاي رسانه
  ).  محكوم  نه متهم
 از   شده  عنوان شود؟ اتهامات  نمي  ساختگي  ايراد اتهامات  موجب  اتهام  وارد كننده  نام  از افشاي  خودداري  آيا رويه  

 مرد   شد تا اين  سبب  نامشروع  روابط  داشتن بر  خود در فلوريدا مبني  مدير مدرسه  عليه  ساله15آموز   دانش  يك سوي
 و  اساس  و بي  كامالً ساختگي  اتهاماتش  كرد كه آموز بعدها اعتراف  دانش اين.  دهد  خود خاتمه  زندگي  به  ساله45

  .  است  بوده ساختگي
 بر  ، تازه  مشكالت شدن  حمطرو    نوين  زندگي هاي  و پيچيدگي  است  دشواري  خود موضوع  خودي  به مسئله   اين  

   را پديد آورده  تغييراتي  چنان آن » (Media Coverage)  اي انه رس پوشش «  مقوله در واقع.   است  افزوده  آن هاي دشواري
 و   طور ناگهاني  به  است  دور باشد، ممكن  رسمي  و مشاغل  از سياست  كه  هر قدر هم  از افراد جامعه  هر يك  كه است

 و   تحقيق ، در معرض  اداره  كار در يك  يا تقاضانامه  بانكي حساب  صورت  چون اي  پا افتاده  پيش مسائل با  ر رابطهد
  . شديد قرار گيرند تفحص

  بندي  و سر هم ، ادغام ، پردازش  گردآوري  نحوه توانيم  مي  اما بايد ديد چگونه كنيم  مي  زندگي  ما در عصر اطالعات  
   خود را از دست  معني  اعظم  قسمت  و مقررات  اكثر قوانين  كه در اينجاست:   خود در آوريم  كنترل  را تحت اطالعات

   سادگي  به توان  نمي ، ديگر حتي  چاپ  كوچك هاي  و دستگاه  كامپيوتري  اطالعات هاي  در عصر بانك دهند چون مي
  . كرد را تعريف»   خبري رسانه«

   خود شكايت هاي خانه  صاحب  عليه  را كه  مستأجراني ي اسام  وجود دارد كه  آمريكا، مراكزي ياالت از ا  در برخي  
  خواهند از سابقه  مي  كه  و مستغالت  امالك  صاحبان ها به  فهرست  گونه اين. دهند  قرار مي اند در اختيار متقاضيان كرده

   شخصي  عنوان  باشد به  كرده  موجر شكايت  عليه  اگر مستأجري ونشود چ  مي تهخ شوند فرو  خود مطلع مستأجر آينده
 موجر   عليه اي  مستأجر شكوائيه دهد كه  مي  مورد نظر تنها نشان  فهرست البته. شود  مي  تلقي  و دردسرآفرين ناراحت
   منعكس  در آن،  رسيدگي يا نتيجه   شكايت  بودن  موجه  در زمينه  ديگري  اطالعات  نوع و هيچيا خير    است  كرده تنظيم
   پاسخ دهد كه  مي  نشان شود؟ شواهد و قراين  نمي  افراد محسوب  خصوصي  حريم  از نقض گيري  شكل آيا اين.  نيست
  1.  است  مثبت  پرسش اين
   خصوصي  زندگي احتماالً  صورت  باشد، در اين  مثبت ؟ اگر پاسخ  است شده  ثبت  اطالعات  شما در بانك  آيا نام  

 شما همانند  ، درآمد و اعتبار مالي  جسماني  وضعيت  به  مربوط  و اطالعات  است  شده  تبديل  عمومي  كاالي  يك شما به
   كرده  دريافت  خود پولي  جسماني هاي  نارحتي  عمر بابت  بيمه  شركت  شما از يك چنانچه. شود  كاال داد و ستد مي يك

   تخصصي  خبري  رسانه  منطقاً يك  كه(Medical Information Bureau)    پزشكي  اطالعات  اداره  نام  به باشيد شركتي
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   حاوي  است  شما ممكن  پزشكي سوابق. فروشد  مي  بيمه هاي  شركت  شما را به  به  مربوط شود اطالعات  مي تلقي
   نخواهد بود چون اي  شما كار ساده  از جانب  اطالعات  اين  نادرستي اما اثبات.  باشد  نادرست هاي  يا برداشت اطالعات

   پزشكي  از اطالعات اي  داريد تنها خالصه  دسترسي  آن  شما به آنچه.  نداريد  خود دسترسي  به  مربوط  اطالعات به
  .  است  شده  تهيه  معالجتان  پزشك  توسط  كه  شماست  به مربوط

   اطالعات  گردآوري  كه اي مسئلهكند،   مي آوري ها را جمع  خانه  فروش  قيمت، آتالنتا مستقر در هاي  از شركت  يكي  
  هاي  بنگاه  را به  شده  تهيه هاي  و فهرست  داده  انطباق  تلفن هاي  را با شماره  اطالعات شود، و اين  مي  تلقي همگاني
  .فروشد  مي  امالك  معامالت كوچك

دهند   مي  خرج  را به  الزم ، دقت اني متقاض  به  مربوط  از اطالعات  در استفاده  اعتباري هيالت تس  اعطا كننده  مؤسسات  
  اساس  بي  شايعات  گزارش  قرباني، فرد  دارد كه  همراه  خطر را به  اين  افراد مختلف  به  مربوط ها پرونده اما وجود ميليون

  نامه ، سردبير هفته  مثال براي.  شود  مواجه  با مشكالتي،  اطالعات گان كنند  تهيه انگاري  بر اثر سهل  يا اينكهشود
   وي  شغل  شد كه  كرد و متوجه  خود را مطالعه  اعتباري  كارت  بار گزارش ، يك(Changing Times)تايمز  چنجينگ

  ).93   ص1958هزارد  (  است  ذكر شده كارگر پنچرگيري
   دگرگوني  را در زمينه  نويني  سناريوهاي توانست  ، نيز نمي(Franz Kafka)افكا  فرانز ك  چون اي  نويسنده  حتي  

 بار از   يك  معدن  رشته  از دانشجويان ، يكي  مثال براي.  كند  افراد ابداع  خصوصي  در حريمها آن  ها و رخنه رسانه
   مؤسسه  خودداري  علت  به بردن  پي ود و براي ب  و قاطع  مصمم  دانشجو فردي اين.  شد  محروم  اعتباري  كارت دريافت
 در   از كاركنان  يكي  مؤسسه در دفتر اين.  كرد  مراجعه  دفتر مؤسسه ، شخصاً به  وي  به  اعتباري  كارت  از دادن اعتباري
 در   قرار دهد چون ي در اختيار و  اعتباري تواند كارت  نمي  مؤسسه  بود گفت  ايستاده  دانشجو در برابرش  اين  كه حالي

 از   بيش1978   دانشجو در سال  اين  آنكه حال.   است  تأخير داشته1978   در سال  قايق  خريد يك  به  مربوط  وام پرداخت
  .  نداشت  سال نه

   است  نكرده  تندرو دريافت  خريد قايق  جهت  وامي  سالگي9   در سن  داد كه  دانشجو توضيح  اين  آنكه  از آن  پس  
 دانشجو بار ديگر  اين.  كند  ارسال  اعتباري  كارت  دريافت  براي اي  تازه  درخواست  كه  گفت  اعتباري كارمند مؤسسه

  . رد شد  وي  درخواست  بازهم  قايق  به  مربوط  وام  علت  به  كرد لكن  ارسال اي  تازه درخواست
 و   تجريدي  موضوع  يك  نيست  حاكم  بر آن اي  و ضابطه  قانون  هيچ كه   خصوصي  حريم  معماي،  ذكر اينكه  قابل  نكته  

   خصوصي  حريم  نقض در مواردي. شود  مي  افراد مربوط  و اجتماعي  خصوصي  زندگي  به  مقوله اين.   نيست آكادميك
. گذارد  مي  تأثيري  ملي  امتحانات ايج  و نت  اعتباري هاي  كارت بر اعطايو گاهي هم . شود  منجر ميها آن   هالكت افراد، به
 اخبار   كننده  و مصرف ف، فيلسو  از خبرنگار، استاد دانشگاه  ما اعم  همه  خصوصي  حريم ، معماي مسائل   تمامي در رأس
  .  بپردازيم جويي  چاره دارد تا به  مي رابر آن

  هاي  برداشت  و همچنين  و معنوي  اخالقي مسائل   به دن دا  و سامان  ارزيابي  معتقدند براي نظران  از صاحب  بسياري  
 از   بيش  و حساسيت شايد توجه.  كرد  را صرف  الزم  و انديشه  بايد وقت  و رسمي  دولتي هاي  و مقام ما از افراد عادي
   و انتقال  جامعه  رهبران هاي ارزش   به  ما نسبت هاي  و نگراني  منطقي  انتظارات  دقيق ، بازتاب  اخالقيات حد ما در قبال

  ا را تشكيل م ، انگيزه  اظهار نظر اسكاروايلد در مورد اخالقيات  است  ديگر، ممكن از سوي.  باشد  اطالعات دهندگان
  .  كنيم  اتخاذ مي  نداريم  را دوستها آن   كه  كساني  ما در قبال  كه  است  ديدگاهي ، در واقع  اخالقيات:گويد  مي وي. دهد
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  نوشت  پي
 
هايي در   به تصويب رسيد، بر محدوديت1974 بروز كرد و قانون حريم خصوصي كه در سال 1970مشكل انطباق اطالعات در اوايل دهه . 1

 مواردي كند تا قبل از استفاده از اطالعات در اين قانون، مؤسسات گردآورنده اطالعات را ملزم مي. زمينه استفاده از اطالعات تأكيد دارد
هايي دارد كه به مؤسسات  اما اين قانون نواقص و كاستي. اند رضايت افراد را كسب كنند غير از آنچه در اصل براي منظور تهيه شده

در برخي از موارد تنها در مورد انتشار اطالعات موجود در . دهد تا به ميل خود از اطالعات استفاده كنند گردآورنده اطالعات امكان مي
  .شود  ثبت فدرال كسب اجازه مياداره
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  8  فصل
  

 (Ends Versus Means)  در برابر وسيله هدف
  
  

   يك  ما توسط  مقاصد و موقعيت پردازد يا افشاي  ما مي  عليه  سمع  استراق  به  كه  فردي  ما توسط  سخنان  شدن  خطر فاش
   بر جوامع  حاكم  شرايط  احتماالً جزء ذاتي ايم و كار پيدا كرده با او سر  كه  فردي  در مورد هويت  شدن  يا اغفال خبرچين
  . پذيريم  را مي  ضرورتاً آن آوريم  مي  بر زبان  سخني  ما در هر جا كه  كه  است  خطري اين.   است بشري

  ، قاضي ديوان عالي آمريكا (William Brennan) ويليام برنان
  

   با عبور از فراز و نشيب  كه  است  كساني از جمله»   دقيقه60 «  برنامه مدير اجرايي و   سازنده(Don Hewitt)   يتا هو اند
   كار خود را به  كه  است  كسي  هوايت اند.   است  قرار داده  حرفه  اين  افراد تراز اول  خود را در زمره نگاري  روزنامه دنياي
   در خالل  در ارتش  از خدمت  آغاز كرد و پس(Newyork Herald)  هرالد   نيويورك  در روزنامه  كارگر ساده عنوان
 Acme News)    آكم  تصاوير خبري  در مؤسسه اي  پا افتاده  تقريباً پيش  آمريكا شغل  به  و بازگشت  جهاني  دوم جنگ

Pictures Ageney)اختيار كرد .  
   رسانه اندازي  راه  براي  اس  بي  سي  داد كه  اطالع  وي  به  هوايت  از دوستان  موعود فرارسيد، يكي  لحظه  سرانجام  

   ص1985( پيشنهاد   اين  به  هوايت پاسخ.  باشد نياز دارد  داشته  تصاوير تجربه  در زمينه  كه  شخصي ، به نوظهور تلويزيون
   كه  دوستش  به  و در پاسخ شت نوظهور ندا  رسانه  اين  در زمينه  خاصي  تجربه  وي  نبود، چون  كننده  دلگرم چندان) 17
  ؟  ويزيون چي:    بود گفت  كار برده  را به  تلويزيون واژه
   دوره  اين  و در خالل  يافت  ادامه  سال  از چهل  بيش   ويزيون  چي او در  و فعاليت ، تجربه  تفاصيل  اين با تمام   

   گويندگي  به  اس  بي  سي گاهي ، خبر شام ادواردز داگالس   زماناز  اخبار  چون هايي  برنامه  توليد يا مديريت  وي طوالني
را »   دقيقه60 «  برنامه و البته) 1960   ـ نيكسون كندي (  جمهوري  رياست  تلويزيوني  مناظره  و اولين والتر كرونكايت

  .  است  داشته برعهده
   كه اي  نقطه  به طلبي  مبارزه  روحيه  داشتن تواند بدون  نمي س ك  و هيچ  است  بوده  همراه  با رقابت  اخبار هميشه  دنياي  

  . يابد  دست  است  رسيده هوايت
  . كنيم  مي  نقل  هوايت  حال  را از شرح  در اينجا مطالبي  

   رودخانه هواپيما در  يك  سقوط  به  مربوط  گزارش ، تهيه  داشت  همكاري  كرونكايت  خبري  با برنامه  هوايت  كه  هنگامي
   فعاليت  رودخانه  در اين كش  يدك  قايق ، تنها يك  اعتصاب  علت  به  زمان در آن.  شد  محول  وي  به(East River)  شرقي
 و   رساند امدادگران  قايق  اين  خود را به  هوايت  كه وقتي. شد  مي  اجساد استفاده  انتقال  براي  قايق  و از اين داشت

 و در   كامالً عادي سؤاالت.  بودند  قايق  اين  با ناخداي  مصاحبه  آنجا حاضر و مشغول  خبري هاي ر رسانه ديگ خبرنگاران
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   خبرنگاران  متداول  سؤاالت در ميان.  بود  حادثه  اين  مجروحان  وناله  و آه  شده  اجساد سوخته  چون يمسائلمورد 
   ديگر با خود گفتند اين ؟ خبرنگاران  كيست  قايق مالك:   ساخت  را مطرح ربطي  بي  ظاهراً سؤال  ديگر، هوايت هاي رسانه
 بردند   پي  كه ، تا زماني  از هوايتها آن تصور   دارد؟ اين  اهميتي  چه  كيست  قايق  مالك  اينكه ، دانستن  ديگر كيست ديوانه

  .  داشت  ادامه  است  كرده  را اجاره  و قايق  گرفته  تماس  كشتيراني او با شركت
   اين  گفت كش  يدك  قايق  اين  ناخداي  به  خطاب  بود، هوايت  ديگر از قايق  خبرنگاران  راندن  بيرون  هوايت  كار بعدي
  )15  ص( كنيد   پياده  من افراد را از قايق

 پيدا   پارويي  قايق  بود يك ده ش  اخراج كش  يدك  از قايق  هوايت  توسط  كه  سي  بي  ان  بعد خبرنگار شبكه  ساعت  يك
.  كند  ارسال  تصاويري  شبكه اين» (Today) امروز «  برنامه  كرد تا براي  تالش  آن  بر روي  فرستنده  آنتن كرد و با نصب

 از  ا مانع قرار گيرد ت فرستنده   آنتن  سي  بي  خبرنگار ان  حامل  قايق  دستور داد تا بين كش  يدك  قايق  ناخداي  به هوايت
   كسي  به  برخورد غيرعمدي در اين.  برخورد كرد  پارويي  قايق  به كش  يدك  مانور، قايق  اين در جريان.  تصوير شود ارسال
 كرد و   اعتراض  حادثه  اين  به  نسبت  اس  بي  ان  تلويزيوني شبكه.   برداشت  خراش  اندكي  پارويي  نرسيد و قايق آسيب
  . نمود  متهم  شرقي  در رودخانه  شبكه  اين  به  متعلق  قايق  غرق  جهت  تالش بهرا   هوايت

  ).152  ص (  است ياد كرده» (Cry babies)ها   ننه بچه «  شكايت  با عنوان  سي  بي  ان  خبرنگاران  از شكايت  هوايت
   اين  ورود خود به  در ابتداي وا، هوايت ايو  در ايالت اي  از مزرعه كيتا خروشچفن بازديد   در جريان1959   در سال

 سيار   فرستنده  ربودن  دهد و آن  انجام بايست  مي  را كه ، ابتدا كار كوچكي  اس  بي  سي  جهت  گزارش  تهيه  براي مزرعه
 و   جاسوسي گر كه دي  كار جدي  يك  به  از آن پس.  نمود  پنهان اي  را در نقطه  داد آن  بود سر و سامان  سي  بي  ان شبكه
خواهد برود   مي  كه اي  هر نقطه  بتواند به  آنكه  براي هوايت.   بود پرداخت  سي  بي  ان  خبرنگاران  فعاليت  نظر قراردادن تحت
د خود و  نيز بتوان  پليس  سابق  رئيس  غيبت  در مواقع  آنكه براي.  كرد  استخدام  راننده  عنوان  را به  منطقه  سابق  پليس رئيس

   كالنتر افتخاري  عنوان  و خود را به  زده  ابتكاري  اقدام  يك  به  دست خواهند بروند هوايت  هر كجا مي  به همكارانش
   سي  بي  ان  سيار شبكه  فرستنده  كاميون ، سراغ  داشت  سينه  خود را بر روي  كالنتري  مدال  كهي در حال  نموده منصوب

  ). را پيدا كنند  بودند روز بعد كاميون  توانستهها آن(رفت 
 كالنتر   نيز بهها آنو . كنيد  كار داريد مي ها چه  خير بچه  به  صبح  گفت  سي  بي  ان  شبكه  خبرنگاران  به  خطاب  هوايت

   نشان  وي به خود را نيز   مخفي هاي  استقرار دوربين  خود محل  فعاليت  دقيق  تشريح  و ضمن  خير گفته  به  صبح هوايت
  .دادند

   گفت  در پاسخ  كرد و هوايت  اعتراض  است  كالنتر جا زده  عنوان  خود را به  هوايت كه ناي از   سي  بي  بار نيز ان  اين
   من  ادعاي  نيز گواه  كالنتري  و نشان  و كاله  هستم  كالنتر افتخاري  يك  من  بلكه ام  جا نزده  كس  هيچ  جاي به  خود را من

 . است
  

 واال،   هدف  دارد كه  از آن  شد خود حكايت  گفته گيرد اما آنچه  مي  شكل  عاميانه هاي  افسانه  كه  است  چنين  اين  
  .  است  كرده  رخنه نگاري  روزنامه  دنياي  به  امروزه  پيامدگرا، كه  ديدگاه كند، يعني  مي  را توجيه وسيله

 استاد (Peter Tommerup)   پيتر تومروپ.  قلمداد كند سازي  اسطوره  ماجرا را نوعي  اين انشناس  جامعه  است  ممكن  
  ييها نا وجود داست  مستلزم سازي نويسد اسطوره مي) 320 تا 319   صفحات1988( كاليفرنيا   در دانشگاه شناسي جامعه
گويد در   مي  حال  در عين تومروپ. كنند  ايفا ميها نا سازم  در كنترل  مهمي اند و نقش  پيدا كرده  نمادين  حالت  كه است

   تركيب  افواهي يها نا از داست  تا حدود زيادي ها شفاهي  قول  نقل  كه  است  شده ، مشخصها نا سازم  به  مربوط مطالعات
  .گذارند  مي  بر جايها نا و اعتبار سازم  بر ارزش اي  مالحظه  تأثير قابلها نا داست اند و همين يافته

 ] است  شفاهي  تاريخ  آن  اعظم  بخش  كه  سازمان  به  مربوط تاريخ[   ميراث  اين  حامالن  عنوان  به ، كه  قديمي كاركنان .... 
 را ها آن   خدمت  محل  يا شركت  سازمان  گذشتهها آن اعتقاد   به  كه  از افراد و رويدادهايي شوند، در صحبت  مي محسوب

  .شود  مي  نيز محسوب  بشري  تاريخ  حال  در عينها نا سازم تاريخ. آيند  وجد مي  ديگر به  از هر زمان د بيشان  داده شكل
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   و خالق  بازتاب  حال  در عينها ناداست. شود  مي  ديگر منتقل هاي  نسل  بهها نا داست  از طريقها نا سازم  گذشته
  .وندر  شمار مي  نيز به  مردم  اجتماعي هاي واقعيت

 

   تلقي  در نحوه  مهمي  اخبار نقش  دنياي  به  مربوط  عاميان هاي  افسانه  كرد كه  خالصه  چنين توان  را مي  فوق مطلب
   به  در رسيدگي كه) 10   ص1985 ((Goldstein)  گُلر اشتاين. كند  خود ايفا مي ها از حرفه  رسانه  خبري  بخش كاركنان
   دادرسي  در جلسات نگاري  روزنامه مسائل  شناسركابه عنوان  1979   در سالنيوز   ديلي نيويورك   روزنامه پرونده
  :گويد  مي هن زمي  در اين  است  داده شهادت

  شوند بلكه  نمي  منتقل  ديگران  به  مكتوب  از طريق نگاري  روزنامه  و فن  فوت  كه  تأكيد كردم  در دادگاه  شهادت  اداي  در جريان
 .گردد  مي قلت من  بعدي  نسل  به  نسل  از يك  سينه  به  سينه  حرفه  اين دهايشگر

  
   كسب گويد كه  مي  صراحت  تايمز به نيويوركو    جورنال  استريت ، وال  آسوشيتدپرس  خبرنگار سابق  گُلد اشتاين

   دادن  شكل  براي  خبرنگاران  چگونه متي ق هر خبر به   عنوان  تحت  كتابش  در نوشتن  وي  به  قديم  از همكاران تجربه
 News at any cost: How journalist Compromise Their ethics to)،گذارند  را زير پا مي نگاري  روزنامه خبر اخالق

shape the news) به لي از نس اي  حرفه هاي  مهارت  انتقال هاي  از شيوه  يكي  كه  گفت توان اما مي.   است  كرده  كمك   
 ندارد   چنداني  ديگر رواج  امروزه  كه  است  بوده  هر قيمت  خبر، به  گردآوري  اهداف  و تحريف ، تقلب  ديگر، نيرنگ نسل
  .  نداشت  چنداني ها مقبوليت  شيوه  نيز اين  در گذشته گرچه

  احتماالً اين(كند   مي  را توجيه  وسيله ف هد  خبر كمتر از گذشته  در دنياي  امروزه  كه  نيست  معني  بدين  گفته  اين  
 با   كم ، دست  مطبوعات  جامعه  كه  نكته  بر اين  است  تأكيدي بلكه)  كرد  را ثابت  آن توان  دارد اما نمي  صحت موضوع
  .كنند  مي  موجود نگاه  معماي  به  بيشتري توجه

   حاضر دچار تعجب  با زمان  آن  و مقايسه  گذشته  به  با نگاهي  خبري هاي  رسانه  قديمي ، كاركنان  از مواقع  در برخي  
 در :گويد  پوليتزر مي  جايزه  و برنده نيوز شيكاگو ديلي   روزنامه  ، خبرنگار پيشين(Ed Rooney)  روني اد. شوند مي

مانند   بي  سوژه  يك  روزنامه  براي  كه  بگيرد، رويدادي  عكس يي جنا  صحنه  از يك  بار توانست  يك1960   دهه اواسط
  گفت) 9   ص1989( بعدها  روني.  خود نداد  كار را به  از اين  قدرداني  زحمت  حتي شد اما سردبير روزنامه  مي محسوب

 Once)   روزگاري روزي  عنوان   تحت اي  در مقاله روني. شود  مي  محسوب نگاري  روزنامه  از حرفه يئ كارها جز  گونه اين

upona time)براي  از اينكه  شوند اما اكنون  متوسل  و نيرنگ  خدعه  خبر بايد به  گردآوري ، براي  خبرنگاران  ، نوشت   
،   حاضر معتقد است  در حال وي. كند  مي  ندامت  بود، احساس  شده  متوسل  نيرنگ  به يئ جنا  صحنه  از آن برداري عكس
  . را ندارد  غيرقانوني  اقدامات  به  يا توسل  خبري  سرقت  ارزش  خبري  سوژه هيچ
 با وجود اين.  كرد  تلقي نگاران  روزنامه  جمعي  وجدانرد  از تغيير فراگير  بازتابي  عنوان  به توان  را نمي  روني  ديدگاه  

،   كالنتر افتخاري  لباس  با پوشيدن  رقيب  گروه  فعاليت  درباره  يا جاسوسي  رقيب  خبري  شبكه  سيار يك  فرستنده ربودن
.  منجر شود  شده  متوسل  تدابيري  چنين  به  كه  فردي  اخراج  به  است شود و ممكن  نمي  محسوب اي  شايسته  عمل امروزه
   در فصل  موضوع اين(شوند   مي ، بازخواست تر از موارد فوق  كوچك  مراتب  به  خاطر خطاهايي  به نگاران  روزنامه امروزه

  ).  است  قرار گرفته  مورد بررسي  بيشتري  با تفصيل  كتاب12
 استقرار   محل  درباره  و جاسوسي  كالنتر افتخاري نگار با افتخار از ماجراي  روزنامه  رقيب هاي  گروه  اما هنوز هم  

؟   است نگاري  روزنامه  اخالق  جداً برخالف  اقدامات  گونه پرسند آيا اين آورند و مي  مي  ميان  به  سخن  مخفي هاي دوربين
   ديدگاه  بخواهم  اينكه  و نه  كامالً شخصي  از ديدگاه  سؤال  اين  به  من ؟ پاسخ  است  مطبوعاتي  افتخار جامعه  مايه يا اينكه
   دفاع  داد قابل  انجام  هوايت  آنچه  كه  است ، اين  باشم  كرده  خبر منعكس  گردآوري  شيوه  را در زمينه  مطبوعاتي جامعه
  »  است  نابغه  يك هوايت«گويد   مي  من ، قلب با وجود اين.  نيست
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   عبارت(Misrepresentatisn) نمايي  نادرست  موضوع  و تحليل  تجزيه  در مواقع  اغلب، اي انه دوگ  احساس  چنين  
 خبر وارد   تهيه  براي طور پنهاني ه ب نگاران امه روزن  كه دهد، مواقعي  مي  دست  انسان  به،كند  مي  را توجيه  وسيله هدف
 ابتدا بايد ديد چرا ،دارند  مي  خود را پنهان  و انگيزه  يا هويت  كرده  معرفي  ديگران  جاي شوند يا خود را به  مي عمل

  ؟كند  مي  معرفي  ديگري  شخص  عنوان  و خود را به داشته  نگه  خود را پنهان  هويت اصوالً خبرنگاري
   ممكن  كه  اطالعاتي  از دادن  اغلب مردم. رو هستند  روبه  پليس  مأموران  مشابه  مشكالتي  به ، اغلب نگاران  روزنامه  

 و   مشكل  اين  حل  براي پليس. كنند  مي  قرار گيرد خودداري  مورد استفادهها آن   عليه  مقام  افراد صاحب  از سوي است
  .كند  ايجاد مي  مشكالتي ، اخالقي  خود از لحاظ  اقدام  اين كند كه  مي  خود استفاده  مخفي وران از مأم  اطالعات گردآوري

.  دار است مسئله   اخالقي  از لحاظ  شده  متوسل  شيوه  اين  به  كه  كسي  براي  شك  بدون خبرنگارانپنهاني    اما عمليات  
   گونه  اين فقدان.  كند  فعاليت  قانوني  مشخص  در چارچوب  كه  نيست  رسمي  مقام  يك  هر حال نگار به روزنامه

   تحت گرچه شود   مطرح  قانوني  و نه  اخالقي مسئله   يك  عنوان  به  واقعيات شود تا تحريف  مي  سبب  قانوني چارچوب
 با   خواهد بود اگر خبرنگاري قانوني غير  مثال براي.  شود  كشيده  ميان تواند به  نيز مي  قانوني مسائل   پاي  خاص شرايطي
   و كاله  از نشان  ناشي اختيارات.  خبر كند  دارد كسب  اكراه  اطالعات  از ارائه  كه  بخواهد از منبعي  پليس  لباس پوشيدن
. مند شود  بهرهتواند  مي  از آن  كالنتر افتخاري  يك  خاصي  شرايط  و تحت  واقعي  پليس  تنها يك  كه  است ، امتيازي پليس

   كنيد كه فرض.  ايجاد كند  در ماجرا ندارند خطراتي  نقشي  كه  كساي تواند براي  مي  حال  در عين  پليس  لباس پوشيدن
.  اعتماد كند  در صحنه  ساختگي  پليس  حضور يك  به  است ر خط  در معرض  جانش  كه  و كسي هد افتا  اتفاق جنايتي

   فعاليت اما در زمينه.   است  و غيراخالقي  قانون  خالف نيز اقدامي   نمايي ديگر مانند پزشك تظاهر دروغين  گونه هر
.  وجود دارد  باشي  گفته  مستقيماً دروغ  آنكه ، بدون  پليس  عنوان  خود به  از وانمود كردن  ديگري  شكل  انتظامي نيروهاي

   تماس  تلفن  از طريق  پليس  پاسگاه تواند با يك  مي  سادگي  به ت آشناس  افراد پليس  مخصوص  با زبان  كه خبرنگاري
 خبرنگار   مواردي در چنين.  آورد  دست ا بهر   از جواهرفروشي  سرقت  به  مربوط  پرونده  را درباره  الزم  و اطالعات گرفته
 شخصاً  من.  آورد  دست  به  رويداد خاص  يك ه دربار تواند اطالعاتي  نمايد مي  معرفي  پليس  عنوان  خود را به  آنكه بدون
   حال  در عين  من  باشم  كرده  معرفي  مأمور پليس  كلمه  دقيق  معني  خود را به  آنكه  بدون ام  كرده  استفاده  شيوه از اين
اما .  ام  كرده آوري  جمع  آن  درباره  و اطالعاتي  رسانده  از جنايات  برخي  صحنه  خود را به  كامالً مجاز باشم  آنكه بدون

  .شود  مي  باشد وارد صحنه  خود مطلع  اعمال  و كيف  از كم  آنكه  بدون  انسان  در مواردي  كرد كه بايد اذعان
داد تا در   مي تئ جر  من  به آنچه.   نكردم  معرفي ، پليس  كلمه  دقيق  معني  را بهد ازموارد، خو  يك  در هيچ  هر حال  به  

   ازمأموران  تعداد كثيري  اغلب هايي  صحنه  در چنين  بود كه  واقعيت  اين  اتكا به،  حاضر شوم  جنايات  وقوع هاي هصحن
   ارزان  و لباسي  و كوتاه  كرده  اصالح  موهاي  كه شوند و حضور فردي  مي  جمع  شخصي  در لباس  از دواير مختلف پليس
  . نخواهد كرد  خود جلب ه را ب  كسي  دارد توجه  برتن قيمت

   در مجموع  پليس  بود كه  اين  من اما توجيه.  باشد ؟ شايد چنين  است  غيراخالقي ام  داده  انجام  من  كه  آيا كاري  
  . كند  جلوگيري  جنايت  وقوع  صحنه  به  من  از دسترسي  جانبه تواند بطور يك مي
   محل  در يك  جنايت  كه  در مواقعي  حتي نگاران  وجود ندارد و روزنامه ه زمين  در اين  خاصي  و قانون  قاعده  هيچ  

   محل  به  يافتن  از راه  است  حضور دارد ممكن  در صحنه  كه  صالحديد مأمور ارشدي  بنا به  است  افتاده  اتفاق عمومي
 هستند يا خير در اكثر   جنايت ضور در صحنه ح  مجاز به  خبرنگاران  مورد كه  در اين تصميم.  شوند  محروم  جنايت وقوع

   جنايت  ماندن  در مورد افشا يا مسكوت گيري  و در تصميم  خبرنگاران  به  مأمور ارشد پليس  عالقه  ميزان موارد به
  . دارد بستگي

 مورد   و در اين داشتم  مي  نگاه  خود را پنهان  خبرنگار بودن  موضوع  نشوم  محروم  اطالعات  از گردآوري  آنكه  براي  
   آنكه  و بدون  بودم  خود آگاه هاي مسئوليت و  مسائل  از  كافي  اندازه  به من.  كردم  مي  پيامدگرا استدالل  يك  صورت به
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   كسي حتيا نار  نبايد موجبات  كه  برداشت  و با اين  ببرم  يا شواهد را از ميان  ايجاد كنم  پليس  تحقيقات  بر سر راه مشكلي
  .  كنم  خبر تهيه  است  پيوسته  وقوع  به  در مورد آنچه  كه دانستم  خود مي  حق،  كنم را فراهم

 پيامدگرا و يها  استدالل  بودن  در مورد موجه  هميشه  خبرنگاران  كه  است  الزم  نكته  ذكر اين ، هر حال  به  
   پايبندي طور غيررسمي ه ب كم   دست  خبري هاي ز رسانه ا برخي. دهند  نمي  نشان گيري  سخت، خود غيرپيامدگراي

ها و   عكس  ندارد كه  ضرورتي مواقع  از  در برخي دانند چون آور مي  پيامدگرا يا غيرپيامدگرا را الزام  ديدگاه  به خبرنگاران
   تحويل  كه  است  امر آن  اين ي ظاهر دليل.  باشند  منتشر شده  داد مگر آنكه  تحويل  پليس  موجود را حتماً به نوارهاي
   انتظامي  نيروهاي  براي  شواهد و مدارك آوريد گر  بازوي  به شود تا خبرنگاران  مي  سبب  پليس ها و نوارها به عكس
ند در  ك  اراده  كه  خواهد داد تا هر لحظه  امكان  پليس  موارد به  در تمامي  پليس  به  اسناد و مدارك  شوند و تحويل تبديل
  .جو بپردازدو  جست  به،  موجود در دفتر روزنامه ها و اسناد و مدارك  پرونده ميان
 در  گيرند و از درگير شدن  نمي  جدي  را چندان مسئله   اين  مطبوعات  جامعه  از اعضاي  برخي  كه  است  اين  واقعيت  
   براي  زيادي ها، وقت  مشي ها و خط  دستورالعمل  در پشت  شدن  و با پنهان  دليل  همين كنند و به  مي  اجتناب  قضيه اين

  .شود  مي  صرف، انتها در هر مورد خاص  بي هاي گيري تصميم
   مربوط  من  شخصي گيري  تصميم  صرفاً به  پليس ها و نوارها به  عكس  تحويل  يا عدم  تحويل  كه  در مواردي  حتي  من  
 از   كننده  آشكار و مجاب  گونه  از موارد به ها در برخي  مشي خط.  ام پايبند ماندهها   مشي  و خط  دستورات شد به مي
اند  داند از كجا صادر شده  نمي  كس  هيچ  وجود دارد كه  بسياري هاي  مشي خط. گيرد  مي  باال، سرچشمه  ناشناس هاي رده
 از   سادگي  به  و ضوابط  وجود مقررات بهانه.  دهد قرار  مرا مورد بازخواست توانست  نمي  كس  هيچ  دليل  همين و به
  كهن اي شد و جالب  مي  پذيرفته  بودم  كرده  خودداري  آنان هاي  درخواست  از قبول  من  كه  از افراد پليس  برخي سوي

   از مأموران  ازموارد يكي  در يكي در واقع. شد  نميها آن   رنجش ها و نوارها موجب  عكس  از تحويل  من خودداري
  .كند  مي  را درك  مطلب  و او اين  است ، مقررات  مقررات  گفت  من  به پليس

   آرم  آنكه  و براي  نسازم رخاط  خود را آزرده  اطالعات  منابع كهن آ  و براي  ضعف  برخورد از موضع  در مواقع  بنابراين  
 خود   صادر كنند، اقدام  مجوز پاركينگ  من  و براي  گرفته  ناديده  است  شده  نصب  من  اتومبيل  بر روي  را كه خبرنگاري
   كامالً حق  باور كه ني با ا  قوت  برخورد ازموضع اما در مواقع.  كردم  مي  غيرپيامدگرا توجيه  از استدالل گيري را با بهره

   نخواهد داد به  روي  مهمي  اتفاق  شوم  شناخته اگر  كه  موضوع  اين  به  و علم  حاضر باشم  جنايت  وقوع  تا در صحنه دارم
   نظريه  براي  گويايي تواند نمونه  مي  موضوع اين. ( اورم  مي  روي  خاطر هدف  به  وسيله  توجيه  پيامدگرا يعني استدالل

  ). شود  شد محسوب  تشريح2   در فصل  پيامدگرا و غيرپيامدگرا كه  استدالل  رد زمينه دكتر گوستافسون
در . گيرند ، قرار مي  شده كيلش كامالً متضاد ت  از دو قطب  پيوستار كه  يك  در طول  اخالقي هاي ارزش ، هر تقدير  به  
 كامالً   دو قطب  اين در ميان.   است  بحث  قابل  يا نبودن  بودن ، محق  نقطه  در آن  وجود دارد كه اي  نقطه  دو قطب  اين بين

 نيز   و در مواردي  مقبول  در مواقعي  وانمودسازي  در آن  وجود دارد كه  و تاريك  مبهم از نقاط  ، پيوستاري مخالف
  .  است نامقبول

   به  محلي هاي  مقام خواري  بخواهند در مورد فساد و رشوه  از خبرنگاران  گروه  يك كنيم  مي ، فرض  مثال  براي  
   در زمينه  را كه  و كساني  محلي هاي مقامتوران داير كنند و جريان مالقات اين منظور يك رس   بپردازند و براي افشاگري
  تواند جنجال  مي خواري  رشوه  مستند از ماجراي  و گزارش  فيلم تهيه.  تصوير بكشند كنند به  مي  فعاليت  رشوه پرداخت

   نام  به انير رستو(Chicago sun-times) ايمز  ت  شيكاگو سان   روزنامه1978  در سال.   است ايجاد كند و ايجاد نيز كرده
   شيكاگو سان  اما ابتكار روزنامه.  كند  تهيه خواري  فساد و رشوه  درباره  جالبي هاي  گزارش  داير كرد و توانست سراب
  .  قرار نگرفت  مورد استقبال ، چندان  گزارشگري ، در حرفه  اخالقي  داليل  بهتايمز 
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   هيئت  از اعضاي  شد و دو تن  پوليتزر نايل جايزهبه دريافت    روزنامه  در اين  منتشره هاي  گزارش  مثال  براي  
   درباره  بيشتري  مطالب  در آينده  بود كه   پست واشنگتن   سردبير روزنامه  برادلي  بنجامينها آن از  يكي( پوليتزر  مشورتي

ها   روزنامه  گفت  روزنامه  اين  اقدام  در تقبيح برادلي.  كردند  اعتراض مسائل   نادرست  ارائه به)  كرد  خواهيم  عنوان وي
  . نمايند كنند تبليغ  مي  عمل  آن  خبر خالف  گردآوري  براي  كه  را در حالي  و جوانمردي توانند صداقت  مي چگونه

   غيرعادي  امري ، سراب  در رستوران  شده  تهيه هاي  گزارش  پوليتزر به ة جايز  اعطا كننده د تحقيرآميز هيئترخور ب  
.  بود  اعطا كرده  بودند جايزه  كرده  تهيه  مشابهي هاي  گزارش  چهار خبرنگار ديگر كه  به  كم  دست  از آن  پيش بود، چون
 استفاده مالي در وءراي افشاي سكه ب (Buffalo Evening News)  نيوز  بوفالو ايوينينگ    خبرنگار روزنامه1961  در سال

 1971  در سال.  شد لئ پوليتزر نا  جايزه  دريافت  بود به  جا زده  پيشخدمت يكبودجه خدمات همگاني خود را به عنوان 
 فقير و ثروتمند   برخورد با بيماران  تفاوت  افشاي  براي كه (Chicago Tribune) شيكاگو گوتريبيون  نيز خبرنگار روزنامه

  در سال.  داد  خود اختصاص  پوليتزر را به  جايزه، بود هد در آور  آمبوالنس  راننده  شكل به ، خود را  مراكز درمانيدر
  كرد، به ، مي  دريافت  درماني هاي  و كمك  زده  بيماري  خود را به كه  نيوز  ديلي نيويورك   گزارشگر روزنامه1971

   در زمينه  افشاگري  به  كه  خبري  برنامه  يك  و خبرنگاران  گرين  باب  نام  به گار ديگريخبرن.  شد لئ نا  جايزه  اين دريافت
   پوليتزر نايل  جايزه  دريافت  بود به  كرده  معرفي  مدافع  خود را وكيل،  گرين بابطي آن  و   مواد مخدر پرداخته قاچاق
  ).132   ص گُلد اشتاين(شدند 

   به  تفحصي نگاري  از روزنامه اي  برجسته هاي شوند و نمونه  مي  خود شاهكار محسوب ع در نو  فوق هاي  گزارش  
  نگاري  روزنامه  در تاريخ  هويت  از جعل اي  تقريباً تازه هاي  موارد مذكور نمونه  كه  داشت بايد توجه. روند شمار مي
   جايزه ة اعطاكنند  هيئت  خبر، ديگر براي  گردآوري  براي  هويت  جعل گرچه«: گويد  مي گُلد اشتاين. شود  مي محسوب

  .»كنند  مي  پيروي  صد ساله  يك  سنت  از اين  كه نگاراني  ندارد، اما هنوز هستند روزنامه پوليتزر جذابيتي
  مار رواني بي  عنوان  خود به  با وانمود كردن  كه(Nellie Bly)    بلي  نلي خبرير ، از شاهكا نگاران  روزنامه يم تما  

  خانم. اند  كردهفيض    را افشا نمود كسب(Black wells Island) لندسز ايل و بالك    رواني انگيز آسايشگاه  رقت شرايط
   است  يافتهه هاليوود را  به  ميانه  از غرب  كه  دختري  ببيند سرنوشت  آنكه   براي(Dorothy Kilgallen)   كيلگالين دوروتي

 بهتر   بود كه  اين  دختران  به  وي توصيه. ( كرد  معرفي(Peoria)پئوريا از ، نقش دختري ها  از فيلم در يكي خواهد بود  چه
   تهيه   براي(Bagdikian)   بگديكيان  از جمله  زيادي نگاران روزنامه).  كنند  را از سر بيرون  فيلم  بازيگري  هوس است

  .اند  جا زده  مجرم  عنوان  به خود را  زندان هاي  ميله  از پشت گزارش
پذيرد بايد   را مي  هويت  جعل  تا حدي نگاري  روزنامه  جامعه  اكثريت  كه  فرض  شد و با اين  گفته  كه  آنچه  به  با توجه  

   ميزان ه ب  هويت  جعلثغور حدود و   تعيين رسد كه  نظر مي  به چنين.  كرد  ترسيم توان  مي را چگونهآن  حد و مرز  ديد كه
 كمتر  ، مثال براي.  دارد  بستگي،  هويت  جعل  و ضرورت  خاص  و محافل  در مجامع  رخنه ، براي  روش  از اين گيري بهره

   يك  و به  كرده  خود را عمداً خراب  اتومبيل، اي  حادثه  خبر درباره  كسب  براي  خبرنگار را كه  يك  اقدام منتقدي
 نيز   خبرنگاران  هر حال به. كند  قلمداد مي  جدي  هويت  ـ جعل  است  بسيار متداول  كه كند ـ اتفاقي  مي  مراجعه تعميرگاه

 نتواند   تمايل  در صورت  شهروند عادي  يك  وجود ندارد كه  دليلي كنند و هيچ  مي  رانندگي همانند ديگر افراد جامعه
   ميزان  كه  در مواردي ، ترتيب بدين.  ببرد  تعميرگاه  به  اتومبيل عميركاران ت  و صداقت  مهارت  ارزيابي  خود را براي اتومبيل

 مأمور   عنوان  خود به ، نظير وانمود كردن  جدي  هويت جعل.  خواهد بود ال با  پذيرش  باشد ميزان  پائين وانمودسازي
  .شود  رو مي  رو به  همگاني  تقريباً با محكوميت،  يا پزشك پليس

   مردم  از سوي  شغلي  هويت  در جعل  خبرنگاران  نباشد اقدام  اطالعات  گردآوري  براي  ديگري  چاره  كه اردي در مو  
   معرفي  خود را كارگر ساختماني  كه  مورد، خبرنگاري در يك. شود  مي تر پذيرفته  راحت  خبري هاي  رسانه مسئوليتو 

   تهيه  راه گويد بهترين  خبرنگار مي اين.  كند  تهيه ، ساختماني  از كارگاه رقت س هر دربا  جالبي  گزارش  بود توانست كرده
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   در غير اين  چون  است  بوده  كارگر ساختماني  يك  عنوان  خود به  معرفي  ساختماني  كارگاه  مستند از اين گزارش
 بايد  حال.  كند  تهيه  جالبي  گزارش  است انستهتو گز نمير ه  ياداشت  و دفترچه  آراسته  لباس  داشتن  تن  و با به صورت

  كه  كند در حالي  مي  معرفي  ديگري  شخص  عنوان  خبر، خود را به   كسب  براي  را كه  كار خبرنگاري توان ديد آيا مي
  رسد كه  نظر مي  دارد؟ بعيد به  نمايد، مشروعيت آوري  را جمع  الزم تواند اطالعات  نيز مي  شيوه  اين  به  توسل بدون
  . كند  دفاع  چنين  اين  از مواردي كسي

   ساده  موارد نيز شكل گيرد و تمامي  نمي  سرچشمه  از موارد ساده  و جدل  نظر و بحث  اختالف  كه  داشت  بايد توجه  
 در   هدف موضوع) 236 و 234   صفحات1982 ( سيسال بوك. دشون   را مورد ارزيابي  عامل بايد چندين.  ندارند و روشن

  :  است  قرار داده مورد ارزيابيپنهاني را    وسيله مقابل
   و نيرنگ كاري  فريب  به  جز توسل  ديگري  و شيوه  راه  برسند كه  نتيجه  اين  به  و خبرنگاران  از سردبيران  گروهي چنانچه
 خود را مورد   اقدام  اخالقي هاي  بايد جنبه ز هم ندارند با  در پيش  خاص  موضوع  يك  درباره  اطالعات  گردآوري جهت
 دارد بايد از خود   بحث  جاي  اخالقي  از لحاظ  شده  انتخاب  روش  كه  واقعيت  از اين  با آگاهيها آن.   قرار دهند ارزيابي

 كند يا خير؟  مي اند توجيه  اختيار كرده  را كه اي ، شيوهها آن  بپرسند آيا هدف
  

  كند كه  مي  عنوان  زمينه  را در اين ، مطالبي  شغلي  هويت  جعل  نسبي  بودن  مقبول  به  اعتراف  ضمن  بوك سيسال خانم
  .كند  پيدا مي  مطابقت  است كارانه  فريب هاي  كاربرد شيوه  مخالف  كه  برادلي هاي ديدگاه

   حائز اهميت  برايشان  كه اي مسئله   درباره  پنهاني يق از تحق بايد قبل  مي  خبري هاي  رسانه  سردبيران  كه  ديگري  موضوع
   به  خبري هاي  و رسانه طور اخص ه بها آن   شخصي ها بر اعتبار و حيثيت  روش  گونه  باشند تأثير اين  خاطر داشته  به است

 اعتبار   به  اعتماد مردم  كه باشند  داشته  توجه  نكته  اين  بايد بهها آن. چه تأثيري برجاي خواهد گذاشت   عام صورت
آميز و  قا، اغر ، ناقص زده  شتاب هاي  اخبار و گزارش  بايد از چاپ  دليل  همين  قرار دارد و به  پائين ها در سطح رسانه

 شوند   مطلع  سراب  رستوران  نظير ماجراي  خبري هاي  رسانه  پنهاني  از عمليات اگر مردم.  كنند  خودداري  شده تحريف
   شده  تهيه اي انهكار  فريب  روش  با چنان  كه  گزارشي  صحت توانند به  آيا مي  از خود خواهند پرسيد كهها آن از  بسياري
 . كنند  اطمينان است

  

 و   حقايق  گردآوري  جهت سازي  صحنه  نياز به ذكر يعنيال  فوق  عوامل  تازه  ماجراي  يك  در خالل نگاري  روزنامه جامعه
 و   و تحليل  را مورد تجزيه  خبري  و رسانه نگاري  روزنامه  تدابير بر اعتبار حرفه  گونه  اين  و اثرات سازي  صحنه انميز

  . قرار داد ارزيابي
 و   ژنده  لباس  خود را با پوشاندن  از خبرنگاران يكي)  نيويورك (  سي  بي  دبليو اي  تلويزيوني  شبكه1987   در سال  

   دنياي  از منتقدان  بسياري گرچه.  درآورد  دوش  به  خانه  زنان  شكل  به  صورتش  بر روي هايي  آماس ن كرد نقاشي
.  نيامد  نيز خوش  بسياري  مذاق  ابتكار به  اما اين، كردند  استقبال  شيوه  از اين  شدت  به  خبري هاي  و رسانه مطبوعات

  .  است  كرده  سوء استفاده  دوشان  به  خانه  خود از مصائب  ارتقا شغلي ر براي خبرنگا  اين  گفتند كه  از منتقدان برخي
  نظر در زمينه اختالف)   است  داده ارائه ريويو   جورناليزم واشنگتن   را نشريهها آن   بهترين كه(ها   واكنش  ارزيابي  

   سياست  خبري يها نا سازم  شد كه  مسلم  واقعيت ن داد و اي  اخبار را نشان  گردآوري  براي  خبرنگاران  پنهاني فعاليت
در ( رسماً   خبري يها نا از سازم  برخي كه در حالي. كنند  مي  عمل  موردي  صورت  به  بلكه  نكرده  اعمال  را كه كساني
ها در   رسانه ديگر از كنند برخي  قلمداد مي  خبر ناشايست  كسب  را براي  شغلي  هويت لعج)  خود  مكتوب  مشي خط

   استدالل ترين  شد رايج  گفته آنچه. شمارند  را مجاز مي  تدابير وجود ندارد آن  گونه  اين  به  جز توسل اي  چاره  كه مواردي
  .شود  مي  خبر محسوب  در گردآوري كاري  پنهان  شيوه در زمينه
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 مفسر   هوايت  دون  توسط  ممكن  شكل  بهترين به،   شغلي  هويت  جعل  به  نسبت  متفاوت نظر و واكنش  اختالف  اين  
   به با اشاره) 21 و 20   صفحات1987پالمر  (  زمينه  در اين وي.   است  شده بندي  جمع  اس  بي  سي  تلويزيوين شبكه

  اي موارد شيوه از  شود، اما در برخي  نمي  محسوب اي  پسنديده  احتماالً شيوه  شغلي  هويت لعگويد، ج  هارپر مي ماجراي
   جعل  جدي  از مخالفان  پست واشنگتن   سردبير روزنامه  برادلي ، بنجامين  ديدگاه  اين در مقابل.  انگيز است مؤثر هيجان

.   است  كرده  را محكوم  سي  بي  ان  تلويزيوني  هارپر و شبكه اقدام) 21   ص1987پالمر (رود  شمار مي  به  شخصي هويت
  . كرد  معرفي  ديگري  شخص  جاي  و خود را به  گفت  دروغ  مردم  و به  را نقض  قانون توان ميگويد ن  مي وي
 و   مديران گرچه.  دارد  ادامه  و اخبار همچنان  اطالعات  در گردآوري  و خدعه ، نيرنگ  برادلي  مخالفت  رغم  به  

   خبري مسائل  كارانراند  و دست نگاري  روزنامه كنند اما حرفه ي نمتأييد را   شيوه  كامالً اين  خبري هاي  رسانه گردانندگان
   جعل  گونه  كنند و اين  استفاده  نياز از آن  دارند تا در صورت  خود آماده  را در آستين  نيرنگ  به  توسل  شيوه پيوسته
  .شود  مي  كار گرفته  به  مختلف  و اشكال  با درجات  شغلي هويت

  ، تحريف  شغلي  هويت  جعل  از طريق  حقايق  دادن  جلوه  و واژگون  تحريف هاي  از شيوه  ديگري كل، ش  مثال  براي  
 كجا   و به  قرار است  ماجرا از چه  و اينكه  موضوع  به  نسبت  مخاطبين  دادن  و فريب  نمودن  ديگر گمراه  بيان  يا به عمدي
  با انتقاد شديد (Ghost Surgery)  » اشباح جراحي«   عنوان  تحت اي  برنامه پخشبا »  دقيقه60 « برنامه مثالً،. شود  مي ختم
 و بر   بيماران  بر روي  جراحي  در اعمال  بود كه  ادعا شده  برنامه در اين.  شد  مواجه  پزشكي  آموزش  مركز مهم يك

   دوران  كه  از پزشكاني  جراحي  از اعمال قسمتي يا   در تمام  با تجربه  از جراحان  استفاده  جاي  به  تصور آنان خالف
 را ها آن»   دقيقه60 «  برنامه  گردانندگان  ادعا كردند كه  دانشگاه ينمسئولشود،   مي گذرانند استفاده  خود را مي كارآموزي

  اند به  توانسته  بهانه ين كنند و با ا  تهيه  جراحي  درباره  عادي  گزارش تا يك.  بود  قرار بر اين اند چون  داده فريب
  . يابند  راه بيمارستان

   لزينگتون چاپ (Herald-Leader) هرالد ـ ليدر   روزنامه  عليه  حقوقي  در شكوائيه  قصد و نيت مسئله   
(Lexinhgton)نايل وبل ن  جايزه  دريافت ها به  در كالج  بسكتبال  بازيكنان  جذب  شيوه  درباره هايش  مقاله ، كه ، كنتاكي   

   و مصاحبه  و بررسي  تحقيق سال  از يك  پيهرالد ـ ليدر    در روزنامه  منتشره هاي مقاله. دو ايفا نم  مهمي  بود نقش آمده
   دادگاه  سوء از سوي  نيت  فقدان  دليل  به كه ( قوقيح   بود اما دادخواست  شده  و چاپ  تهيه  و مربي با دهها بازيكن

هرالد ـ ليدر      خبرنگار روزنامه(Micheal york)    يورك  مايكل  بود كه  شده  تنظيم  نكته  اين براساس) شد  مردود اعالم
   يورك مايكل.   است  داده كند فريب  مي  تهيه  وي  درباره  مثبتي  گزارش  ادعا كه  را با اين  دبيرستاني  ساله19   بازيكن يك

   او را فراهم  گمراهي  و موجبات  داده  ارائه  بازيكن  اين  از خود به  تصوير نادرستي كه كرد   اعتراف  دادرسي در جريان
  .  است  عمد نبوده  از روي  گمراهي  اين  لكن  است آورده

اين    پيرامون اي در مقاله) 68   ص1989 (  كنتاكي  در دانشگاه نگاري نامهز استاد رو(Maria Braden) ماريا برادن   
  هاي  روش  چگونه  داد كه  رسيد، نشان  چاپ  به(Editors & Publishers)    و ناشران  سردبيران   در نشريه  كه مسئله
   براي نگاران  روزنامه  در مواردي دهد و چگونه  قرار مي  اخالقي مسائل   را در معرض ، خبرنگاران نگاري  روزنامه سنتي

  :شوند  مي  متوسل خالقي غيرا هاي  شيوه  خود به پيشبرد اهداف
 خود را   منابع طور غيرعمدي ه از ما، شايد ب  آيا بسياري  و اينكه سازي  و گمراه  حد و مرز ترغيب ودنب ن  از مشخص  من

  .  هستيم  نگران كنيم  مي گمراه
   منبع چنانچه.   خبريم  به خود  از نيت ، خبري  خود با منافع هاي  مصاحبه  در ابتداي  ساده  سؤاالت  كردن  ما با مطرح

   گزارش  تهيه  كه يمي بگو  خودمان  به  است  شود ممكن  دچار اشتباه كنيم  مي  ما دنبال  كه  و هدفي  ما در مورد نيت خبري
  ؟  مجاز است كاري  فريب  گونه  آيا اين اما بايد ديد كه.  دارد ضرورت
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   متوجه  گزارش  از چاپ  پس  را در اختيار ما قرار داده  اطالعات  كه  كسي.  كنيم  نگاه  قضيه  سوي  آن يد بهي بيا  حال
  .دار شود  لكه نگاري  روزنامه  حرفه شود تا اعتبار و حيثيت  مي  سبب  احساس همين.   است  خورده  فريب خواهد شد كه

  

  دارند و به  مي  نگه  مصاحبه  پايان  براي خود را  و كليدي  اصلي  سؤاالت  اغلب گويد خبرنگاران  مي  ماريا برادن خانم
 و منتشر   واقعاً چاپ  خبرنگار است آورد در حضور يك  مي  بر زبان داند آنچه  مي  شونده  مصاحبه  از آنجا كه اعتقاد وي
  كند چون  مي  محكوم  گرفته  در پيش  يورك  را كه اي  شيوه اما وي.  ندارد  خود اشكالي  خودي  به  شيوه  اين،خواهد شد

  .  نخواهد داشت  انتقادي  جنبه  وي  گزارش  كه  است  وانمود كرده  چنين  بسكتبال  جوان  بازيكن  به يورك
نبايد از  (  وي  غيرپيامدگراي  براساس ل و استدال  است  كننده  كامالً مجاب  براون  توسط  شده  حد و مرز ترسيم  

   نكات  ارائه  گزارش  قصد ما از تهيه  كه  القا كنيم  خود چنين  منبع  به اند يعني  گرد آمده  با فريب  كرد كه  استفاده مطالبي
 در   قصد و نيت موضوع. رسد  نظر مي  به  منطقي در اصل)   باشيم  كرده  را اراده  آن  عكس  كه  در حالي  است مثبت

  مك.  ترازو را ايفا كرد  شاهين  دقيقاً نقش(Mac Donald-Mc Ginnis)    گينس  ـ مك د دونال  مك  به  مربوط ماجراي
 در   وي  كه  از اطالعاتي  با استفاده  كند ولي  تهيه  مثبتي  بود تا گزارش  داده  قول  وي  به  گينس  مك دونالد ادعا كرد كه

  . كرد  تهيه  منفي  بود گزارشي  قرار داده اختيارش
   كرد و در حمايت  استفاده  گينس  رازدار از مك اي  چهره  ترسيم  ماجرا براي ز اين ا(Janet Malcolm)    ملكوم  ژانت  

. كنند  مي  خيانتها آن   به دهند و در پايان  مي  خود را فريب  اطالعاتي ، منابع نگاران  روزنامه  تمامي  تأكيد كرد كه از وي
   در دادگاه  ساختگي هاي  قول  نقل  اتهام  خود به  ملكوم  ژانت نم شد تا خا  سبب  منبع  دادن  و فريب  قصد و نيت مسئلهاما 
  . شود  كشيده  محاكمه به

   كه  گونه  هماندكند و افزو  مي  را توجيه ، وسيله  هدف  كرد كه  استدالل  چنين  در واقع  دادرسي  در جلسات  وي  
 در   من  كه هايي  قول  از نقل  يك  هيچ  است  كرده گزارش)   ب1990 2 45 ((Boston Globe)   گلوب بوستونروزنامه 
   ملكوم  ژانت خانم   گلوب بوستون   روزنامه  نوشته به. كند  نمي  مطابقت  سخنراني  دقيقاً با متن ام  خود آورده هاي گزارش

  .  است  داشته  نوار اشتغال  از روي  سخنراني  متن  كردن  پياده  نسبتاً ساده  شغل به
    در نشريه  و بعد  شيكاگو تريبيون    در روزنامه1989   اوت30 در   كه اي  در مقاله(James Warren)   يمز وارن ج  

 رسيد   چاپ به) شود  مي  ناميده اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  امروزه  كه سازماني ((Sigma Delta chi)   سيگما دلتا شي
 بود و در نوار   شده  داده  نسبت(Masson)    ميسون  به  را كه ز اظهار نظرهاييدو مورد ا) 18 و 10   صفحات1989(

   ميسون  به  را با آنچه  ملكوم  كتبي هاي  قول  نقل  مورد ديگر وي كيدر .   ساخت  نبود فاشها آن از   اثري  وي سخنراني
  : كرد  بود مقايسه  شده  داده نسبت

 ... بود  اخالقي آورد ترس  دست ،كاري  فريب  گذاشتن از كنار  فرويد، پس  نظريه  كل
  

  :  است  چنين  آن  اصل  بود كه  شده  پياده  از نواري  قول  نقل  اين  
   داده  خود را از دست  شهامت  بود كه كسي... و  ...   بود اما با وجود اين ستهج و بر  بزرگ  فرويد متفكري  اعتقاد من  به
  . دارد، پايبند نماند  حقيقت دانست  مي  كه  آنچه  به شهامتي  بي  علت  بود اما به  بزرگ  انديشمندي وي. بود

 

 ايجاد   تغييراتيها   گفته  در نقل  اغلب  مطالب  شدن  روشن  براي  گزارشگران  نيز يادآور شديم  از اين  پيش  كه  گونه همان
شود   مي  محسوب  ترجمه  نوار نوعي  بر روي  شده  ضبط  مطالب  كردن گويد پياده  مي  كه  ملكوم  ژانت كنند و بايد به مي
در »  بود كسي... و ... «گويد   مي  سخنران  نوار، آنجا كه  از روي  سخنراني  متن  دقيق  كردن ، پياده  مثال براي.  داد حق

 قلمداد خواهد   ضعيف  گزارشي  عنوان  به شود احتماالً  عيناً نقل  سخنران  دارد اما اگر اظهارات  عادي  حالت سخنراني
، مردد و كُند در   بيان  فرد فاقد قدرت  عنوان  به  خواهد شد تا سخنران  سبب  سخنراني  متن  دقيق  ساختن منعكس. شد
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  ال مث براي( را بروز دهد   خصوصياتي  در گفتار خود چنين  است  ممكن  هر كسي  كه  كند در حالي  جلوه  مطالب بيان
آميز   بسيار توهين  بالطبع  وي  سخنان  دقيق نقل.   است  زبان  لكنت  داراي(William F. Buckely)   باكلي.   اف ويليام

  ).خواهد بود
 دارند   لهجه  كه  از كساني  قول  از نقل شود كه  مي  توصيه گذرانند اغلب  خود را مي  كارآموزي  دوره  كه  خبرنگاراني  به  

 موارد   در اغلب  كه  در مورد لهجه  رشته  اين  دانشجويان  به نگاري  روزنامه  اصلي هاي  از كتاب در يكي.  كنند خودداري
 1988، (Anderson & ltule)    و ايتول اندرس (  است  شده شود هشدار داده  مي  تحقيرآميز موضوع  شدن  لوث موجب

   چشم  به  هشدارهايي  نيز چنين تايمز   نيويورك  و روزنامه يتدپرس آسوش  خبرگزاري   مرجع هاي در كتاب). 79  ص
  راهنماي   در كتابچه.  شود  استفاده ، از آن  با گزارش  لهجه  بودن  متناسب  تنها درصورت  كه  است خورد و تأكيد شده مي
 باشند   داشته  بسيار تيزي  گوش كنند مگر آنكه   خودداري  لهجه  تا از انعكاس  شده  توصيه  خبرنگاران  به  تايمز  نامه هفته

  ).61  ص(
 ،  آن  اساسي  قانون  در معني  نه  البته  اوليه  نيت  موضوع  را به  در برابر وسيله  هدف  به  مربوط  شد، بحث  گفته  كه  آنچه  
   قول  يا در نقل  كرده  خود مبادرت  خبري  منبع  ساختن  گمراه  به  مبدل اي  با چهره  كه  خبرنگاري  اصلي  قصد و نيت بلكه

  .گرداند كند باز مي  مي كاري  دست، مطلب
   بين  حد وسط  نوعي  در واقع  و پيامد كه انگيزهمبتني بر    استدالل  به  منتقدين  اكثريت رسد كه  نظر مي  به  چنين  

    طاليي  ميانه  يافتن  زمينه  در اين  شيوه  بهترين تأكيد دارند و شايد  پيامدگرا و غيرپيامدگراست  فيلسوفان ديدگاه
(Golden Mean)هاي  شيوه  به  جز توسل اي  چاره   كه ، در مواقعي در مجموع.  متضاد باشد  دو قطب  اين  در بين  

 را   وسيله هدف(   است  اهميت حائز نيز   مورد رسيدگي  وجود ندارند و موضوع  واقعيات  به  بردن  پي  براي كارانه فريب
ها با   شيوه  گونه  اين  به  توسل  كه دانند اما درمواردي ها را جايز مي  شيوه  گونه  اين ، اعمال خبرنگاران) كند  مي يهجتو

، نظير   است  يا نامشروع  خطرناك  كه  منابعي  به  امتياز و دسترسي  كسب  باشد و براي  همراه  قانون  خالف اقدامات
 از رفتارها و   برخي درواقع(كنند   مي  را محكومها آن،   پزشك  يك  عنوان  خود به ا معرفيي   پليس  مأموران باس ل پوشيدن
  ).شوند  مي ها غيرمجاز تلقي شيوه
  د كهگذارند بايد بدانن  را زير پا ميها آن و   گرفته  را ناديده  و مقررات  موازين  كه  كساني  يادآور شديم  كه  گونه  همان  

  كند چون  مي  را سلب  و باور و اعتماد مردم  ساخته  را مخدوش  خبري هاي  گزارش  اغلب  غيراخالقي هاي شيوه
  در چنين.  قرار دهند بين  را زير ذره  آن  تهيه ، چگونگي  گزارش  به  توجه  جاي  به  است  ممكن  و بينندگان خوانندگان

  . را ندارد  ماجراجويانه هاي  شيوه  به  توسل  ارزش  اغلب  از انتشار گزارش  ناشي  مدت  كوتاه  نتايج مواردي
. كند  مي  ايجاب  هدف  كه  در مواردي نگاران  روزنامه  كرد كه  بايد اذعان  زمينه  در اين  كلي  در بحث  هر حال  به  

از   جاناتا آلتر. كنند  نمي  را منعكس  گفته  عين ه وج  هيچ  به  مطالب ها، در نقل  قول  نقل  در دستكاري  زيركانه هاي شيوه
ها   قول  نقل كاري  دست ، شيوه  ملكوم  ژانت  دادرسي  پرونده  پيرامون در اظهار نظري) 54   ص1990(   نيويورك نامه هفته

  :  است  كرده  بيان  گونه  اين  خاصي را با درايت
   مجله   مثال براي.  وجود ندارد مسائل   از اين  يك  در مورد هيچ  قطعي  موازين و  مقررات  گونه  هيچ  كه  است  اين  واقعيت
  ها را كنترل  و گزارش  مطالب ، صحت  روزنامه اينتحقيقات    اداره  كه  است  مدعي(The New Yorker) تنيويوركر

 .اند  شده  ويرايش  نحو زيبايي  به  نشريه ين در ا  منتشره  مقاالتيها  و پاراگراف  ادعا جمالت  اين  رغم بهاما كند،  مي
  

 بگويد مورد تأكيد قرار  غ نبايد درو گويد انسان  مي  را كه  مسيح  كالم  نقض ناپذير بودن  آلتر اجتناب  جاناتان با وجود اين
   بازگو كردن  به  كه لكوم م  را از ژانت  از منتقدان  بسياري  برداشت  بود كه  مطلب  اين  به  توجه  عدم  چون  است داده
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   خشم  بود كه  مواردي  ياد دارند از جمله  به  از ناظران  بسياري  كه  گونه  نمود، و همان  مخدوش  داشت  شهرت حقيقت
  :  بود برانگيخت  شده  تبرئه  در دادگاه  كه  خبرنگاري  را در قبال مطبوعات

تر،   بزرگ  حقيقت  به  يافتن  دست  براي  كند كه  را مجاب  دادگاه  با موفقيت  توانست  ملكوم ، ژانت  دادرسي در جريان .... 
 .كند  مي ها را ابداع  قول نقل

  

 را ها آن  توان زنند نمي  مي  قلم  ملكوم  ژانت  ازمعيارهاي گيري  بهره  به  مطبوعات سانينو  مقاله گويد وقتي  آلتر مي جاناتان
  . كرد  خطاب  اصيل نگاران روزنامه
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  9  فصل
  
   مسئوليتسود در برابر 
  

  
   محتواي  نه  است  مالي هاي  دارد، گزارش تيها اهم  روزنامه  صاحبان  براي ، آنچه(Chain)  اي  زنجيره هاي  در روزنامه

  .ها روزنامه
 با  اي در مصاحبه (Richard Behar) ريچارد بهار نظراظهار

  كه (Donrey Media)   رين دو اي  انهس ر  گروه  درباره فوربس
  1 خود دارد  را در مالكيت  روزنامه54

  
  : كنيد  زير توجه  اعداد و ارقام  به اي  لحظه  براي  

  . خود دارند  كشور را در مالكيت  اين هاي  روزنامه  سوم  آمريكا، يك اي  زنجيره  بزرگ  گروه  ده
  . دارد  اختصاص  بزرگ  شركت  ده  به  راديويي يها  از درآمد ايستگاه  از نيمي  بيش

  . دارد  تعلق  تلويزيوني  بزرگ هاي  شبكه  آمريكا، به  تلويزيوني هاي  هفتاد درصد ايستگاه
 شمار   به  از واقعيت اند، اما تنها بخشي  كنندهه خود خير  خودي به) 276   ص1988  بياگي (  اعداد و ارقام  گونه اين
  هاي  رسانه  قيمت العاده  فوق كند، افزايش  مي  را جلب مسائل   گونه  اين  به مندان  عالقه  توجه  نيز كه  ديگري كتهن. روند مي

   از جمله مسئله   برآيند و همينها آن خريد  توانند از عهده  مي  بسيار بزرگ هاي  تنها شركت  كه  حدي ، به  است خبري
  .  است  منجر شده  جمعي هاي  رسانه  مالكيت العاده ق تمركز فو  به  كه  است عواملي

   در شهرهاي  و خودماني  دسترس  كامالً قابل  صوتي  رسانه  يك  عنوان  به  زماني  راديويي هاي ، ايستگاه  مثال  براي  
 و تنها   بسيار ساده دگي خانوا هاي ، همانند فروشگاه  راديويي هاي  ايستگاه  موارد اداره شد و در اغلب  مي  تلقي مختلف
   ميلياردها دالر رسيد چون  داد و ستد در بازار راديو به1980   دهه اما در اواسط.  گرفت  مي  چند نفر صورت توسط
   در افزايش  مؤثري  عامل، كاال  يك  گشتن  دست  به دست.  شدند  تبدليل اي  سرمايه  كاالي  به  راديويي هاي ايستگاه
 از   راديويي  ايستگاه  يك  بابت  شده  پرداخت  تا پول  است  شده  امر سبب شود و همين  مي  محسوب  آن  قيمت ساختگي
 (O, Donnell, Hausman & Benoit)    و بنويت ، هوسمن او، دانل. ( برابر شود  هفت1980   تا اواسط1970   دهه اواسط

   تجاري  از كاالهاي و بيش. اند ه شد  تبديل  سودآوري هاي ذاريگ  سرمايه  به  راديويي هاي ايستگاه). 332   ص1989(
   امريكن  توسط1984   در بالتيمور در سال(WLIF)    اف  آي  دبليو ال  راديويي  ايستگاه  نمونه  عنوان به.  دارند بازدهي
   شركت  يك  دالر به  ميليون5/30  به بعد   و تنها دو سال  شده  دالر خريداري  ميليون5/5   به(American Media)ميديا  

    ).338   ص1989(،   و بنويت ، هوسمن او، دانل( شد  ديگر فروخته
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   جان  كه  گونه همان. اند  شده  سودآور تبديل  كاالهاي  نيز به  نسبتاً كوچك  در بازارهاي  حتي  جمعي  ارتباط  وسايل  
ها،   روزنامه  كنترل  فزاينده اي  گونه  به  هنگفت هاي  پول صاحبان،   است  گفته(Jhon Dos Passos)    پاسوس داس
   بعد درباره  اندكي  است  يا منفي  مثبت  روندي  پديده  آيا اين اينكه. گيرند  مي  دست  را به  و راديويي  تلويزيوني هاي شكبه
   تبديل  بزرگ  تجارت  يك ها به چرا رسانه:   است تر مطرح  اساسي  سؤال  يك  زمينه  كرد اما در اين  خواهيم  بحث آن

  اند؟ شده
  در جو اقتصادي.   است(Economies of scale)  مقياس اقتصاد  ، اصل  بزرگ  تجارت ها به  رسانه  تبديل  از علل  يكي  

 هر واحد  وليد كند هزينه كاال ت  تعداد بيشتري  از توليد كه اي ، هر رشته  بزرگ  توليد در مقياس متأثر از اقتصاد كالسيك
 استاد (William Lasher) الشر    ويليام  كه  گونه همان.  خواهد كرد  كسب  سود بيشتري از كاال كمتر خواهد بود و بالطبع

   در اقتصاد حرفه توليد، صنعت  كوچك  رقباي  راندن  بيرون  كالسيك گويد، نمونه مي) 1990  مصاحبه( اقتصاد  علم
   اين هز بود اما امرو  شده  تقسيم  از توليد كنندگان  تعداد كثيري  بين  توليد خودرو زماني  صنعت است  خودروسازي

  . هستند قرار دارد  اقتصاد حرفه  جنگ  بازماندگان  كه  بسيار بزرگ  چند شركت  سيطره  تحت صنعت
با ).  باشد  سودآوري  بودن  اگر منظور از موفق البته (  است  موفق   تقريباً هميشه] انبوه توليد در مقياس[    اقتصاد حرفه  

  : دو استثناء وجود دارد وجود اين
  اي  نمونه  بارزترين  سيمان هاي كارخانه.  ندارند  محلي  در سطح  جز فعاليت اي  چاره  كه  است اي  گونه  به  از صنايع  برخي ماهيت. 1 

   همين  و به  است  بسيار پر هزينه  آن  و نقل  و حمل  بسيار سنگين  كااليي سيمان. دهند  مي ئه ارا  زمينه  در اين  اقتصاددانان  كه است
  .  نيست  صرفه  به  مقرون آسا و متمركز سيمان  غول هاي  كارخانه  احداث دليل

   در شهرهاي  راديويي هاي  ايستگاه  مثال براي. كرد  پيدا مي ها نيز مصداق  رسانه  توليدات  در مورد انتقال  تا حدودي  عامل  اين
ها   برنامه  با توليد محلي  را در مقايسه  بيشتري بايد هزينه  ديگر، مي  خود از نقاط هاي  برنامه  اعظم  خريد بخش  در صورت كوچك
كردند،   مي منتقل)  تفريحي  هاي  آغاز راديو برنامه اخبار، و در اوايل( خود را  هاي  از برنامه ها بخشي  شبكه گرچه.  كنند تقبل

   و از اين  داده  خود اختصاص به  را  از بازار محلي  بخشي  محلي  صورت  خود به هاي  برنامه  با پخش  راديويي  نوين هاي فرستنده
 وجود  يل دل  به امروزه.   وجود نداشت  محلي هاي  برنامه  خريد و پخش ، امكان  قبل تا چند سال. كنند  مي  سود كسب طريق
   از صاحبان ، بسياري  تسهيالت  گونه  اين  چشمگير هزينه  و كاهش  ماهواره ها از طريق  برنامه  و دريافت  انتقال  وسيع هاي سيستم
 توليد  ت جه  كامل  گروه  يك  با استخدام  در مقايسه اي  ماهواره هاي  برنامه  دريافت  بودن  صرفه  به  مقرون  را به  محلي هاي ايستگاه
   ماهواره  يك  از طريق  از داالس  اغلب يمييا بهتر بگو (  از بهشت  دريافتي هاي برنامه.   است  متقاعد ساخته  روزانه هاي برنامه
  . باشد  را داشته  در محل  توليد شده هاي  و بو و ظاهر برنامه  رنگ تواند همان مي)  فضايي

،   از ماهواره  دريافتي هاي  برنامه الي هدهد تا در الب  را مي  امكان  اين  محلي  راديوي هاي  ايستگاه  به  فني تدابير و تسهيالت
،   و هوسمن ، بنويت او، دانل( را بگنجانند   ايستگاه  هويت ها و اعالم  هوا، بيانيه  وضعيت  اعالم  همچون  محلي  و مطالب موضوعات

  ).156   ص1990
   ماهواره  از طريق  راديو ـ تلويزيوني  امواج  و دريافت  ارسال  نيستند اما تكنولوژي اي  تازه  پديده ني راديو ـ تلويزيو هاي  شبكه

   ميزان  بازار خاص  در يك  كنند و با مشاركت  فعاليت  شبكه  صورت  به توانند تا حدودي  نيز مي  نوشتاري هاي رسانه.  دارد تازگي
  .شود  تأكيد مي  بر آن  پيوسته(Gannett Company)   گانت  مطبوعاتي  در گروه  كه يا  دهند، نكته ها را كاهش هزينه

   كه  است اي  مرحله  دارد و آن  شهرت(Diseconomies of Scale)   اقتصادي  حرفه  عدم  وجود دارد كه  نظري  مفهوم يك. 2 
 و   ناپذيري  انعطاف  علت  از حد به  بيش  گستردگي همينيابد و   مي  گسترش  از اندازه  بيش  يا سازماني  شركت  يك در آن

  گرچهگويد   ميها نا سازم  مالي مسائل  دكتر الشر كارشناس. رساند  مي  توليد آسيب  به  دروني  موجود در ارتباطات مشكالت
   حالت  همچنان  مفهوم رد اما اينب  مي  از حد رنج  بيش  گستردگي  موتورز از پديده  جنرال دهد كه  مي  اخير نشان هاي پژوهش
  . دارد تجريدي
  ها، بيانگر اين  رسانه بر فعاليت)   از اندازه  بيش گستردگي (  اقتصادي  حرفه  عدم  نظريه  كاربرد غيررسمي  هر حال  به

 و   از منتقدان بسياري. پذيرد مي تأثير سوء   پديده ، از اين  بسيار گسترده هاي  رسانه  توليدات  كيفيت  كم  دست  كه  است واقعيت
 . دارند  اذعان  نكته ها بر اين  رسانه مسائل  گران تحليل
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 ساختار بازار   كه  گفتيم  از اين پيش.  دانم  مي  را ضروري  و مفاهيم  اصطالحات ، تعريف مسائل   گونه  اين  از بررسي قبل
   است  بزرگ  چند شركت  در تملك  صنعت  اين دارد يعني (Olegopoly)    انحصاري  شبه ها، حالت  رسانه صنعت

 از   فصل  در همين آورند كه  مي  ميان  به  انحصار سخن ها از واژه  رسانه  بازار صنعت  در تشريح نظران  از صاحب بسياري(
   انحصار در معني  واژه ن دارد چو  غيررسمي  حالتها آن   انحصار از سوي  كرد اما كاربرد واژه  خواهيم  قول  نقلها آن

   مالكيت ها را تحت  رسانه  تمامي  فرد يا گروهي  هيچ  كه  در حالي  است  توليد كننده  يك  بازار توسط  كنترل  آن دقيق
   استاد دانشگاه(Douglas Gomery)    گومري  داگالس ها از جمله  اقتصاد رسانه گران  از تحليل برخي). خود ندارد
   و اصطالحات  تعاريف  به  كه اي  در مقاله وي. دهد  مي ها ارائه  رسانه  انحصارهاي  از شبه تري بير گستردهميريلند تع

  :  نوشت چنين) 50   ص1989 (  داشت ها اختصاص ها در اقتصاد رسانه تحليل
 از بازار   بخشي  بزرگ هاي كت شر  از اين  قرار دارد و هر يك  بزرگ  چند شركت  سيطره  تحت ها در واقع  رسانه  فعاليت
 هر   كه اي  گونه ، به هاست  شركت ، تعداد اندك  انحصاري  شبه  حالت هاي از ويژگي.  خود دارند  كنترل ها را تحت رسانه
  ع موضو  اين  شدن  روشن براي. دهند  مي  نشان  واكنش  با آن  و متناسب  بوده  خود آگاه  رقباي ها از فعاليت  ازشركت يك
 از   خاص  در ساعت  سي  بي  ان  شبكه وقتي:  دهيم  قرار مي  در آمريكا را مورد توجه  رسانه  صاحب  بزرگ  شبكه سه

   برنامه  پخش  نيز به  اس  بي  و سي  سي  ا بي ، يعني  شبكه  اين كند، رقباي  مي  پخش  كمدي  برنامه  يك  هفته  خاص روزهاي
  .كنند  مي  مبادرت متقابل

  

توانند يكديگر را   مي  بزرگ هاي  شركت  در آن  كه  است ، وضعيتي  انحصار، در اصول  شبه گويد در حالت  مي گومري
 وجود ندارد و   رقابتي  نوع  در انحصار هيچ  كنيد كه  توجه  نكته  اين  انحصار به  ميان  تفاوت  دادن  نشان براي.  كنند رديابي
  ، تعداد رقبا و تعداد كاالهاي  در بازار آزاد رقابت  كه ، در حالي  نيست  نيز در ميان  رقيب  و كنترل  و نظارت  رديابي بالطبع
   كه  بزرگ هاي  انحصار شركت  شبه در حالت.  وجود ندارد  و نظارت  رديابي باشد و امكان  بسيار زياد مي  شده عرضه

   از بازار در چارچوب  بيشتري  سهم  به  يافتن  دست نند اما براي ك  قادرند تا بازار را كنترلاست   اندك تعدادشان
  ):51  ص(گويد   مي  چنين  نكته  اين  در تشريح گومري. كنند  مي  با يكديگر رقابت  خاصي معيارهاي

 دهند و  ص خود اختصا  از بازار را به  بيشتري كنند تا سهم  مي  انحصار تالش  شبه  از اعضاي  در بيشتر موارد هر يك
 از   متفاوت  كاالهايي كنند تا با عرضه  مي ها تالش  شركت اين. شود  منجر ميها آن   در ميان  بروز رقابت  امر به همين

  اي  تازه هاي  برنامه الذكر پيوسته  فوق  تلويزيوني  شبكه سه.  آورند  دست  از بازار را به  بيشتري  خود، سهم  رقباي توليدات
 در   شركت  سه  اين در اصل... كند  يكديگر پيدا مي  به  بسياري  شباهتها آن  هاي ، برنامه اما در پايان. كنند  مي ائه و ار تهيه

   نكته  اين  به  كنند با علم  كسب  درآمد بيشتري كه  آن نظر دارند و براي  اتفاق  بر آن  حاكم  و مقررات  رقابت مورد چگونگي
  ، كسب هدف.  كنند  عرضه  متفاوتي هاي كنند تا برنامه  مي باشند تالش  خود مي هاي  در برنامه وآوري درصدد ن  رقبايشان كه

 .  بر رقابت  حاكم  مقررات  اما درآمد در قالب درآمد بيشتر است
  

   فراتر از آنچه ب مرات  به كنند تأثيري  مي  انحصار فعاليت  بر شبه  حاكم  مقررات  در چارچوب  كه  بزرگ  انحصارهاي شبه
.  يكديگرند  مشابه  در اصل  بزرگ  خبري هاي  شبكه  خبري  اكثر توليدات  مثال براي. گذارند  مي شود برجاي تصور مي

  هاي  دارند برنامه  خبر را بر عهده  گويندگي  وظيفه  كه  در تصاوير و افرادي  اندك هاي  تفاوت  استثناي  به  مثال براي
  . يكديگرند  محتوا تقريباً شبيهتر مهم   و از آن  شكل  از لحاظ  خبري يها  شبكه خبري

   تفاوت  داد كه نشان) 1986  رايف (  ماهه  شش  دوره  در يك  تلويزيوني  شبكه  يك  خبري  در مورد برنامه  بررسي  يك  
   شبه  خبري هاي  شبكه  داد كه  ديگر نشان  بررسي يك.   است  وجود نداشته  خبري  موضوعات  در انتخاب چنداني

   الزم  نيز از كارآيي  محلي كنند در بازارهاي  مي  انحصار فعاليت  بر شبه  حاكم  مقررات  در چارچوب  كه انحصاري
اتواتر،  ((Lansing)    و النسينگ(Toledo)دو   ، توله  ديترويت  محلي هاي  ايستگاه  خبري  موضوعات مقايسه. برخوردارند
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   اين  خبري  از موضوعات يتقريباً نيم.   است  يكديگر بوده  كامالً شبيهها آن  هاي  برنامه  محتواي  داد كه نيز نشان) 1986
  . بودند  شده برداري  از يكديگر نسخه  محلي هاي شبكه

 در   و بالطبع ست خبر ا  هر حال  خبر به  خواهد بود چون ، غيرمنطقي مسئله   اين  به  از حد نسبت  بيش  حساسيت  
.  خواهند كرد  را پخش سوزي  آتش  خبر اين  تلويزيوني هاي  كانال دو، تمامي  در تاالر شهر توله سوزي  آتش  وقوع صورت

   شد كه  خواهيم  متوجه  تلويزيون  كانال  با تغيير دادن  اينكه كند و آن  را محرز مي  نكته  يك  شده  انجام هاي اما بررسي
ها و   شبكه گرچه.   يكديگر است  شبيه  تا حدود زيادي  محلي هاي  و ايستگاه  سراسري هاي  شبكه  خبري برنامه  محتواي
   متفاوت  ديگران  توليدات  به دهند تا نسبت  مي  و لعاب  خود را رنگ  توليدات ، تا حدودي  رقيب  محلي هاي فرستنده
  .  نيست ي وجد  عميق  چندان  تفاوت  كند اما اين جلوه

 از   در يكي  بر آنكه  مشروط  خواهد داد، البته  را نشانها آن   و محتواي  سبك  نيز شباهت  محلي هاي  روزنامه  مقايسه  
  .دارند)  رقيب (  يوميه  روزنامه  از يك  بيش  باشيد كه  داشته  اقامت  شهر آمريكايي سي
 اما در اينجا  گرديم باز مي)  از حد  بيش گستردگي (  اقتصادي رفهص   عدم ي منف  اثرات ، بار ديگر به  مطلب  اين  با بيان  

 منجر ها آن   توليدات  كيفيت  افول ها به  از حد رسانه  بيش آيا بزرگي.  كنيم  مي  بررسي  روشنفكري  را از زاويه مسئله
   سرشناس نظران  از صاحب  يكي امروزهكرد و   مي  همكاري  پست واشنگتن با   در گذشته  بگديكيان كه شود؟ بن مي

  اند كه  عقيده ، هر دو بر اين  امرسون  از كالج(Rabert picard)  پيكارد رود و رابرت  شمار مي ها به  رسانه مسائل
ها  سانه ر  مالكيت  موضوع بگديكيان.   است  همراهها آن  هاي  برنامه  محتواي  كيفيت ها با افول  از حد رسانه  بيش گستردگي

انحصار  ها آن  ينتر مهم كه   است  نوشته  زمينه  در اين  كتاب  چندين كند و تاكنون  مي  دنبال  خاصي را با عالقه
   و افول  مطبوعات  عنوان  خود تحت  پيكارد نيز در كتاب.(The Media Monopoly)  بيكن:  بوستون (2 هاست رسانه

 را   نكته همين) 1985 وود،  گرين:  ، كانكتيكات  پورت وس( (The press and the Decline of Democracy)   دموكراسي
  .  است مورد تأكيد قرار داده

  كند چون  ايجاد مي  بيشتري  تمركز مشكالت  مطبوعات  اما در صنعت ساز است مسئله   تمركز در هر صنعتي گرچه 
  در صورت. كنند  مي  نيز فعاليت  در بازار افكار و انديشه  بلكه داشته ن  فعاليت  كاال و خدمات ها تنها در بازارهاي روزنامه
   مصرف  براي  اقتصادي  تنها از لحاظ  نه آيد كه  پديد مي اي  مالحظه  قابل  انحصاري ها، قدرت  تمركز در بازار روزنامه وقوع
  .كند  مي ها محروم  رسانه  مختلف هاي  كانال  به سيها و دستر  ديدگاه  را از تنوع  كننده  مصرف  بلكه آور است  زيان كننده

 

ها دارند از وجود   رسانه  فعاليت  از چگونگي  ناقصي  اطالعات  كه  كساني  حتي  مردم  تمامي گرچه   كرد كه بايد اذعان
   احساس  بابت ارد از اين و پيك  بكديگيان  چون  منتقداني  اندازه  بهها آن  باشند اما همه  مي  آگاه  صنعت تمركز در اين

ها   رسانه  مالك  كساني  چه   عنوان  خود تحت  در كتاب(Benjamin Compaigne)    كامپين بنجامين. كنند  نمي نگراني
   سردبيرانها آن در  دهد كه  مي  را ارائه شواهد متعددي) 25 و 24   صفحات1979( (Who owns the Media) ?هستند
   ميان  به  خود سخن  محصول اند از ارتقا كيفي  در آمده اي  زنجيره  مطبوعات  مالكيت  تحت  كه ييها  روزنامه ناشران
  هاي  اتحاديه  مشكالت  گانت  مطبوعاتي  گروه  كه  است ها مدعي  روزنامه  گونه  اين  از سردبيران يكي. اند آورده

 و   داده  و دستمزدها را افزايش ، حقوق ر ايجاد كرده خب  در اتاق ، تحوالتي  ساخته  را برطرف نگاري روزنامه
-Knight) ريدر ـ  تي نا  مطبوعاتي شود گروه  مي گفته.  است  كرده  را تقويت آميز تفحصي  جسارت نگاري روزنامه

Reader)،فيالدلفيا اينكوايرر     روزنامه   كيفيت (Philadelphia Inquirer) است را بهبود بخشيده  .  
 اخبار منجر   شدن  مخدوش ها به  رسانه  تمركز مالكيت  ادعا را كه  بارها اين يها Ĥن رس  بزرگ هاي  شركت ي رؤسا  
   در يك  سخناني ، طي  اس  بي  سي  تلويزيوني  شبكه  رئيس(Laurence Tisch)    تيش لورنس. اند  كرده شود محكوم مي

در » (The Changing Economics of News)  اقتصاد اخبار  حولت «  عنوان  تحت1987   در سال  كه  ملي كنفرانس
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 Mary Anne) رامر    آن  ماري  خود كه  در سخنان  تيش لورنس.  ادعا را رد كرد  كلمبيا برگزار شد، قوياً اين دانشگاه

Ramer)) 1987كردند   مي  اخبار متهم  قبال تعهد در  عدم  را به  وي  كه  از كساني  شدت  به  است  كرده  را نقل آن) 24   ص
 .انتقاد كرد

 ذاتاً با   خبري  پوشش دانند كه  مي همه.   است اساس  دارد كامالً بي  بستگي  اقتصاد آن  استقالل  اخبار به  استقالل  ادعا كه  اين
   خبر حائز اهميت  گردآوري راي ب  بودجه  و تأمين  هزينه  و شكل  نوع  بلكه  نيست  هزينه ، نوع مسئله.   است  همراه نواقصي
 . است

  

 تمركز   مخالفان. دارند اي  كننده  قانع  خود داليل  براي ها، هر يك  رسانه  تمركز مالكيت  و مخالفان  مدافعان در واقع
)  جويانه سود  و منافع تمركز اقتصادي(ها   رسانه  فعاليت  عرضه  به  كالن هاي گويند ورود سرمايه ها مي  رسانه مالكيت
  . شود  سپرده  فراموشي  به  خبري يها  ان سازم مسئوليتشود تا   مي سبب

 تمركز   از مدافعان  برخي در واقع. كنند  مي  ادعاها را تكذيب  گونه  اين  خبري هاي  رسانه  تمركز مالكيت  هواداران  
  هاي  و گروه دهندگان  آگهي  فشارهاي ر مقابل د  خبري يها  انشود تا سازم  مي تر سبب ها معتقدند اقتصاد قوي رسانه

   باشد چون  درست  تا حدودي  گفته  اين رسد كه  نظر مي  به  باشند و چنين  داشته  بيشتري  و آزادي فشار، استقالل
   آگهي رات انتظا  به  نهادن  گردن  را براي اي  مالحظه  قابل  دارند فشارهاي  درآمد اندكي  كه  كوچك  خبري هاي رسانه

 بازار   خود در يك  ايستگاه  حيات  ادامه  براي  كه  تلويزيوني  كوچك هاي  از ايستگاه مدير يكي. شوند  مي  متحمل دهندگان
   ايستگاه  حيات  مؤثر در ادامه  از عوامل  يكي  كه  كنم  اعتراف بايد صادقانه: گويد كرد مي  مي  تالش  شدت  به بزرگ

  شود، رويدادهايي  مي  مربوط  ايستگاه  مالي  حاميان  به  كه  است  رويدادهايي  به  مناسب  خبري  پوشش ن، داد تلويزيوني
  . جديد هاي  فروشگاه نظير گشايش

 هر  هاي آيا ديدگاه.  ندارد  همراه  به  تأثيري گونه  هيچ  يا بد يا اينكه  است  آيا تمركز خوب  بايد ديد كه  ترتيب  بدين  
   باشد؟ تواند درست  مي فدو طر

 از سرازير   تمركز ناشي  در مقابل  بازار افكار و انديشه  از قرار گرفتن  ناشي  مشكل  است  نتوانسته  كس  هيچ  تاكنون  
 ديگر   و بازار كاالهاي  بازار افكار و انديشه  كرد كه  كتمان توان  را نيز نمي  نكته  كند، اما اين  را حل  هنگفت  سرمايه شدن
 (Effete Conspiracy)    عقيم  توطئه  عنوان  خود تحت  در كتاب بگديكيان. كنند  مي  فعاليت  متفاوتي هاي  نظريه تحت

  :  است  شديداً هشدار داده  مناقشه در مورد اين) 12 و 11   صفحات1972(
 در  پارچه  يك هاي  سياست  سمت  به  گرايش اي  زنجيره مالكيت.  منجر شود  غيابي  مالكيت  افزايش  به اي  زنجيره مالكيت 

  اي  زنجيره  مطبوعات ترين بزرگ. بخشد  مي برند، شدت  مي رنجعقيدتي   مسائل حاضر نيز از   در حال  را كه مؤسساتي
  يت نا،(Newhouse)   نيوهاوس،(Hearst)  هرست ،(Scrips-Howard)  ـ هوارد ، اسكرپيس شيكاگو تريبيون: عبارتند از
(Knight) ،گانت  (Gannett)،ريدر   و(Reader) .هاي  گروه  اين هاي  در سر مقاله  كه هايي  و ديدگاه  رهبري از لحاظ  
  .شوند  مي  محسوب  آمريكايي هاي  افكار و انديشه  طيف  بيانگر و نماينده  در واقعها آنشود   مي  منعكس مطبوعاتي

   دامنه  گسترش  از طريق كنند بلكه  مي  مبادرت  ملي مسائل   در تمامي  مشابه هاي  ديدگاه  ارائه  تنها به  نه  نشريات  اين  
  هاي  ديدگاه كهكنند  خريداري مي را   خبريي يها  انسازم( كنند   كسب  بيشتري كنند تا نفوذ سياسي  مي  خود تالش فعاليت

 ).كنند  مي  را منعكسها آن
  

  ص(ها   رسانه  تمركز مالكيت مسائل   كارشناس شود؟ كمپين  مي  متمركز منتهي هاي  ديدگاه ئه ارا  به  آيا تمركز مالكيت
 درصد از 85،   جمهوري  رياست  انتخابات  در مبارزات دهد كه  مي  نشان  شده  انجام هاي گويد بررسي مي) 26

  .كنند  مي  حمايت  نامزد خاص  از يك  مشخص اي  گونه  به اي  زنجيره هاي روزنامه
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   آن  بياگي  كه(New Republic)   نيو ريپاپليك   در نشريه اي  در مقاله(Philip Weiss)    ويس  فيليپ نامه  ب  گزارشگري  
   تشريح  بيشتري  را با وضوح اي  زنجيره  مطبوعات  ديدگاه  شباهت موضوع) 282  ص (  است  كرده  خود نقل را در كتاب

 » (Invasion of The Gannetheads)   گانت  سران  در ميان رخنه «  عنوان  خود تحت  مقاله در ويس.   است نموده
  :گويد مي

.   است  بزرگ  شركت  بر اين  حاكم  فرهنگ  اصلي  مشكل گيرد بلكه  نمي  سرچشمه  آن  يا رئيس  صرفاً از برنامه  گانت مسئله 
  ها و افكار، هوادار وضع  انديشه  به  نسبت نگر، پويا، مشكوك ، سطحي  شاداب  است  شركتي  فرهنگي  چنين محصول

 از  شود در مورد گانت  مي  محسوب  بزرگ هاي  شركت  از فرهنگ  جزيي ها كه  ويژگي  گونه اين.  موجود و تلويحاً خودكامه
 و   مفسر اصلي  عنوان  به  است برده ن  و كمال  مستقل يها ان از آرم اي  بهره گونه  هيچ  كه گانت.  برخودارند  بيشتري شدت
   تنها يك كنند كه  مي  زندگي  اكثراً در شهرهايي  كه  روزنامه  خواننده  ميليون  شش  به هم، روزنا  جامعه  از اوضاع مطلع

 .دهد شود، رهنمود مي  منتشر مي  در آن روزنامه
  

از . كند  ايفا مي اي  مشابه ها نيز نقش  در ساير رسانه  عامل اين   كه  و بايد گفت  را ديديم  هنگفت هاي  سرمايه تأثير منفي
 اقتصاد   پيامد منفي  عنوان  به  از آن توان  مي  كه  در بازار نشر كتاب  تازه هاي  افكار و انديشه  محدود شدن  است  جمله آن

 از   يكي  كه  صنعتي  تعبير براي اين( كرد  ياد  روشنفكري هاي بر فعاليت)   بزرگ هاي  شركت  توسط توليد انبوه ( مقياس
تعبير  » (Unit)واحد  « ، با واژه از كتابكه  (Random House)    هاوس  رندم  انتشارات  يعني  آن  طراز اول بازيگران
  ).  نيست نامناسبي

 و افكار   محدود آن  مخاطبين ه بود ك  دور، صنعتي  چندان  نه هاي ها در گذشته  از رسانه  همانند بسياري  انتشار كتاب  
 رو بودند   رو به  مالي  با مشكالت  اغلب  كوچك ناشران. بردند  مي  بهره  از آن  مالي  نسبي  سهولت ، به  فردي هاي و انديشه
   به  مالي عهدات ت  محدود بودن  دليل  به اما آنان.  نبودها آن   سرمايه  برگشت  به  اميدي كردند كه  را منتشر مي هايي و كتاب
 چند   تجارت بهاما در خالل چند دهه گذشته انتشار كتاب .  دهند  خود ادامه  حيات  به  طريقي توانستند به  مي هر حال
 خود   فعاليت  از حد دامنه  بيش  جز گسترش اي ، چاره  و انتشار كتاب  چاپ  و بنگاههاي  شده  تبديل  دالري ميليون
   آن  دالري  درآمد چند ميليون  را كه  معدودي  تنها عناوين  امروزه  نشر كتاب هاي ، بنگاه  تحول  اين هدر نتيج. اند نداشته
 نياز دارد   هنگفتي  سرمايه  به  كه  كينگ  استفن هاي نظير نوشته(كنند   مي  و انتشار انتخاب  چاپ  براي  است  شده تضمين

  .كند  ناشر مي  نيز نصيب اما سود سرشاري
   كه(Walter powell)    و والتر پاول(Charles Kadushin)    ، چارلز كادوشين(Lewis A. Coser)كوزر .  ا  لوئيس  

 و  فرهنگ «  عنوان  خود تحت  را در كتاب  پديده روند اين شمار مي  بهها  ان با سازم  مرتبط مسائل  شناسان  از جامعه هر سه
 را بايد،   نويسنده  سه اين(اند   كرده  تشريح  خوبي  بهCulture and commerce of publishing)  » انتشارات تجارت

  ، اسرار حاكم شناس  بار چند جامعه  اولين  براي  شمار آورد چون  به  نشر كتاب  در صنعت  تحول  اين  بررسي پيشگامان
   اين  به  و پاول كوزر، كادوشين). اند  كرده  تشريح گان خوانند  توده  براي  كامل  را با جزئيات  كتاب  ناشران بر فعاليت

  ، عامل  و انتشار كتاب  چاپ هاي  هزينه العاده  فوق  با افزايش  همراه  بازار نشر كتاب هاي  فراز و نشيب  رسيدند كه نتيجه
   ):8 و 7  صفحات(شوند   مي  محسوب  در بازار نشر كتاب  تازه هاي  افكار و انديشه  محدود شدن اصلي

 خود   سينما در فعاليت صنعتو  مد  ند رشتهن نيز هما  كتاب ها، تجارت  كتاب  از انواع  بازار بسياري  بودن  نامطمئن  علت  به
 از  شود يكي  مي گفته.  كند  اصابت  هدف  به  است  تير ممكن  تنها يك  دارد و از چند تير رها شده  تكيه  احتماالت بر اصل

   آمده  فهرست  در اين  كه  فيلمي  از ده  تنها يكي  است  خبرنگار گفته  با يك اي  هاليوود در مصاحبه  سرشناس فيلمسازان
   از ده  يك  بداند كدام  اصرار داشت  خبرنگار كه  سؤال  به  در پاسخ  شخص اين. رو خواهد شد  روبه  بزرگي  با موفقيت است
   چاپ كنند تا از طريق  مي  تالش ناشران.  دانم  نمي  وجه  به رو خواهد شد گفت  روبه اي عادهال  فوق  مورد نظر با استقبال فيلم
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   را كاهش  كتاب  آينده  به  نسبت  اطمينان  عدم ، ميزان  توزيع  يا كنترل  وسيع ، تبليغات  سرشناس و انتشار آثار نويسندگان
  .دهند

   دو دهه در طول. شد  مي  محسوب  خانگي  صنعت  نوعي  نيز انتشار كتاب  پيش  سال  يا بيست  تا حدود پانزده  حتي
 نشر   كوچك هاي  از بنگاه  و بسياري  است  سر گذاشته  را پشت  خانگي  صنعت  زياد، مرحله  با سرعت  صنعت  اين گذشته
  اند و سهام  در آمده  عام  سهامي كت شر  صورت  بهها آن از   و بسياري  قرار گرفته  بزرگ هاي  شركت  مالكيت  تحت كتاب
كنند تا   مي  تالش  انتشاراتي هاي  بنگاه  حاضر مديران ، در حال  تحولي  چنين در نتيجه. شود  مي  معامله  در بازار بورسها آن

  هاي بيشتر بنگاه.  كنند  مستحكم  استريت  در وال  را در بازار داد و ستد سهام  آن  خود، موقعيت  بنگاه  سوددهي با افزايش
   شده  گرفته  عاريت  به  صنعتي هاي  از ديگر رشته  كه  مديريت  نوين هاي  از روش  هدف  اين  در تحقق  انتشاراتي بزرگ
   از تجهيزات گيري  با بهره  موجودي  كنترل  به توان ، مي  مديريت  نوين هاي  تدابير و شيوه  اين از جمله. كنند  مي استفاده

 تر مهم   و از همه ها و اختيارات مسئوليت حد و مرز   دقيق  از كامپيوتر، تعيين  با استفاده ، ايجاد دواير بازاريابي ترونيكالك
 . برد  را نام  بنگاه  مالي  بيالن  به  دقيق توجه

  
 را   مالي  و بيالن  سود و زيان تواند و بايد حساب مييا حرفه يك پيشه   يمي خواهد بود اگر بگو  محض  لوحي ساده
   ايجاد تعادل  به  نسبت  از اندازه  ديگر، بيش هاي  و رسانه  انتشاراتي هاي  بنگاه  از صاحبان  بسياري  بگيرد، اما امروزه ناديده
   اخير در قبال مناقشه. دهند  مي  نشان  توجه  و شنوندگان  تماشاگران  خوانندگان  در قبال مسئوليت سود و   بين صحيح
   جالب رود، نمونه  شمار مي  به  هاس  رندم  انتشاراتي  درآمد بنگاه  معتبر اما كم هاي  از شاخه  يكي  كه(Pantheon)   پانتئون

 هرگز   كه  ديگري و مؤلفان(دهند   قرار مي  در اختيار پانتئون  چاپ  آثار خود را براي  كه  از مؤلفاني برخي.   است و مفيدي
   بنگاه  رفتارها و مانورهاي به ) (Kurt Vonnegut)  گوت  ونه  كورت اند از جمله  نكرده  عرضه  بنگاه  اين كار خود را به

   بنگاه  كه(Newhouse)    نيوهاوس اي  زنجيره  بود تا بنگاه  شده  سبب  بنگاه  اين رفتارهاي.  كردند  اعتراض  هاوس رندم
 دارد در   شهرت طلبانه  شديد منفعت هاي  گرايش  داشتن  به  را كه خود دارد شخصي   را در مالكيت  هاوس  رندم انتشاراتي

   را در اين  مالي  و پاش  ريخت  هرگونه كرد تا جلوي  مي  تالش  شخص  قرار دهد، و اين  پانتئون  انتشاراتي  بنگاه رأس
  . سد كند بنگاه
  اندركاران  و دست  كاركنان  است  و ممكن  نيست  و باطل  حق  گروه دو ، رويارويي  موضوع  كه  داشت  بايد توجه  البته  

   در زمينه  انتشاراتي هاي  بنگاه  كارنامه  باشند اما در مجموع نش سرز ، قابل  از سازش  خاطر خودداري  نيز به  پانتئون بنگاه
   نشر كتاب  دنياي اندركاران  از دست  يكي  كه  گونه همان.   نيست  درخشان  بيشتر سود چندان  هر چه  كسب  براي تالش

 اما  شكافت  را مي  خواننده  روح  يخ  بود كه  تبري  همچون  كتاب  كافكا زماني  فرانس  گفته ، به  ساخته خاطرنشان
  . سرما نكنند  احساس  چندان  امروزه  از خوانندگان  تا بسياري  است  شده  سبب  ناشران سودجويي

 خود   دنبال ها را نيز به ترديد رسانه دهند و بي  مي  كار خود ادامه  به  همچنان  هنگفت هاي ر سرمايه هر تقدي  به  
   را تحت  بازار افكار و انديشه طور قطع ه هستند ب  بازاريابي  در رشته  دانشگاهي  مدرك  داراي  كه كسانيو خواهند كشيد 

  مسائل   از حد به  بيش  از پرداختن  ناشي  با ابتذال  خوبي  به  كه ، كسي  كتاب  مؤلف  عنوان  به من. تأثير قرار خواهند داد
  هاي  از حد بنگاه  بيش  شدن  بزرگ  كه ام  رسيده  نتيجه  اين ، به  آشناست اي  حرفه  و چه  شخصي  از لحاظ  چه مالي

   بزرگ هاي شود تا بنگاه  مي  امر سبب  و همين  است  در بازار افكار منجر شده  افكار و انديشه  محدود شدن  به انتشاراتي
 خود   كنترل  تحت  را تا حدود زيادي  و نشر كتاب  چاپ  دارند صنعت  شباهت اي  زنجيره هاي  فروشگاه  به  كه انتشاراتي
 از بازار   نيمي ، حداقل  بزرگ هاي  بنگاه  گونه  اين   معتقدند كه]372  ص[    و پاول  كوزر، كادوشين  كم دست. (درآورند
  ). دارند  كنترل  را تحت كتاب

 را   آن  از مؤلفان  برخي  است  ممكن اند كه  كرده  اشاره  جالبي  نكته ، به  بر اين  عالوه  و پاول  كوزر، كادوشين  
  ):372  ص(آميز بدانند  اغراق
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 يادكرد،   انقالب  عنوان  به  از آن توان  مي  حق   و به]اي  زنجيره هاي فروشگاه[    پديد آمده  كتاب  در فروش  كه  انقالبي
  هاي فروشي كتاب .  خواهد گذاشت  بر بازار بر جايها آن   كنترل  و ميزان  ناشران هاي گيري  بر تصميم  مهمي ترديد اثرات بي

 تعداد خريد  هر چه. كنند  مي بادرت در مقادير بسيار زياد م  خريد كتاب  منفرد، به هاي فروشي  كتاب  بر خالف اي زنجيره
 درصد 17 حدود  اي  زنجيره هاي در بيشتر موارد كتابفروشي. شوند  مي لئ قا  بيشتري  تخفيف  بيشتر باشد، ناشران كتاب

  كه   نيست  صرفه  به  مقرون اي  زنجيره هاي  فروشگاه براي. گيرند  مي  تخفيف  منفرد از ناشران هاي فروشي بيشتر از كتاب
   هر چه  و همزيستي  همكاري  تقويت ا، ب  روي از اين.  دارند پر كنند  اندكي  خريداران  كه هايي  خود را با كتاب هاي قفسه

   را كه هايي  و كتاب پسند اكتفا كرده  توده هاي  انتشار كتاب  به ، ناشران اي  زنجيره هاي فروشي  و كتاب بيشتر ناشران
  .گيرند  مي دارد ناديده ن  چنداني خريداران

  

)  بر بازار ها و سيطره  بنگاه  از اندازه  بيش  شدن بزرگ ( مقياس اقتصاد   منفي  پيامدهاي  دهنده  شد نشان  گفته  كه  آيا آنچه
   عنوان به.  داد  ارائه  شد تعبير ديگري  در باال تشريح  كه  از آنچه توان ؟ نمي هاست  بازار افكار و انديشه  رفتن و تحليل
   به  از آنكه  بيش  من  يا ناكامي  موفقيت  كه  است  اين  كنم الذكر اضافه  فوق  برداشت  به توانم  مي  كه اي ، تنها نكته مؤلف

  فروشي  كتاب  يك  توسط  آن  توزيع  يا عدم  توزيع  باشد، به  داشته  بستگي  كتاب  اين نقدها و اظهار نظرها درباره
 يا چند   در يك  كتابم  عرضه  عدم  در صورت اند كه  گفته  من  بهشران، نا بارها و در موارد مختلف.  دارد  بستگي اي زنجيره
  صاحب.   است  واقعيت اند عين  گفته  ناشران  آنچه  كه  كنم بايد اعتراف.   را بخوانم  آن ، بايد فاتحة اي  زنجيره فروشي كتاب
داند شايد   مي  چه كسي( باشد   يا نداشته  داشته اي  سابقه  در مورد انتشار كتاب  است  ممكن ه، ك اي  زنجيره  فروشگاه يك
 و   نقش اكنون)  باشد  كرده  شروع(Macu’s)    مكاي  در فروشگاه  پوست  فروش  كار خود را از قسمت  باشد كه كسي

  .كند  قرار گيرد ايفا مي  در اختيار مردم رار است ق  كه هايي  افكار و انديشه  در ارائه اي  مالحظه تأثير قابل
.  وجود ندارد  و قطعي  روشن  پاسخ ، هيچ  و مشخص  كامالً جدي  مشكل  يك  براي  كه بينيم  مي  ترتيب  بدين  

   گونه  اين ديگر از  نمونه  يك  عنوان به.  دارد ها جريان  رسانه  در تمامي  كه  است  جدالي مسئوليت سود و   ميان كشمكش
   استثناي  كنند اما به  اعتراف  نكته  اين خواهند به  نمي  ناشران گرچه. خوانيد فكر كنيد  مي  كه اي  يوميه  نشريه ، به كشمكش

 . دارد  بستگيها آن موجود در   تبليغاتي هاي  آگهي  ميزان ها به  در روزنامه  اخبار مندرج ، حجم  بسيار تراز اول هاي نامهزرو
 تحقير از   به ، كه  صفحات مانده  باقي  فضاي شود و سپس  مي ها مشخص  آگهي  درج ها، ابتدا محل  روزنامه بندي در صفحه

  .يابد  مي  اخبار اختصاص شود، به  ياد مي(Newshole) » خبر هاي چاله «  با عنوان آن
  گرچه.  دارد  بستگي  تبليغاتي هاي  آگهي ن ميزا  به  خبري هاي  چاله  براي  يافته  اختصاص  فضاي  در واقع  

   درج  براي  روزنامه مسئوليتها،   مقدار آگهي  افزايش  در صورت  هستند كه  مدعي  الكترونيك  چاپ اندركاران دست
  ر گران بسيا  اضافي  صفحات چاپ.   است  چيز ديگري  كنند، اما واقعيت  را اضافه هم روزنا توانند تعداد صفحات اخبار مي

 كند   بيشتر را توجيه  خبري هاي  و ايجاد حفره  وجود داشته  كافي  تبليغاتي  آگهي  كه شود و تنها در مواردي  مي تمام
   كه تنها مديراني) 206  ص ((Conrad Fink)    كنراد فينك  گفته به. شود  مي  مبادرت  روزنامه  صفحات ند افزو  به نسبت

 تعداد   نيز به  الزم  وجود آگهي  حاضرند تا بدون  خبر مهم  يك  چاپ  پايبند هستند براي ارينگ  روزنامه  كيفيت به
   و نارضايتي  وارد خواهد ساخت  لطمه روزنامه   سوددهي  ميزان  به آن   صفحات نيتكرار ا.  بيفزايند  روزنامه صفحات

  . هد داشت خوا  همراه  را بهها آن  نشانده  دست  و مديران سهامداران
   را بيان  بهتري  اقتصادي  شد، ديدگاه  ارائه  در فصل  كه  با نظراتي  در مقايسه مسئوليت   سود در مقابل  در تشريح  فينك  

   را به(Gresham Law of Journalism)    گرشام ، قانون  عملكرد روزنامه  و تحليل  در تجزيه وي.   است داشته
  : داد  نيز تعميم نگاري روزنامه

   پرهزينه  خبري كنند، برنامه  مي  بيرون  را از ميدان  كيفيتداراي  هاي ، نمايش  هزينه  كم هاي ، نمايش  ضعيف  كيفيت
  زمان هم (Wheel of Future)   آينده  گردونه  همچون كننده  سرگرم هاي  برنامه  بر اثر پخش  اولجة در  خبري هاي گزارش
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  هاي  نظير برنامه  ديدني العاده  فوق  خبري هاي برنامه. دهند  مي  خود را از دست  ديگر، بينندگان ي تلويزيون  شبكه در يك
 را در برابر  نگاري  روزنامه  رسالت  معتبر و داراي هاي ، برنامه(Edward R. Murrow) مورو.  ادوارد آر  از سوي  شده تهيه

 .كنند  مي  خالي ، ميدان  و راهزن  پليس هاي ها و فيلم نمايش
  

 و   برخاسته  مقابله ها به  ارشد رسانه كند با با مديران  مي  پايبندند، توصيه  اخالقي  رسالت  به  كه نيانگار  روزنامه  به فينك
  تأمين را   رسانه  مادي ، انتظارات مسئوليت  تواند با حفظ  مي مسئول  نگاري ، روزنامه  در درازمدت  كنند كه  تفهيم  آنان به

  .كند
 و   تجاري  نشريه  در يك  كه اي ، در مقاله  در نيويورك  سي  ا بي مدير اخبار راديويي) 14   ص1989 (  بنسون  باب  

  گرچه«گويد   مي وي.   است  كرده  تشريح  ديگري  شكل  به  پيچيدگي  را با نوعي ، موضوع  اخبار نوشت  مديران  به خطاب
   داشته  توجه  نكته  اين  قرار دهند اما بايد به  را مورد توجه  رسانه  مادي مسائل  زيرند تا حدوديها ناگ  رسانه مديران

 از   نيز يكي  بگويد وي  دارد كه كند حق  مي  مراقبت  مسابقه هاي  از اسب  در اصطبلام تا ش  از صبح  كه باشند، فردي
  » . است  سواركاري  انجمن اعضاي

  . يادآور شودها آن   دارند، به ها بر عهده  رسانه  مديران  را كه اي  حرفه مسئوليتخواهد   مي  ترتيب  اين  به  بنسون  باب  
 

  نوشت پي                  
  
 .Conrad C)فرانك .  چاپ شد و سپس در كتاب كونراد سي144 ص 1986 مه 19  (FoRbes)اين اظهار نظر ابتدار در فوريس . 1

Frank)اتاق خبر و وراي آن: ها انه به نام اخالق در رس .(Media Ethiece: Newsroom and Beyond). 

  . چاپ و منتشر شده است1374ها در سال  اين كتاب ترجمه و توسط مركز مطالعات و تحقيقات رسانه. 2
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  10  فصل
  

    پيام  در مقابل رسانه
  

  . ت نيس  جمعي  انگاره  جز يك  چيزي واقعيت
 (Lily Tomlin)   تاملين ليلي

  
   That’s the way it)» هست  كه  است  اين«والتر كرونكايت و » ...  است اينجا لندن « واين عبارت ادواردآر مور  گرچه 

is)در دنيايعبارات  ترين  يادماندني  خواهند كرد اما شايد به  خود را حفظ  ما طنين  در خاطر و ذهن ، هميشه   
  :شناسند  را مي  كلمات  اين نگاران  روزنامه ترديد تمامي بي.  باشد  يادگار نمانده بهاين دو نفر  از  نگاري هروزنام

   با موهاي وشه  با اي پسر بچه.   معتاد است  هروئين  از خود، به  پيش سلن دو   همچون  كه  است اي ساله   پسر هشت  جيمي
   خوبي  به  بازويش  رنگ اي  و قهوه  كودكانه  لطيف  بر پوست  شده  تزريق هاي  سوزن  جاي  كه اي  قهوه  و چشمان خرمايي
  .  است مشخص

  

  شود در اين  مي  محسوب   پست واشنگتن   روزنامه  در تاريخ  روز نحسي  كه1980 سپتامبر 28 در روز   كلمات اين
   چاپ  به  درشت  با حروف  روزنامه  اول  در صفحه  كه داشت  نام»   جيمي دنياي «  مقاله  اين عنوان.  شد  چاپ روزنامه
   دريافت  به  بود كه  شده  نوشته(Janet Cooke)   كوك  ژانت  بنام نگار بلندپروازي  روزنامه  توسط  مقاله اين.  بود رسيده
   و پرداخته  را خود ساخته  مقاله ه شد ك  معترف خرهأل با  دهد، چون  را پس  آمد اما ناگزير شد آن  پوليتزر نايل جايزه
  . است

   گفته(Pipe Artist)كند خبرپرداز    مي ها و اخبار مبادرت  گفته  جعل  به  كه  كسي  به نگاري  روزنامه  در قاموس  
 از  ركيبي ت  جيمي  ادعا كرد كه  كوك  ژانت ، خانم  جيمي  دنياي  گزارش  بودن  ساختگي ، افشاي  اوليه در مراحل. شود مي

   و يك  كرده  را سر هم  داستاني  نفر چنين  از چندين  و گريخته  جسته  مطالب  و او با شنيدن  است  مختلف هاي شخصيت
   نابخشودني  گناهي نگاري  روزنامه  اما در محافل  نيست  پسنديده  چندان  كه  كاري  است  كرده  خلق  خيالي شخصيت
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    نشريه  بنياد پوليتزر و سردبيران  امناي  هيئت  بيشتر اعضاي  و جوهاي ، بر اثر پرساما بعدها. شود  نمي محسوب
  .  است  ساختگي  داستان  تمامي  كرد كه  اعتراف  كوك ، ژانت  پست واشنگتن

  هاي ظريهن.  وارد آمد نگاري  روزنامه  جمعي بر اعتبار و حيثيت را   ضربه ترين ، بزرگ  كوك  ساختگي  گزارش  ماجراي  
   نوشتن  براي  كه  از حد بر گزارشگراني  فشار بيش  اعمال  فرضيه  است  جمله  از آن  شد كه  عنوان  زمينه  در اين بسياري
 باشد، اما   وجود داشته  فرضيه  در اين  از واقعيت هايي شايد رگه. كنند  مي  با يكديگر رقابت  و افشاگرانه  خوب هاي مقاله

 ياد خواهد   مطبوعات  در دنياي  بازي  هنر شعبده  پيشگام  عنوان  به  همواره  كوك  ژانت  از خانم  كه  است  اين امر واقعيت
  .شد
   در دنياي  امر بود كه  بر اين نگاران  و روزنامه  از منتقدان  برخي  شد، پافشاري  اوضاع  تشديد وخامت  موجب  آنچه  

   دادرسي ، در جريان  كارشناس  عنوان  به  گُلد اشتاين  تام  كه زماني.  ندارد  چنداني  جاي بازي ، هنر شعبده گزارشگري
  يكي)  شد  اشاره  آن  به  قبل  چند فصل  كه موضوعي ( گفت  مي  سخن  افترا، در دادگاه  اتهام  به نيوز  ديلي كرنيويو  روزنامه

 شاهد   كه  خبرنگاري  است  درست نگاري  روزنامه  حرفه اظآيا از لح) 11  صفحه( پرسيد   از وي  مدافع از وكالي
   كند؟  معرفي  حادثه آن   شاهد عيني  عنوان  خود را به  نبوده رويدادي

  . ، صد البته  گفت  سؤال  اين  به  در پاسخ  گلُد اشتاين  
  .آيد  مي  پيش  كرات  به  وضع  اين  
  : كرد  قرائت  در دادگاه  حاضرين  بلند براي  مورد نظر را با صداي  از مقاله  بخشي  مدافع  اظهار نظر، وكيل  از اين  پس  

 و   ام  بي  از اتومبيل  خروج  هنگام  به  داشت  تن  به اي  تنه  تمام  چرمي  كت  كه مردي. وزيد  مي125   در خيابان باد سردي «
  . فرو برد هايش  را در جيب  خود، دستهايش  رنگ سياه

   محض  بود به  ايستاده  پارك  در خيابان(Oasis)    اوآسيس فروشي  ساندويچ  در مقابل  كه  نوجواني  هنگام  در همين
 از  اي  دسته  همچون  وي ، همقطاران  نوجوان  اين با صداي. كرد، فرياد برآورد رو عبور مي  از پياده  مرد كه  اين مشاهده
 ».ردند پرواز ك  خيابان  سوي  آن  به كبوتران

  

 در   خبرنگاري  آنكه ، بدون  و ذكر جزئيات  دقيق  چنين  اين  گزارشي كرد كه  باور نمي  مدافع گويد وكيل  مي گُلد اشتاين
   امري  گزارشگران  در ميان  صحنه  بازسازي  گونه  اين  داد كه  شهادت  در دادگاه گلُد اشتاين.   است  شده  باشد تهيه صحنه
   حضور داشته  حوادث  وقوع  در محل  مواقع توانند در تمامي  نمي  خبرنگاران  چون  گفت وي). 11  ص (  است عادي

  . كنند  را بازسازي  آن  حادثه  از پايان  تا پس  است باشند الزم
، گلُد   زمان ذشت بود؟ با گ  شده  بازسازي  و دقيق  از حد مفصل  بود بيش  آمده  پيش  هارلم  در خيابان  كه اي  آيا صحنه  

   گمراه  تا حدود زيادي  مجدد صحنه  بازسازي  خاص  حادثه  در مورد اين كند كه  مي  اعتراف  نكته  اين  به ، اكنون اشتاين
  .  است اي  شده  پذيرفته  رويدادها، روش  بازسازي  كه  است  اين  اما واقعيت  است  بوده كننده

  شود؟  مي  دنبال  و وسعتي  شدت  با چه  روش  اين  بايد ديد كه  
 خود   باشد از پرونده  در بين  انتخابي  آنكه ها را بدون  روزنامه هاي  از بريده اي ، صحنه  پاراگراف ين ا  از نوشتن  قبل
 چند  يلصح ت  از چگونگي  است  گزارشي ، كه  پزشك  تربيت  عنوان  بود تحت اي  مقاله  روزنامه  بريده  اولين  آوردم بيرون

   تشريح  گزارش  در اين  جالب  نكات از جمله.   از مراكز آموزشي  در يكي  هفته  يك  در طول  پزشكي  رشته دانشجوي
ها بيدار   شب  است  ناگزير بوده  سال  پايان  امتحانات  براي  شدن  خاطر آماده  به  كه  است  از دانشجويان  يكي خستگي

  .  است  شده  سرخ  چشمانش  دليل  همين  كند و بهرمرو خود را  هاي  و درس مانده
   كه دانم  حاال نمي  و نه  زمان  در آن  نه  اما من  است  ذكر شده  درگزارش  واقعيت  يك  عنوان  دانشجو به  اين  خستگي  

   بوده  آخر سال تحانات ام  گذراندن  براي  كشيدن  از حد و بيداري  بيش  خاطر مطالعه  دانشجو به  اين  ملتهب چشمان
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   فنجان  چندين  و خوردن  گذارنده  كه  دشواري  از شب  و گو با من  دانشجو گفت اين.   شبانه  و پايكوبي  يا رقص است
 مورد نظر   شب  اما آن  او را باور كردم هاي  حرف من.  آورد  ميان  به  سخن  قبيل  از اين يمسائل و   چشم  و سوزش قهوه
    كنار او نبودم در من
 شد، بسيار   مرتكب  كوك  ژانت خانم ، آنچه اما، در مقابل. ضرر بود ، نسبتاً بي  دادم  انجام  من  كه  آنچه كنم  فكر مي  
 شدند و گلُد   مرتكب نيوز   ديلي نيويورك    روزنامه  در ماجراي  گزارشگران  كه ، آنچه  دادگاه  قاضي  گفته به. آور بود زيان
  . نبود  كار خوشايندي  هر حال اما به) شد  نمي افترا محسوب( بود   داد، قانوني  شهادت  در دادگاه  در مورد آن تايناش

 از   تصويري  گزارشگر در ارائه يك.   است  آن  و بازسازي  واقعيت  حد و مرز بين  تعيين ، اصلي  در اينجا، مشكل  
   گزاشگري  معتقدند هيچ برخي.  نظر وجود دارد  اختالف  زمينه  پايبند باشد؟ در اين  واقعيت  بايد به  ميزان  تا چه واقعيت

 كار برآيند و   اين توانند از عهده  مي ها هستند كه  كند و تنها تندنويس  خود منعكس  را در گزارش  واقعيت تواند عين نمي
 » طرف بي«   دوربين حتي.  كنند  تشريح طور دقيق ه را ب يت واقع  يك  و زير و بم توانند جزئيات ها نيز نمي  تندنويس حتي

 او   به  كتاب  اين  پيشين هاي  از فصل  در يكي  كه  واليس  مايك  گفته به. بيش از يك ناظر است   نيز در واقع تلويزيون
   شونده  مصاحبه  شخص  از يكوقار  و با  متين  باشد رفتاري  شده  تقريباً دور گرفته  از فاصله  كه  شد، تصويري اشاره
   نشسته  برنامه  ميهمان  بر چهره  كه  عرقي هاي  و دانه  عصبي ، حركات  تصوير نزديك  در يك كه دهد درحالي  مي ارائه
  . كرد  توصيف طرف  بي توان  دهد، نمي  را ارائه  تصاوير متفاوتي تواند چنين  مي كه دوربيني. شوند  مي  مشخص است

   ويژه  كه  اخالقي  معماي  يك كند با ارزيابي  مي  را توجيه  وسيله  آيا هدف  اينكه  به  مربوط  بحث ، فصل نايدر    
  ها سرچشمه  رسانه  از سوي  خاص  واقعيت ، از ايجاد نوعي  اخالقي  معماي اين. شود  مي  دنبال  است  جمعي هاي رسانه
 يكديگر قرار   رو در روي انگيز و واقعيت  هيجان  ديگر داستان  بيان  يا به  و پيام  رسانه  شرايطي در چنين. گيرد مي
  .گيرند مي
  شوند، اين  نمي  محسوب  مشاهده طرف  ابزار بي  عنوان  به  هميشه  و دفتر يادداشت ، ميكروفن  دوربين  كه  واقعيت  اين  

 هنر   از اين توان  مي  اندازه  كرد و تا چه  توصيف،پرداز گزارشگر خبر توان  را مي  كسي  چه كند كه  مي  را مطرح سؤال
  ؟  چيست  دقيقاً منظور از واقعيت  كه  كنيم  بايد سؤال  كنيم  را مطرح تري  و جامعتر مهم   پرسش اگر بخواهيم.  كرد استفاده

   آن  پاسخ  يافتن  در اينجا قادر به اقل يا ال  پيدا كنيم  آن  براي  پاسخي توانيم  ما نمي  كه  است  پرسشي  واقعيت مسئله   
 و   كرده  را مطرح  سؤال  اين ، ادبا و غيره شناسان ، جامعه ، دانشمندان ، فالسفه نظران  متعدد صاحب هاي نسل.  نيستيم
  .اند  نيافته  آن  براي  دقيقي  پاسخ تاكنون

ها را   رسانه  و پرداخته  ساخته  واقعيت مسئله   سطحي نگرشي با   كم  دست توانيم  ما مي نگاري  روزنامه  در قلمرو دنياي  
،   نمونه كند؟ براي  نمي  را مخدوش ها واقعيت  رسانه  از سوي  شده  آيا تصوير ارائه  كه  و ببينيم  قرار داده مورد ارزيابي

    مونو گرافس جورناليزم 1986 دسامبر   در شماره  كه اي  در مقاله(Judy Vansiyke Turk)    ترك  وانساليك جودي
(Journalism Monographs)) نوشت  چنين نگاري  رسيد، در مورد دستور كار روزنامه  چاپ به) 3  ص  :  

  اما اين.   نيست  منطبق  جهان  ضرورتاً با واقعيت  كه  از جهان  ذهني دهند، برداشتي  مي  ارائه  ساختگي  فضاي ها، يك رسانه
كنند در مورد  ها كارمي  رسانه  براي  كه  افرادي گرچه.   نيست  خود رسانه  و پرداخته  صرفاً ساخته ختگي و سا  ذهني دنياي
   انتخاب  به  دستها آن   در ميان نگاران  روزنامه  كه  اطالعاتي كنند اما منبع  مي گيري ها و اخبار تصميم  برنامه  اهميت ترتيب

   بلكه  است  افتاده  اتفاق  كه  نيست  چيزي خبر ضرورتاً همان.  ندارند  در آن  نقشي نگاران ه روزنام  كه  است زنند فرايندي مي
   اطالعات ، مبادله  خبري  خبر و منافع  كنندگان  تهيه  بين  كه  تا زماني دهد چون  مي  را ارائه  خبر آن  منبع  كه  است چيزي
 .آيد  وجود نمي  باشد خبر به  نگرفته صورت
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  درست (استناد كنيم اند   كرده  تهيه  ديگران  كه ها، افكار و تصاويري  از واژه  تركيبي  به  واقعيت  ديگر، ما در بيان  بيان هب
  بعضي).   كردم  تهيه  دانشجويان  از اين  كه  در گزارشي  پزشكي  دانشكده  دانشجوي  ملتهب  چشمان  به  من همانند تكيه

  كنند و بدين  مي ها و تصاوير را با يكديگر تركيب ها، ايده  واژه  خود اين  ذهني  و عالئق  منافع  به جه، افراد با تو اوقات
. شود  مي  تحريف  اول  وهله  در همان  ديگر، اطالعات  بيان به. شود  مي  وارد عمل  واقعيت  از تحريف  ديگري  اليه ترتيب
   با تالش  خبرنگاران كند ـ و سپس  خود برپا مي  از هواداران  جماعتي  كه سي سيا  پست  يك يد نامز  توسط  مثال براي

 Lance)   بنت النس. كنند  مي  بيشتر تحريف  را اندكي ها، آن  رسانه  رويداد را از طريق  اين  كردن  منعكس خود براي

Bennett)توهم هاي سياست: اخبار    نامه  خود به ها در كتاب  رسانه مسائلگر   تحليل  (News: Politics of lllusion) 
  :داند   مي(Reality Trap)   واقعيت  دام  به  را شبيه  وضعيت اين) 128  ص(

   متكي  موثق  منابع هاي  يا گفته  عيني  بر مشاهدات  كه  است هايي منظور از مستند گزارش[ مستند   هاي  از گزارش  هدف
   ساختگي هاي  با صحنه  كه  خبرنگاراني  مستند براي هاي  گزارش تهيه.  مبرا باشد  از اشتباه  كه  است هايي   گزارش]باشند  مي

   و مواردي  است  رويداد مشخص  يك  بودن  ساختگي  كه تنها در مواقعي. كند  ايجاد مي  رو هستند، مشكالتي  رو به سياسي
 ،ها  صحنه  بودن  از ساختگي توانند با آگاهي  ميها آن   است ن روش  گزارشگران  براي  صحنه  پشت هاي  و پاخت  ساخت كه

  همان.  بودند  همراه سازي  با صحنه اي  مقاصد حرفه ، براي  مورد بحث  خبري رويدادهاي.  كنند  تهيه  مستند موثقي گزارش
 و منظور   نيز هدف  ساختگي دهاي رويدا  است  گفته(Deniel Boorstin)  بروستين.   جي  دانيل  نام  به  مورخي  كه گونه

 از اخبار و رويدادها  هايي  جنبه  آن  از طريق  كه  است  روشي  مستند در واقع هاي  از گزارش استفاده.  خود را دارند خاص
 .شود  مي هداشت  نگه  را پنهان  اوضاع گيرند و واقعيت ، مورد تأكيد قرار مي  داريمها آن   دادن  جلوه  مشروع  ما نياز به كه
  

   كنه  به  بردن  شد، پي  اشارهها آن   به  منصفانه  گزارش  در مورد ارائه  كتاب5 و 3  هاي  در فصل  كه  مشكالتي  به  با توجه
 و   عصبي  حركات  دادن ، نظير نشان  آن  شكل ترين ، در ابتدايي اي انه رس ترفندهاي.   موارد دشوار است  در اغلب واقعيت

  .خواهد باشد  مي  كه  هر چه  واقعيت  كند، حال  را تحريف تواند واقعيت ، مي  واليس  مايك  پيشاني  بر روي  عرق يها دانه
  : كنيم هارا ذكر مي  رسانه  توسط  واقعيت  دادن  جلوه  از مخدوش  در اينجا مواردي  

   نشان  خود را به  دارد، بيشتر فيلم  شهر را برعهده راي شو  پرهياهوي  جلسه  گزارش  تهيه  كه  تلويزيوني  شبكه  گزارشگر يك 
   لفظي  و برخوردهاي درگيري. دهد  مي  يكديگر هستند اختصاص  به  پرخاش  در حال  شهر كه  شوراي  تصوير اعضاي دادن

   به  جلسه  در اين  شده حث ب مسائلدهد و ديگر   مي  را تشكيل  خبري  فيلم  اصلي  مايه ، درون  جلسه  در اين  كنندگان شركت
  .شوند  مي  تصوير كشيده  گذرا به صورت

   مقوله  همين  به  تلويزيوني هاي  ايستگاه ها عليه  و بيشتر شكايت  است ها بسيار متداول  رسانه  از سوي  تصاويري  چنين ارائه
  ). بود  داديد تنها فرياد و جار و جنجال  شما نشان ه اما آنچ  كرديم  بار از يكديگر تشكر و قدرداني ما هزاران(شود   مي مربوط

.  دارند  متفاوتي هاي  ديدگاه  خاص  موضوع  مورد يك  در يك دهد كه  مي  با دو سخنگو انجام اي ، مصاحبه  روزنامه گزارشگر يك
در . ندا  قول  نقل  قابل  راحتي  و به ، روشن  خبرنگار بسيار دقيق  سؤاالت  وي هاي  و پاسخ  بشاش  است  فردي  الف سخنگوي

  هاي  پاسخ ها ندارد و با آنكه  با رسانه  در تماس  چنداني گويد و تجربه  مي  سخن  آرامي  به  كه  است  فردي  ب  سخنگوي مقابل
 در ابتدا و   داده ام را انج  مصاحبه  كه خبرنگاري.   نيست  بازگو كردن  قابل  چندان  وي دهد، اظهارات  مي  ارائه كامالً روشني

گنجاند و با   خود مي  گزارش  را در البالي  دوم  سخنگوي هاي كند و گفته  مي  را نقل  الف  سخنگوي  اظهارات  گزارش انتهاي
   دست  بهها آن  هاي  از گفته  كه  باشد اما برداشتي  اندازه  هر دو سخنگو يك  به  يافته  اختصاص  فضاي  است  ممكن آنكه
   منعكس  درگزارش  از وي  كه  و موجزي  دقيق هاي  قول  با نقل  الف ، سخنگوي  رقابت در اين.  نخواهد بود دهد يكسان مي
. نظر دارند  اختالف  شيوه  اين  بودن  و منصفانه  بودن  در مورد اخالقي نگاران روزنامه.  خواهد آمد ترديد پيروز بيرون  بي شده

   ساختگي هاي  و صحنه  سر و زبان  و خوش  با تجربه  سخنگويان  گونه  اين  بايد در مقابل معتقدند كه   از گزارشگران بسياري
 . باشند تهش دا  فاصله  با واقعيت  است اند ممكن  شده  و پرداخته  ساخته  خوبي  به  كه  اخبار و اطالعاتي  كرد چون احتياط

  

  هاي محدويت.   نيست  حقايق  بازگو كردن  معني  به ، هميشه  واقعيت  منصفانه  در ارائه ، ايجاد توازن  اينكه  كالم جان
 و   كوتاه  زمان  در يك  پيچيده  ماجراي ، از يك  منصفانه  گزارش  ارائه  موجود بر سر راه  مشكالت  از جمله تلويزيون
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   نسبتاً متداول هاي  فعاليت  به  پرداختي  جاي به   از تصاوير ويدئويي  از اجباري  از استفاده  ناشي  محدود، مشكالت فضاي
 از  نگاران  كار روزنامه  كردن  در آسان  كه نفع  ذي هاي  طرف هاي سازي  و صحنه  از القائات  و جلوگيري با رويداد خبري

 Marshall)   ن لوها  مك  مارشال گذارند و گفته  مي  تأثيري  پيام  انتقال  برخوردارند، در چگونگي  خاصي مهارت

McLuhan)بخشد  مي اي  اعتبار تازه  است  كرده توصيف    را پيام  رسانه  را كه.  
 از   ديگري  و هر گروه  اليزابت  باستان، عصر ملكه  در مورد يونان  كه نياز دارد واقعيتي   هيجان  از قرار، بشر ذاتاً به  
 بشر با   كه  ديگر شرايطي يها نا انس  مبارزه  با ديدن  كم  كنند يا دست  بشر را درك كنند تا وضعيت  مي  تالش  كهها ناانس
 از  ، در بسياري  هيجان  نياز بشر به  يعني  واقعيت اين. كند  مي  كنند صدق  رضايت  احساس  است  گريبان  به  دست آن

   پرينستون  عالي  مطالعات  در مؤسسه عي اجتما كليفورد گريتز استاد علوم. كند  نمود پيدا مي  روزمره  زندگي هاي جنبه
. كند  مي  رديابي  اجتماعي يها نا سازم  سطوح را در تماميهيجان ،   نوظهور فكري  مكتب يك) 173   ص1980(گويد  مي
  :گويد  مي وي

 از   زن  خوردن ، كتك روستا  در يك  نظير بروز دو دستگي گيرد ـ مناقشاتي  مي  سرچشمه ها از مناقشات  نمايشنامه  گونه اين
. شود  مي  ختم  عمومي  رفتار متعارف  از طريق  حوادث  گونه  اين  كردن  محكوم  ـ و به  حكومت  عليه  منطقه  يك شوهر، قيام

كنند و   مي  همبستگي احساسروحي    از لحاظ ، مردم  احساسات گيري  و اوج  اوضاع  شدن  و بحراني  مناقشه با تشديد دامنه
 و  ، فداكاري ، خصومت ، داوري  آن  تشريفاتي  در شكل ، قدرت  مرحله شود و در اين  مي  سست  اجتماعي  و بندهايقيد

  . شوند  وارد عمل  آن  و فرونشاندن  مهار اوضاع  براي نيايش
 

. دهد  مي ا را تشكيله  اخبار و گزارش  اصلي  مايه  درون  ديگري  همانند هر نمايش  بشري هاي  مكرر تجربه بازگو كردن
ها   اخبار و گزارش با مطالعه.  كنيد  را مطالعه  خبري هاي  گزارش  كه  است  كافي  گفته  اين  صحت  به  بردن  پي براي

   كه  است دهد و كمتر خبري  مي  تشكيل انگيز و مناقشه  هيجان  را رويدادهايها آن   اصلي  مايه  درون خواهيد ديد كه
 . باشد  تهي  عوامل  از اين ن آ عنصر اصلي

 
ها   تصوير در روزنامه  اين  اما چاپ  برنداشت  جدي  چندان  جراحات  نرده  بر روي  جوليو كاستيلو بر اثر افتادن گرچه 10-2 تصوير 
 را  ها آن  از روزنامه ي و بسيار  قرار گرفت  در اختيار مطبوعات  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  تصوير توسط اين.  بر پا كرد  بزرگي جنجال
   كه  نيست ترديدي.  كردند  خودداري  آن  تصوير از چاپ  از حد اين  بيش  بودن  خاطر دلخراش ها به  از روزنامه  كرند اما برخي چاپ
   بودن جنجاليبر   ه عالو  كه  تصويري  چنين افتد اما بايد ديد چاپ  مي  بار اتفاق  يك  تنها  انسان  زندگي  در طول اي  حادثه چنين

 .  است  حد مناسب كند تا چه  ميردا  را نيز جريحه احساسات
  



١١٧ 

 ما از   درك   به]  آشنا هستيمها آن با   خوبي  ما به  كه  نمايش  دهنده عناصر تشكيل[ كردن   و محكوم ، بحران  كشمكش  
   را به  نمايش گويد، ما بايد اين مي)  پدر(شلزينگر آرتور . كند  مي ، كمك  جاري مسائل، از   جمعي  ادراك ، يعني واقعيت
  ):106   ص1963 (  است  نوشته  خود چنين  حال  در شرح وي.   قلمداد كنيم ناپذير واقعيت  و جزو جدايي  آينه  يك عنوان

   به  و نه  و اقتصادي ماعي اجت  شرايط  يا غيرمستقيم  مستقيم  بازتاب  عنوان  را به  ادبيات  مطالعه  ضرورت] اي در مقاله[ 
   كه  يادآور شدم  مقاله در همان.   ندارد يادآور شدم  چيز جز خود تكيه  هيچ  و به  رشد يافتهألخ در   كه اي  پديده عنوان

 تنها  دموكراتيك كشور   امر در يك  و همين  است  شده ها تبديل  توده  مطالعه  منابع  و به  فراتر رفته  از ادبيات تحقيقات
  .دهد  مي  ارائه  منافع  ملي  و منافع ليقه را از س تصوير واقعي

  

   اين  تلويحاً به  است  ملي ليقه و س ع از مناف خوانند تنها تصوير واقعي ها مي  توده  آنچه  بر اينكه  شلزينگر مبني آيا گفته
  ؟  است  پيام  همان  رسانه  كه  نيست معني

   راه از آنجا كه:   است كهس   دو روي ستيزد در واقع  مي  با پيام  درمواردي  و رسانه  است  پيام  همان  رسانه  كه  گفته  اين  
 و   اهداف  تحقق ها نيز در جهت  و رسانه شويم  مي ها متوسل  رسانه  وجود ندارد به  واقعيت  انتقال  براي  ديگري مناسب
   تبديل  واقعيت  خود به  شده  تحريف هاي  پيام كنند و همين  مي ا تحريف ر  پيام  خاصي  خود با ترفندهاي هاي خواسته

  .شوند مي
، از   از اين  پيش  كه گونه ، همان  مثال براي.   كنيم  مشخص  واقع  را از خالف  تا واقعيت  از موارد ناگزيريم  در بسياري  
در . شود  مي  و پرداخته ها ساخته  رسانه  براي بطور اخص   كه  است  رويدادي ، اغلب  سياسي ، اجتماع  كرديم نقل  بنت
   روابط  مجرب نمسئولي. كنند  مي اند گزارش  كرده  خلق  را كه  آنچه آوردند و سپس ها رويداد را پديد مي  رسانه واقع

  آرايي  صحنه ها به  رسانه  توجه  جلب ها قرار دارد و براي  رسانه  مورد توجه  نكاتي  چه دانند كه  مي خوبي ها به عمومي
   موثق هاي  شخصيت  خود به  عيني  مشاهدات  عنوان  بتوانند به  خبرنگاران كنند كه  مي  را عنوان پردازند و مطالبي مي

  . استناد دهند رسمي
   هيچ  در آن  كه  كردم  تهيه  سياسي  اجتماع  از يك  گزارشي  بودم  گزارشگر تلويزيون  كه  بار زماني ، يك  مثال  براي  
 شده،  ضبط   موسيقي شد در پخش  مي  خالصه  اجتماع اين.  بود  نكرده  اجتماع  كس  هيچ  كلمه  واقعي  معني ، به كس

   تا از سالن  از فيلمبردار خواستم وقتي.   پر از خبرنگاران  و سالني  قرار داشت  ميز خطابه  پشت  كه ، سياستمداري بادكنك
  . كرد  متهم  تصوير تحقيرآميز از نامزد انتخاباتي  گرفتن  سياستمدار مرا به  اين  تبليغاتي  بگيرد مدير مبارزاتر تصوي خالي

 موارد تعداد   گونه  در اين  وقت  هيچ  تلويزيوني هاي  ايستگاه دانم  مي  من تا آنجا كه.  بود؟ شايد  نادرست  آيا كار من  
   شيوه ، برخالف  تقريباً خالي  تصوير از سالن  در گرفتن  من  اقدام كشند و در نتيجه نمي تصوير   را به  كنندگان اجتماع

 دارند   را بر عهده  سياسي هاي  گزارش  تهيه مسئوليت   كه  خبرنگاراني  بر اين عالوه.  بود  تلويزيوني هاي  شبكه داولتم
   از اجتماعات شود تا در هر يك  مي  از آن  مانع  انتخاباتي  مبارزات در  متعدد و طوالني هاي  نطق  ايراد اجباري دانند كه مي

   براي  سخنراني  در حال  سياستمداري  دادن  آيا نشان ، بايد ديد كه اما در مقابل.  حضور يابند  از مردم تعداد كثيري
  شود؟ مواردي  مي  محسوب از واقعيت  يها Ĥن، تصوير منصف  نيست  در بين   در مخاطبي نا مخاطب  كه  در حالي مخاطبين

  .كند  مي (Pseudo event)    در مورد رويداد كاذب  بروستين  كه  است مسائل   از جمله  چنين اين
 و   مؤثر در كشمكش  ديگر از عوامل  يكي  در مطبوعات  منتشره هاي  اخبار و گزارش  موجود در تهيه ساالري  ديوان  

 سر بر خألانگيز شلزينگر از   هيجان هاي  نمايشنامه  كه گونه همان. شود  مي  محسوب  پيام و  رسانه  بين زورآزمايي
شود و   توليد مي  خبري  سازمان  يك اخبار در درون. گيرند  نمي  شكلخأل نيز در  خبري هاي آورند، گزارش نمي

   توجه  قابل نكته. ( بفروشند  و سردبيران خاطبان م  خود را به  بايد توليدات كنند كه  كار مي ييها نا در سازم گزارشگران
بايد   مي  حال  در عين گزارشگران. كنند  مي  بيشتر با يكديگر رقابت  فضا و زمان  آوردن  دست  به  براي  گزارشگران اينكه
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   خشنود ساختن ه ب  گزارشگران  طبيعي  كنند و تمايل  را جلب  خاطر آنان  رضايت  سردبيران  مورد عالقه هاي گزارش
  ).شود ميمنجر    واقعيت  شدن  مخدوش به جرايد،  اربابان

تحت  (Mark Fishman)    فيشمن مارك.  دارد  گوناگوني هاي ، شيوه  اخبار و اطالعات ، روند گردآوري  بر اين  عالوه  
 (Accounting)   تدوين خبر كه   گردآوري  ويژه هاي  از جنبه يكي»  (Manufacturing the News)توليد خبر « عنوان
  :كرده استنامد، چنين تشريح  مي

 رويداد آغاز و با   يك  تدوين  از اولين  مراحل كند و اين  مي  را طي  مختلف  سطح  چندين  خبر در مجموع روند تهيه
   داشته  متفاوتي اند سطوحتو  خود مي  جنايي  گزارش  يك ، روند تهيه  مثال براي. شود  مي  خبرنگار تكميل  مكتوب گزارش
 توليد خبر   فوقاني  تنها اليه  جنايت  درباره  و تحقيق  جنايت  و تحليل ، تجزيه  جرم  كشف  در زمينه  پليس هاي گزارش. باشد

  يتي جنا  بار از وقوع  اولين  خبرنگار براي  كه  خبري  سازمان  و در درون  پليس هاي  گزارش در وراي. دهد  مي را تشكيل
  .گيرند  مي  شكل  آن اساسر اخبار ب  وجود دارد كه  متعددي  بوروكراتيك شود، عوامل  مي آگاه

  

،   نمونه براي.  اخبار واقفند  موجود در بازپروري  بوروكراتيك  مشكالت  دارند به  خبرنگاري  سابقه  كه  از كساني  بسياري
 هر  به.  ندارد  حقيقت  عنوان  به  پليس هاي  گزارش  جز قبول اي  چاره  است  دواير پليس  فعاليتش  حوزه  كه خبرنگاري

   متهم  جرم  ارتكاب  به  كه  كسي  به  وجه  هيچ  و به ها نبوده ها و بازجويي  موارد شاهد بازداشت  در اغلب  گزارشگران حال
  . ندارند ، دسترسي است

   براي  خبري يها نابيشتر سازم.  دارد  نيز جريان  خبري  سازمان ر درونكند د  مي  اشاره  آن  به  فيشمن  خبر كه  تدوين  
   نگهداريها آن  هاي  گزارش  تهيه  مورد نياز براي  و نكات  در آنجا مطالب  دارند كه  و آرشيو خاصي خود كتابخانه

  هاي  استفاده  براي  خبري الب و مط اطالعات). 1987 (Hansen, Ward & McLeod) لئود   ، وارد اند مكل هنس(شود  مي
 رويداد   يك  به  مربوط  آتي هاي  خبر، در گزارش  يك  به  مربوط  اوليه  اطالعات  است شود و ممكن  مي  بايگاني آتي

   درباره  كه  است هايي  گزارش  شده  بايگاني  از اطالعات  از اندازه  بيش  از موارد استفاده يكي.  بارها تكرار شود خاص
  .  پرداختيمها آن   به  كامل  با جزئيات5   در فصل  كه  است  شده  تهيه  اند شارپ  براون  در كارخانه اعتصاب

  هايي ها، تعداد زياد مأموريت  اخبار و گزارش  در تهيه  شده  بايگاني  از اطالعات  از اندازه  بيش  استفاده  از داليل  يكي  
   دليل  همين به.  باشند  داشته ها تخصص  زمينه توانند در تمامي شوند و نمي  مي ارده گم  آن  به  خبرنگاران  كه است

 ها آن   خود به هاي  گزارش  در تهيه  گزارشگران  كه  است  مهمي ات اقدام  از جمله  شده  بايگاني  و مطالب اطالعات
  .كنند  مي مراجعه

  گزارش  با موضوع  بسيار نزديكي نگار ارتباط  روزنامه  نيز كه مواقعي، در   گزارش  تهيه ، بوروكراسي آور اينكه  شگفت  
 ديگر  كنيم  مي  را دنبال  رويداد خاص  و چند روز يك  چندين وقتي. كند  مي  بازي  گزارش  در تهيه  مشابهي  نقشدارد 
 ما   براي  را كه ، حقايقي  و بينندگان وندگان، شن  خوانندگان  كه  است تصور ما اين.  بينيم  نمي  قبلي  ذكر جزئيات  به نيازي

  .دانند  مي، بسيار آشناست
 از  بسياري.  گذاريم  كنار مي  آن  درك  عدم  علت  را به  از اطالعات اي  پاره در مواردي)  خبرنگار  عنوان به( ما   

   ناقص هاي  گزارش  جز تهيه اي آورند و چاره  سر در نمي مسائل از   از بسياري  دارند كه  اعتراف  نكته  بر اين خبرنگاران
.  بود يي جنا  محاكمه  يك  درباره  گزارش  شد تهيه  محول  من  خبرنگار به  عنوان  به  كه  مأموريتي ، اولين  مثال براي. ندارند
   محاكمه  يك هاي  جنبه تمامي  باشند، درك  مي  درك  كامالً قابل  تلويزيوني هاي  در نمايشنامه يئ جنا هاي  دادرسي با آنكه
  .  است  تقريباً غيرممكن  افراد عادي  براي واقعي
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 افراد   اوقات  و بعضي  اسرارآميز است  و روند دادرسي  و زمان  و پيچيده  كامالً رمزي  قضايي ها و اصطالحات  واژه  
 تا حدود   من  گزارش  كه  دارم اطمينان. وندشن  نمي  وضوح شود به  مي رد و بدلكه  را   سخناني  حتي حاضر در دادگاه

  .  نيستم  مطمئن  چندان  مطالب  اما در مورد بقيه  بودم  فهميده  را درست  صادره  بود و رأي  درست زيادي
  ناگزيرند تا به)  مخاطبان( خبر  كنندگان مصرف. ماند  مي  پنهان  از ديد مردم  خبري  بوروكراسي  از اثرات  بسياري  
   به  كه  هر خبري  مثال براي.  ندارند  ناقص  اطالعات  به  در دادن  جز تن اي  چاره  اكتفا كنند و در مواردي  ناقص طالعاتا

   كه  را بازگو كند و در موارد نادري  مناقشه  اين  تاريخ تواند تمامي  نمي  باشد بالطبع  داشته  اختصاص  خاورميانه مناقشه
   از آن  خوبي  خبر، به شود مخاطبان  مي ها منعكس  در اخبار و گزارش  مناقشه  اين ر مورد سابقه د  بيشتري اطالعات
  .كنند  مي استقبال

   گفته اين. پردازد  مي  خبربافي  به  تا حدودي  هر گزارشگري، و خبر  رسانه  ميان  در جدال  كه بينيم  مي  ترتيب  بدين  
. دهند  نمي  خرج  را به  الزم  و دقت ، عينيت  خود صداقت هاي  گزارش  در ارائه  خبرنگاران  كه  نيست  معني  اين قطعاً به

 و   دخل  بدون توان خواهد باشد نمي  مي  كه  را هر چه  واقعيت  هستند چون  توهميها  ويژگي  اين  كه  داشت بايد توجه
  . نمود  منتقل تصرف

   عبارت شايد شيواترين.   است  شده  ارائه  دقيق  با جزئيات  مختلف  مكاتب ز سوي ا  متفاوتي هاي  نظريه  زمينه  در اين  
  .  جز خود ما نيست  ديگري ، و او كس  را پيدا كرديم دشمن:   است  گفته  باشد كه  از رندي  موضوع  اين در بيان
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   حل  راه  سوي به:   چهارم بخش
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  11  فصل
  
   قي اخال ضوابط

  
  

  .شوند  مي  نقض  فاسدند قوانين  مردم ه ك ؛ در مواقعي  نيست  قانون  به اند نيازي  پاك  مردم  كه  در مواقعي
  

 (Benjamin Disraeli)   رائيليز دي  بنجامين

  
با ( خود  يها  از مقاله  در يكي   پست  واشنگتن   در روزنامه  خوانندگان  پيشين  نماينده(Charles Seib)   چارلز سيب

شوند   مي  جمع ها دورهم  روزنامه  از سردبيران  نفر يا تعداد بيشتري  سه  هر بار كه نوشت)   نسبي  كنايه  يا حداقل كنايه
 1981( كار باز دارد  ايناز  را ها آن   كسي  كنند مگر آنكه فرسايي  قلم  اخالقي  موازين  درباره  وجود دارد كه  احتمال اين

  .)4و5  صفحات
  كنند، موج  مي  مقاومت  و محدوديتي  مقررات  در برابر هر نوع  بطور سنتي  مطبوعات  دنياي اندركاران  دست  با آنكه  
  نجمنا «.رود  شمار نمي  به  نويني  چندان ، پديده  است  كرده  اشاره  آن  به  سيب  كه  اخالقي  موازين  درباره  مقاالت تازه

سيگما « بعد   سال  كرد و سه  را تصويب  حرفه  اين  اخالقي  موازين1923   در سال » آمريكا ايه روزنامه  سردبيران
   را به  ديگري  اخالقي  خود موازين  نوبه  نيز به»اي  حرفه نگاران  روزنامه انجمن« يا (Sigma Delta Chi) »دلتاجي
  اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  اكنون سيگما دلتاچي (ها نا از سازم  يكي  و نام  و موازين  احكام اين.  رساند تصويب
   و مقررات  از اصول اي  مجموعه  موازين اين:   است  شده  حفظ  همچنان ، اما بيشتر مفاد آن تغيير يافته) شود  مي ناميده

   منزلت  ترتيب كند و بدين  مي د نفيشون  قلمداد مي  غيراخالقي  را كه  از رفتارها و اعمالي  رشته  يك  كه  است وطلبانهاد
   ملي ، موازين  بر اين و عالوه بخشد ارتقا مي)  باشد خواهد داشته  مي  كه هر عنواني( را  نگاري  روزنامه  يا حرفه شغل

»  و تلويزيون راديو هاي  اخبار ايستگاه  مديران اتحاديه«   اخالقي  موازين  به توان  مي  از جمله  نيز وجود دارد كه ديگري
(Radio – Television News Directors Association)مسئول   سردبيران اتحاديه«  اخالقي  و موازين  

ها و راديو ـ   روزنامه ، در سطح  بر اين  عالوه(Associated Press Managing Editors Association)» آسوشيتدپرس
   ملي  اخالقي  موازين  گونه  اين  تعداد دقيق سك   هيچ  تاكنون گرچه. دارد وجود   متعددي  جداگانه ها نيز موازين تلويزيون
   تحت(Philip Meyer)ير    مه  فيلپ  چون  اعتمادي  قابل  اما پژوهشگران  است  نساخته  مشخص  را بطور دقيق و محلي
  هاي  روزنامه  تقريباً دو سوم  كه  است  رسيده  نتيجه  اين به) 1983 ( » آمريكا هاي  روزنامه  سردبيران انجمن«نظارت 

   خبري  كاركنان  در ميان گيري  نمونه  صورت  به  كه  ديگري  بررسي. دارند  مكتوب  موازين  خود نوعي آمريكا براي
  به) 5   ص1985 (Bavenport & Lzard)  و ايزارد دونپورت( شد   انجام  و تصويري  صوتي هاي  و رسانه مطبوعات

   و موازين  احكامها آن   خدمت  محل هاي  در رسانه  كه  از كساني ، بسياري  بررسي  انجاميد در اين  تقريباً مشابهي جنتاي
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 وجود   بر رسانه  حاكم  و موازين  احكام  در زمينه  و كتبي  شفاهي هاي  دستورالعمل  رشته  وجود ندارد گفتند، يك مكتوب
  .شود  مي  ابالغ  كاركنان  به  حضوري   يا در جلسات(Memo)  يادداشت   صورت  يا به كه) 5  ص(دارد 

   و موازين ، احكام  كوچك  خبري يها نا در سازم دهد كه  مي  و ايزارد نشان  دونپورت  از سوي  شده  انجام  بررسي  
تر و  ، روشن  ارتباط  خطوطها Ĥنم ساز  گونه  در اين شود، چون  مي  ابالغ  كاركنان  به  شفاهي  صورت  به  اغلب غيررسمي
  ).6  ص (  است  خبري  بزرگ يها ناتر از سازم مستقيم

.   است ، بسيار متداول آيي  گردهم  و برپايي  يادداشت  تهيه  از طريق  اخالقي  و احكام  موازين رسد تعيين  نظر مي  به  
 Arizona State) آريزونا    ايالتي  از دانشگاه(Douglas Anderson)    اندرسن  داگالس  از سويه شد  انجام بررسي

University)) 1987از  اند كه ها گفته  روزنامه مسئول   از سردبيران چهارم  سه دهد كه  مي نشان) 345 تا 341   صفحات 
اند و  كرده   تشريح  زيردستان  خود را براي هاي  بر روزنامه  حاكم  اخالقي  و احكام ، موازين  صدور يادداشت طريق
   چهارم ، يك  وجود داشته  رسمي  و احكام  موازين  كه در مواردي. اند  داشته هايي  همايش  زمينه نيز در اين ها آن  دوسوم

   از روزنامه ها را در محلي  يادداشت اند كه  داشتند گفته  مشاركت  بررسي  در اين  كه هايي  روزنامه مسئول  از سردبيران
  .اند  كرده  خود توزيع  كاركنان ها را در بين  يادداشت  نيز گفتند كهها آن از  د و حدود نيميان  كرده نصب

   تعيين  و احكام  ديگر، همانند موازين برخي. كنند  و از چند بند تجاوز نمي  است ها بسيار كوتاه  از يادداشت  برخي  
 و   استخدام  در زمينه  دقيق   رهنمودهايي  و حاوي  شده هيه ت  كتابچه  صورت  به  سي  بي  سي  خبري  شبكه  براي شده

 افراد   توسط  شده  نوشته هاي  يا كتاب  خبري  از موارد از مقاالت در برخي (  خبري  از سازمان  از افراد خارج استفاده
  ، چگونگي)  است  ممنوع  خبري يها نا ديگر سازم  و خبر براي  گزارش شود اما تهيه  مي  استفاده  از سازمان خارج
  .  هاست  نظرخواهي  نتايج  گزارش  و حتي ، محاكمات  مدني هاي  ناآرامي  خبري پوشش

    نشريه  مشي  خط  مثال براي. رسند  نظر مي  به تر از بقيه  معقول  شده يني تع  اخالقي  و احكام  از موازين  برخي  
 و ديگر   است  و منطقي  متوازن  ديدگاهي  حاوي  ناشناس  از منابع در مورد استفاده   كورير ـ جورنال لوئيزويل

 از   شده  تعيين  مشي  در خط  كالم جان. (كنند  مي و استفادهگ ال  عنوان  به  روزنامه  اين  مشي  از خط  خبري يها ناسازم
 ناپذير   اجتناب  ناشناس  از منابع  استفاده، قعي در موا  كه  است  نكته  اين  ناشناس  از منابع  استفاده  براي  نشريه  اين سوي
  ). آورد  عمل  را به  احتياط  بايد منتهاي  مواردي ، اما در چنين است

   رشد گذاشته  رو به نگاري  روزنامه  نيز همانند اخالق  اخالقي  و احكام  موازين  مطالعه رسد كه  نظر مي  به  چنين  
   و رهنمودهاي  خود موازين  براي  خبري يها نا سازم  تمامي دهد كه  مي ها نشان  از بررسي ه آمد  دست  به اما نتايج.  است

 كار   اخالقي  موازين  تدوين اند كه  عقيده ها بر اين  از ژورناليست  برخي در واقع. كنند  نمي  تدوين  خاصي اخالقي
  .باشد  مي  خطرناك  و حتي  نيست اي پسنديده

  به. گويند  مي چهاخالقي بهتر است ببينيم اين موازين    و موازين  احكام  و مخالفان  هواداران  ديدگاه  از بررسي قبل   
 را   عمده  و رهنمود اخالقي  از چهار دستورالعمل اي ، در اينجا چكيده  مختلف  موازين  محتواي  چراي چون  بي  نقل جاي

  . ام  داده ائه ارها آن   مشترك  بر نقاط  تحليلي ه همرا به
 و 1984،  1973  هاي سال و در   تدوين1926   در سال »اي  حرفه نگارن  روزنامه  انجمن  اخالقي  و موازين اصول«   

   به  وابسته  نشريه انگيز بود و هنوز هم  بسيار بحث1987   در سال  شده  انجام اصالحات.  تجديد نظر شد  در آن1987
   آن  انتقاد از خود از محتواي  به  مربوط  تبصره  سال  در اين ، چون  است هار نظر و نقد و بررسي از اظ  آكنده  انجمن اين

 بايد  نگاران  روزنامه  بود كه دهش مقرر   چنين  شد اين  اصالح1987   بعداً در سال  كه1984   سال در نسخه.  شد حذف
   را به  خبري مسائل  اندركاران  دست  و تمامي  جلوگيري موازين و   اصول  اين  و از نقض  از خود انتقاد كرده مجدانه
 از  اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن: شد  اصالح  صورت  بدين  تبصره  اين1987  در سال.  كنند  تشويق  موازين  اين رعايت
 و   مطبوعاتي هاي  و بنگاه  و احكام موازين   اين  رعايت  را به نگاران  ديگر، روزنامه هاي  و شيوه  آموزشي هاي  برنامه طريق
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 خود   با كاركنان  هماهنگي  از طريق  اخالقي  و احكام  موازين  تدوين  خود براي مسئوليت   شناخت  را به  پراكني سخن
  . خواهد كرد  تشويق  اهداف  پيشبرد اين  براي  الزم  رهنمودهاي  ارائه جهت

 و   بحث  به  كه  است اي مسئلهشود و   مي  محسوب  مهمي  تغيير كالمي قاد در واقع انت  جاي  به  تأكيد بر تشويق  
 تا  ام  كرده  تالش  در آن دهد كه  مي  را تشكيل  كتاب  اين  پاياني  فصل  ثقل  نقطه  موضوع اين.  نياز دارد  بيشتري بررسي
  . دارند  احساسي  از خود چه انتقاد  در مورد ايده  شاغل نگاران  روزنامه  گروه  يك بدانم

: اند  شده بندي  طبقه  عنوان  پنج  تحت اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  از سوي  شده  تعيين  موازين هاي  ديگر بخش  
    و برخورد منصفانه(Accuracy and Objectivity)    و عينيت  صحت(Ethics)   ، اخالقيات  مطبوعات ، آزادي مسئوليت

(Fair Play) .از رويدادها   يافتن  از آگاهي  مردم  حق ، به  مطبوعات  و آزادي مسئوليت   در دو عنوان  مورد بحث مباحث 
   عنوان  شش  شامل  اخالقيات مبحث. شود  مي  مربوط  مطبوعات  انكار ناپذير آزادي  و حق  اجتماعي  مهم مسائلو 

   ولي  است  شده  توصيف  و غيراخالقي  مذموم  ديگران هاي  و نوشته االت مق تق سرها آن از   در بسياري  كه  است مختلف
   در صورت  كه  شده  گفته  اخالقيات  به  مربوط  بخش2 در بند   مثال براي. باشند  مي  و دقيق  كامالً فني ساير مباحث

   محلي  و مؤسساتها نا در سازم ت و فعالي  رسمي  مشاغل ، قبول  سياسي مسائل در  ، درگير شدن  دوم  شغل داشتن
در .  كرد  دوريها آنشود و بايد از   مي  آنان  متبوع  خبري هاي  و رسانه نگاران  روزنامه  تعهدات  شدن  مخدوش موجب
  در بخش.   است  شده  هشدار داده  و پيشكش  انعام  در مورد قبول  خبرنگاران  به  حال  در عين  اخالقيات  به  مربوط بخش
  . را بپذيرند  قيمتي  گران  هديه  نبايد هيچ  خبرنگاران  كه  شده  گفته  صراحت  به  اخالقي موازين

   موثق  از منابع  اطالعات ، گردآوري  حقيقت  در گفتن نگاران  روزنامه مسئوليت،   و عينيت  صحت  به  مربوط در بخش 
.   است  مورد تأكيد قرار گرفته  مربوطه  اخبار و مطالب ا محتوايها ب  روزنامه  عناوين  از انطباق  اطمينان و حصول

   منعكس  هست  كه  چنان  را آن  دهد و واقعيت  از رويدادها ارائه  بايد تصوير دقيقي  شده  ارائه هاي ها و فيلم عكس
خبار و تفسيرها بايد كامالً از  ا  كه  شده  گفته  و عينيت  صحت  به  مربوط  در بخش  مندرج  و احكام در موازين. نمايد

  . قيد شود  موضوع  دارد اين  تفسيري  جنبه يكديگر مجزا شوند و اگر مطلبي
   توصيه اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  اعضاي  به  است  شده  مشخص  برخورد منصفانه  عنوان  تحت  كه  در بخشي  
 سر و كار پيدا ها آن با   را كه  افرادي  و منافع ، حقوق سرار خصوصي، ا  شرافت  اخبار همواره  در فرايند گردآوري شده
   فرصت آوردن  فراهم  تا بدون  است  شده  توصيه  خبري مسائل  اندركاران  دست  به  مبحث در اين.  بشمارند كنند محترم مي

  . كنند كند خودداري  وارد مي  لطمهها نآ   و معنويت  حيثيت  به  كه  رسمي  اتهامات  از افشاي، افراد  براي گويي پاسخ
 نيز   پاسخگو باشند و مردم  بايد در برابر مردم نگاران  روزنامه ، شده  گفته  برخورد منصفانه  مبحث  از بندهاي  در يكي  
  . شوند ها تشويق  رسانه  خود عليه هاي  و شكوائيه ابراز نارضايتيبه 
 The code of Broadcast) » راديو ـ تلويزيوني هاي ر و شبكها اخب  سردبيران  اتحاديه  اخالقي معيارها و موازين«   

News Ethics of the Radio-Television Association)از سويه شد  تعيين  اخالقي  و احكام  با موازين  در مقايسه ،  
   تمامي  تشويقها آن   آخرين  كه  است  شده  مهم  توصيه  هفت  و در آن تر است  كوتاه اي  حرفه نگاران  روزنامه انجمن
  .  است  دستورالعمل  اين  مفاد و محتواي  رعايت  به نگاران روزنامه

   انجمن  و رهنمودهاي  احكام  به  بسياري  شباهت  اتحاديه  اين  از سوي  شده  تعيين  و معيارهاي  موازين  
   حال  و رفاه  خصوصي ، زندگي  حيثيت  شمردنم هدايا، محتر بول از ق  خودداري  دارد و در آن اي  حرفه نگاران روزنامه
.   است  سر و كار دارند مورد تأكيد قرار گرفتهها آن با   و تصويري  صوتي  خبري يها نا سازم اندركاران  دست  كه كساني
 و   خبري  اخبار از تفسيرهاي  و مجزا ساختن  صحت رعايت)  وجود ندارد بندي عنوان (  دستورالعمل  در اين  نكته اولين

  سازي  صحنه  از قبل  كه  است  رويدادهايي  دادن  جلوه  و خودجوش  طبيعي  از طريق  مردم  ساختن  از گمراه خودداري
  ).  است  شده  ارائه  زمينه  در اين  بيشتري  نكات  فصل  همين  پاياني در قسمت(اند  شده
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، از   راديو ـ تلويزيوني هاي  اخبار شبكه  سردبيران  اتحاديه  از سوي  شده تعيين   اخالقي  و معيارهاي  در موازين  
، از اعضا   بر اين عالوه.  شمارند  خود را محترم  خبري  منبع  هويت  بودن  تامحرمانه  شده  خواسته  اتحاديه  اين اعضاي
  . كنند  اقدامها آن  اصالح   به  خود نسبت  اشتباهات  به  سريع  اعتراف  تا ضمن  شده خواسته

 The Amirican Society of Newspapers Editors (ASNE)) » آمريكا هاي  روزنامه  سردبيران  انجمن  اصول بيانيه«   

Statement Principies)احكام، در ابتدا  شد كه1922   سال  اخالقي  موازين  و جايگزين  تدوين1975   در سال   
 عبارتند از   ترتيب  به  كه  است  ماده  شش  شامل  اتحاديه رهنمود اين.   داشت  نام(Canons of Journalism) نگاري روزنامه

  .  برخورد منصفانه  و باالخره طرفي ، بي  و صحت ، حقيقت ، استقالل  مطبوعات ، آزادي مسئوليت
  اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  اصول  شده  خالصه  شكل  در واقع  اتحاديه  اين  از سوي  شده  تعيين  و اصول  موازين  

 قصد دارند   كه  در برابر كساني  مطبوعات هشدار به (  مطبوعات  اخبار از تفسير و آزادي  بر مجزا نمودن  و در آن است
   به، ني بر ا ، عالوه  اصول بيانيه.   است تأكيد شده)  كنند  خود استفاده  شخصي  اهداف  در جهت از مطبوعات

   كساني خواهد تا به  ميها آن و از   خود هشدار داده هاي  اخبار و گزارش  دادن  جلوه  مخدوش  به  نسبت نگاران روزنامه
 از   بيانيه در اين.  دهند  پاسخ  وارده  اتهامات  به  ممكن  فرصت  دهند تا در اولين اند فرصت  شده مه رسماً مت كه

  . كنند  را رعايت  رازداري  اصل  شده  كه  هر قيمت  تا به  شده  خواسته  خبري مسائل  اندركاران دست
 The Associated Press Managing Editors)» آسوشيتدپرس  ارشد خبرگزاري  سردبيران  اتحاديه  اخالقي اصول«   

Association code of Ethics)از سوي  صادره رالعمل دستو  به ، تا حدود زيادي  مطالب  محتوا و گستردگي  از لحاظ   
د از ن عبارت  وجود دارد كه  عمده  چهار عنوان  دستورالعمل در اين.  دارد  آمريكا شباهت  مطبوعات  سردبيران انجمن

   آسوشيتدپرس  ارشد خبرگزاري  سردبيران  اتحاديه  از سوي  شده  تعيين موازين.  منافعبرخوردوا، ق، ت ، صحت مسئوليت
 تنها   وجود دارد كه اي  نكته  احكام  شد، اما در اين  شارهها آن   به  از اين  پيش  كه  است  و موازيني احكام  تقريباً شبيه
   شده  تعيين  و در احكام  شده  تصريح  آمريكا بر آن هاي  روزنامه راني سردب  انجمن  از سوي  شده  تعيين  اخالقي درموازين
   دليل  مگر آنكه  خبر است  منبع  افشاي  تأكيد بر ضرورت  و آن  است  قرار نگرفته وجه ديگر مورد ت  دو اتحاديه از سوي

  ، از منابع  امكان  ديگر در صورت  بيان به( باشد   خبر وجود داشته  منبع  هويت  نگهداشتن  پنهان  براي اي  كننده قانع
   پنهان  نياز به  در صورت  كه  است  شده  تصريح  اتحاديه  اين  از سوي  شده  تعيين در احكام).  كرد  نبايد استفاده ناشناس

  . بايد بازگو شود  آن  خبر، علت  منبع نگهداشتن
   سه  از سوي  شده  تعيين  در موازين  كه  است اي  نكته  حاوي  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  از سوي  شده  اعالم  موازين  

   و احوال  و اوضاع  شرايط تواند تمامي  نمي  اخالقي  و اصل  حكم  نوع  هيچ:  است  مانده الذكر مسكوت  فوق اتحاديه
  . قرار دهد  مورد ارزيابي  را از پيش احتمالي

،  نگاري  روزنامه  دنياي  واقعيت  به  اخالقي  موازين  در تعميم  منطقي  و قضاوت  سليم  عقل  داشتن  كه  است  تأكيد شده  
 را با   كلي  و احكام  موازين  تا اين  است  شده ها توصيه  از روزنامه  هر يك به.   ناپذير است  و اجتناب  ضروري امري

  . كنند باشد ادغام  مي  منطبقها آن   خاص  با شرايط  كه  محلي موازين
 ها آنها يا در اكثر  عمل اسناد و دستورال  اين  در تمامي  كه رسيم  مي  نتيجه  اين  شدند به  تشريح  كه  موازيني  با مطالعه  

  : عبارتند از اند كه  مورد تأكيد قرار گرفته  خاصي  مشترك اصول
  تا از قرار گرفتن.   است  شده  توصيه  خبرنگاران  شد به  تشريح  كه  اخالقي  عمده  از چهار دستورالعمل  در هر يك:  برخورد منافع .1 

   و تقوا دارد خودداري  فضيلت  از زير پا گذاشتن  نشان  كه  كاري كند يا انجام  مي خدوش را مها آن و اعتبار   حيثيت  كه در موقعيتي
 و   راديو ـ تلويزيوني هاي  ارشد شبكه  سردبيران ، اتحاديه اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  اخالقي هاي در دستورالعمل. كنند

  اند و در موازين  شده  هدايا منع  از دريافت  با صراحت  خبري هاي انهسر  ، كاركنان  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  اخالقي معيارهاي
ها   دستورالعمل در اين.   است  شده  منع  هر چيز قيمتي  آمريكا، دريافت هاي  روزنامه  سردبيران  انجمن  از سوي  شده  تعيين اخالقي

  .  است  شده  اشاره ي اخالق  و معيارهاي  اصول  به  پا زدن  از پشت  موارد ديگري به
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 نيز در   مشابه  و مفاهيم  عينيت واژه. اند  ذكر شده  ملي  عمده  اخالقي  در هر چهار دستورالعمل  و حقيقت  صحت هاي واژه :  صحت.2
  .كنند  مي ها خودنمايي  دستورالعمل سراسر اين

   اخالقي در احكام)   است  شده  تضمين  حقيقت جويو جست   حق  اساسي در قانون ( :  اساسي  در قانون  شده بيني امتياز پيش. 3
   مردم  حق  ديگر كه  حق يك.   است  قيد شده  صراحت  آمريكا به هاي  روزنامه  سردبيران  و اتحاديه اي  حرفه نگاران  روزنامه انجمن

   از جانب  شده  توصيه  و احكام اي  حرفه نگارن ه روزنام  انجمن  از سوي  شده  تعيين  در احكام  با صراحت  است  حقايق  دانستن به
)   است  شده  تضمين  مردم  براي وعاتب مط  از طريق  اساسي  در قانون  كه حقوقي ( طور غير مستقيم ه و ب  قيد گرديده آسوشيتدپرس

  .  است  شده  تصريح  آمريكا بر آن هاي  روزنامه  سردبيران  اتحاديه در احكام
   توصيه در احكام.   است  مورد تأكيد قرار گرفته  اخالقي  عمده  در هر چهار حكم  تمام  با صراحت :  محرمانه  منابع ي افشا عدم. 4

   محرمانه  منابع  بايد از افشاي  امكان  در صورت  شده  آمريكا گفته هاي  روزنامه  سردبيران  و اتحاديه  آسوشيتدپرس  از سوي شده
   اين  راديو ـ تلويزيوني هاي  ارشد شبكه  و سردبيران اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  از سوي  شده  تعيين كامدر اح.  شود خودداري
  .  است  مانده  مسكوت موضوع

  . ت اس  قرار گرفته  مورد توجه  اخالقي  در هر چهار دستورالعمل :ها آن   ساختن  برطرف  در جهت  و تالش  اشتباهات  به  بردن پي. 5
   اخالقي در احكام.   است  تأكيد شده  اخالقي  احكام  در هر چهار مجموعه :ها  اخبار و گزارش  و بافت  زمينه  به  مربوط مسائل. 6

   استفاده ، جزئيات اي  حرفه نگاران  روزنامه  و انجمن  راديو ـ تلويزيوني هاي  اخبار و شبكه  سردبيران  اتحاديه  از سوي  شده سفارش
 و   است  شده تشريح)  اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  اعضاي براي(ها   و عكس ، عناوين)  دو اتحاديه  اين  اعضاي براي(از ويدئو 
  . نشود  مخاطبان  گمراهي  موجب  كنند كه  استفاده اي  گونه  به  عوامل  تا از اين  شده  خواسته  خبري هاي  رسانه اندركاران از دست

ها   از دستورالعمل  در برخي  اينكه  توجه جالب.   است  تأكيد شده  اخالقي در هر چهار دستورالعمل :رهاي اخبار از تفس زا كردنمج .7
   از سوي  شده  تعيين  اخالقي احكام.   است  قلمداد شده  وظيفه  يك  عنوان  رويدادها به  و تحليل  از تجزيه  تفسير يا نوعي ارائه

   اقشار جامعه  تمامي مت در خد  منتقد سازنده  يك  عنوان ها بايد به  روزنامه  است مدعي  كه  است  رفته  تا آنجا پيش آسوشيتدپرس
. ها را براي خدمت به منافع همگاني تبليغ كنند هايي خود نياز به انجام اصالحات و نوآوري ها بايد در سرمقاله  روزنامه.در آيند
  . هاي رسمي و چه غيررسمي افشا كنند سؤ استفاده از قدرت را چه از جانب مقامها بايد هرگونه  روزنامه

  ، بيننده  خواننده  كه  مردم  به  و احترام  حقيقت  شمردن  محترم  همچون  كلي  اصول:  مورد بحث  اخالقي  و موازين  احكام در تمامي. 8
،   احكام  اين در تمامي.   است  قيد شدهها آن   در تمامي مسئوليت   و واژه  هستند مورد تأكيد قرار گرفته  جمعي هاي ر رسانهگو تماشا
 .  است  يا تلويحاً مورد تأكيد قرار گرفته  افراد با صراحت  خصوصي  حريم  شمردن محترم

  

در .  وردار است برخ  خاصي ها از اهميت  اخبار و گزارش  و بافت  زمينه  يعني  ششم  نكته،  بررسي  در اين  اعتقاد من به
 از رويدادها تأكيد و  اي انه تصوير منصف  در ارائه  كامل  زمينه ، بر نقش  آسوشيتدپرس  از سوي  شده  توصيه  اخالقي احكام

اند تا   شده ها موظف  روزنامه،  دستورالعمل در اين.   است  شده  را ابداع  خاصي  واژه  آن  و اهميت  موضوع  اين در تشريح
   پس د، و دادن  تشخيص  و مبهم  كننده  را گمراه  اظهارت  اين  چنانچه  رسمي هاي  مقام  برخورد با اظهارات در صورت

   خواسته  خبري هاي  رسانه اندركاران  ديگر از دست  بيان به( قرار دهند  ار مخاطبيني را در اخت  الزم(Backgrornd)   زمينه
   كنند و از انتشار مطالب  مورد نظر خودداري  و بافت  از زمينه  در خارج  رسمي يها  مقام  تا از انتشار اظهارات شده
  ). ورزند  اجتناب  از موضوع ناقص تصوير   و ارائه  الزم  زمينه  پس  ارائه  بدون  كننده گمراه

 از ويدئو   نبايد با استفاده كند كه  مي  خود توصيه  اعضاي  به  راديو ـ تلويزيوني هاي  اخبار شبكه  سردبيران  اتحاديه  
 از   يكي  اخبار كه  در ارائه  جاري هاي سازي  صحنه  به  با توجه  نكته اين.  كنند  خود را فراهم  بينندگان  گمراهي موجبات
   خاصي  از اهميت  نگرفته  صورت  آن  درباره  و روشني  دقيق  ارزيابي شود و تاكنون  مي انگيز روز تلقي  بحث مسائل

   بازسازي ها معتقدند كه  رسانه  گونه  اين  و منتقدان  خبري هاي  رسانه اندركاران  از دست برخي.  برخوردار است
  در مقابل. شود  نمي آور تلقي  زيان  شده  ضبط  از پيش  گزارش  يك  در قالب  از هنرپيشگان  با استفاده  خبري رويدادهاي

  . دارد  مغايرت  خبري  پوشش  و موازين  با اصول  روش  از اين ستفاده ا اند كه  عقيده  بر اين اي عده
   راديو ـ تلويزيوني هاي  اخبار شبكه  سردبيران  اتحاديه  از سوي  منتشره  صنفي  نشريات  ديگر اينكه  توجه  جالب  نكته  

   خبري هاي  گزارش  و بازسازي سازي  صحنه به صرفاً   كه  است  از مباحثي  اخيراً آكنده اي  حرفه نگاران  روزنامه و انجمن
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   تصوير در سطوحي  و پردازش سازي  از صحنه اند كه  ساخته  را مطرح اي  تازه  خبري هاي  تكنولوژي  بلكه محدود نبوده
   فردي توان  مي از آن   با استفاده  كه  است  شده  اختراع  ابزار ويدئويي  اخيراً يك  مثال براي. دهد  خبر مي كامالً غيرمنتظره

 را   خبرنگاري توان مثالً مي.  قرار داد  حادثه  وقوع  دارد در محل  كيلومتر فاصله  رويداد هزاران  يك  وقوع  از محل را كه
  . تصوير كشيد  مسكو به يها نا در خياب  تازه  تكنولوژي  از اين گيري  با بهره  در آيوا مستقر است كه
   را بدون  ناخواسته هاي دهد تا تصوير افراد و صحنه  مي ، امكان  عكاس  خبرنگاران  ديگر به وژي و تكنول  تجهيزات  
  . كنند  باشد حذف  شده  عكس كاري  دست  متوجه  روزنامه  خواننده آنكه
   كه  است  خوبي ونه شد نم  گفته اما آنچه.  ايم  دور افتاده  اخالقي  احكام  ارزيابي  از بحث رسد كه  نظر مي  به  چنين  

  ، با مشكل  خود با تكنولوژي  هماهنگي ها در حفظ  و ميثاق ، قوانين ، احكام  مكتوب  مقررات  تمامي دهد چگونه  مي نشان
   موفقيت  بدون  شد، قانونگذاران  اشاره  پيشين  در فصل  موضوع  اين  پيرامون  در بحث  كه  گونه همان. شوند  رو مي رو به
   گردآوري  براي  ابزار تازه  يك  عنوان به( كامپيوتر   مهاجم العاده  فوق  تكنولوژي كنند تا بين  مي  تالش اي  مالحظه قابل

  اندركاران  از دست  نيز كه  اخالقي  از احكام  دسته  آن در بررسي.  ايجاد كنند  حصار قانوني ، يك و فرد انساني)  اطالعات
   الينحل  تكنولوژيك يها  از نوآوري  ناشي  كنند، مشكل  خودداري  مردم  ساختن هد تا از گمراهخوا  مي  خبري هاي رسانه

  .  است رها شده
 دارند قطعاً   سن  سال  سي  باالي  كه كساني.   دهيم  ارائه  كوتاهي  زمينه ، پس  است  الزم  موضوع  بهتر اين  درك  براي  
 هستيد   شاهد آن  كه اي  از برنامه  بخشي شد كه  تكرار مي  جمله ، مرتباً اين كار تلويزيون   در ابتداي آورند كه  خاطر مي به

   ابداع  در مقابل  واكنشي  است  شده  ضبط  از پيش  از برنامه  قسمتي  كه  مطلب  مكرر اين بيان.   است  شده  ضبط از قبل
 را در   شده  ضبط  از پيش هاي  قسمت  افزودن  امكان  سادگي  به  بود كه  تكنولوژي  عمومي  و پيشرفت نوار ويديوئي

   چنين  مبادا تماشاگران  داشتند كه  بيم  از آن  تلويزيوني هاي  شبكه  بود و مديران  آورده  فراهم  و فيلم  برنامه  يك الي هالب
شد   مي  اعالم  در پي  پي  واقعيت ازگو كردن ب  براي  دليل  همين شود؛ به  مي  پخش  زنده  صورت  به  برنامه تصور كنند كه

 نيز،   راديويي هاي  ايستگاه مديران. افتد  نمي  اتفاق  لحظه مانهشود ضرورتاً در   مي  پخش  تلويزيون  از صفحه  هر چه كه
   شده  ضبط ز پيش ا  موسيقي  پخش  بودند و روش  گريبان  به  دست  مشابهي ، با مشكل  تلويزيون  از ابداع  قبل چند دهه
 و مورد پسند   آمده  حساب  به  فريب  نوعي  از راديو بودن  زنده  موسيقي  شنيدن  خواهان  كه دگانن از شنو  برخي از سوي
  .شد  نمي  واقع همگان

  عاً مايه نوار ويدئو واق  بگوئيد آيا ابداع درنگ  بي حال. (رسد  نظر مي مورد به ها، بي  نگراني  گونه  اين  امروزه  
اما .  كند مورد جلوه  بي  خبر نيز روزي  و پردازش  بازپروري  درباره  كنوني ؟ شايد نگراني)  است  شما شده سردرگمي

 (Cannie Chung)    چونگ  كاني  در ماجراي پردازي  و صحنه سازي  صحنه گرچه.  نيايد  پيش  وضعي  چنين  است ممكن
   كردن  سرهم تواند براي  مي  شيوه رسد، اما همين  نظر مي ضرر به  بي(Donald Trump)    دونالد ترامپ  داستاني در فيلم
  . قرار گيرد ها، مورد استفاده  اخبار و گزارش استادانه

   و حقيقت  واقعيت توانند بين  نمي  سادگي  به  از بينندگان  برخي  بدانيم شود كه تر مي  جدي  زماني  وحشت  اين  
   از مردم اي انه صادق هاي گويد نامه  سينما مي  سرشناس  هنرپيشه(Alec Guiness)    گينس آلك.  شوند لئ قا تفاوت
 Star)    ستارگان  در جنگ  كه  است  همان  وي  شخصيت اند كه  پنداشته  واقعاً چنين  مردمها آن در   كه  است  كرده دريافت

Wars)از اينكه  جمعي  ارتباط  وسايل  از مدرسين تر، بسياري  بسيار جدي در سطحي.   است  شده  تصوير كشيده  به   
خبر صوتي ـ تصويري    فيلمز را ا  خبري  خود از كارهاي  برداشت  از دانشجويان اي  مالحظه بينند تعداد قابل مي

(Broadcast News)وجه  هيچ  بود و به تخيليكامالً صوتي ـ تصويري خبر   فيلم.  افتادند  حيرت  به د بودن  كرده  كسب   
 بر ، نيز برخوردارند  الزم  و فراست  از هوش ، كه  از مردم  بسياري اما برداشت.   مستند را نداشت  درام  و بوي رنگ
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   گونه  اين  داشتن  در مورد تكيه  ادعايي  گونه  و هيچ  است  شده سازي  و صحنه  كامالً پردازش  كه  است  متكي اخباري
  . وجود ندارد ر بر حقيقتاخبا
رسد،   نظر مي  به  نگاه  در اولين  كه چه آن ، برخالفيجاسوسماجراي    يك  به  مربوط  صحنه ، بازسازي  ترتيب  بدين  

   شكاف  به  اخالقي  احكام  كنندگان  تدوين  نيز وجود دارد كه  احتمال  اين در ضمن. ضرر نباشد پر  چندانممكن است 
  . باشند  برده  پي  تكنولوژيك هاي  مورد نظر خود و واقعيت اصول  موجود بين

   و موازين  ظاهراً با احكام  كه  است  از رويدادهايي  نمونه  اخبار، تنها يك  در ارائه پردازي  و صحنه سازي  شبيه  
   هستند كه  انعطاف  و قابل كلي   چنان  آن  اخالقي  از احكام هايي  بخش  ظاهراً، چون گفتم. كند  تضاد پيدا مي اخالقي

 منظور ما از  حاال ببينيم ..  خُب. (آورد  پديد مي  معنايي  امر مشكل  داد و همين  دست  بهها آن از  توان  مي تعابير متفاوتي
  )؟ دقيقاً چيست»  فريب « واژه
   در دادن  خبر از تن مديران. كنند استناد مي   آن  به  اخالقي  احكام  مخالفان  كه  است  داليلي  شد از جمله  گفته  آنچه  
 ديگر، پا  برخي.  دارند  كرد اكراه  استفادهها آن از   نتوان  شرايط  و در تمامي  فراگير نداشته  جنبه  كه  و مقرراتي  اصول به

 Michael) گارتنر   مايكل  كه زماني.  ندارند  اصوالً كاربردي  اخالقي  و معتقدند، احكام  فراتر گذاشته  هم را از اين

Garther)تريبيون  روزنامه    سردبيري   (Tribune)آمس  چاپ   (Ames)ـ  ، در سخناني  آيووا را بر عهد داشت  در ايالت 
  :گويد  مي  چنين  اخالقي  احكام  ـ در محكوميت  است  كرده  را نقل آن) 89  ص ((Conrad Fink)    كنراد فينك كه

   احكام  و اين  است  صادر كرده  اخالقي  و رهنمودهاي  خود احكام  براي  هر كسي  گذشته  دو دهه  يكي  طي رسد كه مي نظر   به  چنين
  تمامي.  هستند  و بغرنج ، پيچيده  بزرگ هاي  شركت  راهنماي هاي  نيز همانند كتابچه ، و در مواردي  ساده  فرمان  ده  همچون در مواردي

  . كرد  پياده توان  را نمي كدام هيچ:  دارند  مشترك  وجه ك ي  اخالقي احكام
  اگر خوانندگان.... شود   نمي  تبديل  شريف  انسان ، به  است  اخالقي  احكام  داراي اش  روزنامه  كه  دليل  اين ، صرفاً به  فرد ناباب  يك

   محسوب  مطبوعات  كننده  تنظيم  بهترين  رقابت ميدان. كردد نه خوا  ما منصرف  نپسندند از خريد روزنامه نويسيم  ما مي  را كه آنچه
 .شود مي

  
 خود  ها، ديگران  روزنامه  و راهنمايي  در هدايت  مردم خالتد   عدم  در صورت آيد كه  برمي  گارتنر چنين  از اظهارات  

  :)89  ص(نويسد   گارتنر مي  استدالل  در تشريح فينك.  را پر خواهند كردخأل   و اين  كرده را وارد صحنه
   مخالفت  براي  متعددي  داليل  سرشناس  از سردبيران  برخي  از جمله  مطبوعات  براي  اخالقي  احكام  تعيين  تدوين مخالفان

  :دارند خود ابراز مي
   عمده هاي  و شبكه  مطبوعات  از سوي  احكام  اينتأييد   در صورت  ويژه  و فراگير، به  قطعي  احكام  تدوين در صورت

 رفتار   همگاني  الگوي  صورت  به  و مردم ، قانونگذاران  قضات  از ديدگاه  احكام  اين  خطر وجود دارد كه ، اين تلويزيوني
   بازدارندگي  گام ، اولين  مكتوب ، معتقدند احكام  اخالقي  احكام  و اعمال  تدوين مخالفان.  شود ها تلقي  رسانه در تمامي

 .  فراگير است  معيار رفتاري ها تحت  رسانه  قرار دادن  در جهت دخواستهخو
  

 برخورد   نحوه  كه  دولتي هاي  از مقام  برخي  براي،  خاص  اخالقي  احكام  رعايت ها به  رسانه  ساختن  موظف انديشه
   رشته  يك  اعمال  هواداران استدالل  گرچه.   برخوردار است  خاصي پسندند از جذابيت  نمي ها با خود را چندان رسانه
   آن  جدي  نبايد از پيامدهاي  هر حال  دارد، اما به  منطقي ، ظاهري  خبري هاي  رسانه  به  خاص  اخالقي  و موازين احكام
  . ماند غافل

در رود (Pawtucket)    اكتشهردار پوت:  كنيم  مي  رويداد اخيراً اشاره  يك ، به مسئله   اين  اهميت  به  بردن  پي  براي  
   انجمن  از سوي  شده  تعيين  اخالقي  تا احكام  خواست  پراويدنس چاپ    ـ  بولتن ژورنال   آيلند از روزنامه

   نحوه  سرسخت  از منتقدان  كه  شهردار پوتاكت(Brian Sarault)   سارولت برايان.  را بپذيرد اي  حرفه نگاران روزنامه
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 رسيد   چاپ  به  ـ بولتن  ژورنال  در نشريه  خبر كه  مصاحبه  در يك  است  شهرداري ها با تشكيالت برخورد روزنامه
  ):4   الف  ص1990 (  گفت چنين

   ار اعمال  در مورد رويدادها، بايد معيار خاصي  مطبوعات  از سوي طرفانه  و بي  منصفانه  از گزارش  اطمينان  حصول براي
   اخالقي  و اصول  دهندگان  و در برابر رأي كنم  سوگند ياد مي  شغل  اين  تصدي  براي  رسمي  مقام  يك  عنوان  به من. كرد

ها   رسانه  نيز براي  اخالقي  روشن  و موازين  احكام ، بايد نوعي  شك بدون.  كنم  مي  حس مسئول خود را   بر ايالت حاكم
 . شود تعيين

  

   گرفتن  ناديده  در صورت يعني(داند   مي ولئشهردار خود را مس:    است  كامالً روشن ري اظهار نظ  چنين پيامد و نتيجه
.  قرار گيرند  مشابهي  نيز بايد در وضعيت  مطبوعات پس)  خواهد شد  مجازات  نوعي  خود، به هاي مسئوليت و  تعهدات
 هزار 18   كه اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  از سوي ه شد  تعيين  اخالقي  احكام  از پذيرفتن   ـ بوستن  ژورنال  روزنامه

 تنها با   اعتقاد ما نه  به  كه  داريم  خاصي  مشي  خود خط ، ما براي  گفت  روزنامه  اين سخنگوي.  كرد عضو دارد خودداري
 نيز ها آن از   در مواردي  بلكهكند  مي  برابري نگاري  روزنامه  مختلف هاي  انجمن  از سوي  شده  تعيين رهنمودها و احكام

  . تر است پيشرفته
   به  در پاسخ   ـ بولتن ژورنال .  است  ابراز داشته  فينك  كه  است  از ديدگاهي  كامالً روشني  شد نمونه  گفته  آنچه  

   گونه  اين دهد كه نمي   دارد و اجازه  خاصي  خود معيار و احكام  براي  كرد كه  اعالم درنگ  بي  شهردار پوتاكت اظهارات
  .هد نمايدع متها آن   رعايت  به  خود را نسبت  احكام  گونه  اين  شود و با پذيرفتن  تحميل  روزنامه  به  از خارج احكام

 ها آن از   بسياري  كه  خبري يها نا سازم ، براي  و پاسخگويي مسئوليت   و پذيرفتن  اخالقي  معيار و موازين  موضوع  
 در   مندرج هاي  تضمين  و به  داده  نشان  خود حساسيت  استقالل  حفظ  به شديداً نسبت    ـ بولتن ژورنال همانند 
   بعدي  در فصل  كه  گونه همان.   است آفرين كنند، مشكل  مي  تكيه  مطبوعات  آزادي  در قبال  اساسي  قانون  اول اصالحيه
  نتيجه  بي  تا حدود زياديها آن   غيراصولي  رفتارهاي  در قبال  خبري يها نا سازم  عليه  مجازات  اعمال  است  شده تشريح
   وادار ساختن  را براي اي  كرد تا شيوه  تالش1983   در سال اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  مثال براي.   است بوده

   شكايت  يافتند تا به  مأموريت  ويژه  گروه ور يك منظ  اين  كند و براي  تدوين  اخالقي  احكام  رعايت  خود به اعضاي
  اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن  ملي ، هيئت  سراسري  بررسي  يك  در پي1984  در سال.  كنند  رسيدگي  مطبوعات عليه
   انجمن ي مل هيئت.   است  نداشته  چنداني  كارآيي  مطبوعات  عليه  شكايات  به  رسيدگي  سيستم  كرد كه اعالم

  ها به  از شكوائيه  كرد برخي  اعالم  مطبوعات  عليه  شكايات  به  رسيدگي  با نحوه  در مخالفت اي  حرفه نگاران روزنامه
   و تمامي  محدود شده  انجمن  اين  اعضاي  تنها به  شكايات  به  رسيدگي  مكانيزم شود و چون  منجر مي پيگرد قانوني

  .آيد  پديد مي عدالتي  بي  نوعي گيرد در نتيجه  برنمي را در نگاران روزنامه
  هاي  كنترل  پيرامون  بعد در بحث  در فصل  ديگر نيز وجود دارد كه  و نكات مسائل شد   گفته  كه  بر آنچه  عالوه  

   خبري هاي  رسانه مهار  براي  ديگري هاي  شيوه  ساختن مطرح.  كرد  خواهيم  اشارهها آن  ها به  رسانه  و خارجي داخلي
 خود را   خاص  جايگاه  اخالقي  احكام در واقع.  ندارند  اعتبار و ارزشي  اخالقي  و موازين  احكام  كه  نيست  معني بدين

  .اند  كرده  اعتراف  احكام  گونه  اين  مثبت  بر نقش  خبري هاي  رسانه اندركاران  از دست دارند و بسياري
  هاي  جنبه شود بلكه  نمي  ناشي  اخالقي  احكام  اجراي  موجود تنها از چگونگي  مشكل  كه  داشت  اما بايد توجه  

   آمس  چاپ  تريبيون    سردبير روزنامه  كه آنچه. كنند  را ايجاد مي تري  جدي  مشكالت  احكام  گونه  اين  به  مربوط فلسفي
   آن  افراد ناباب  تبديل  براي  روزنامه  يك  از جانب  اخالقي زين و موا  احكام  داشتن  ـ صرف  است  كرده در آيووا عنوان

  . كرد  تحميل توان  و سجايا را نمي  فضايل دهد كه  مي  ـ نشانيست ن  كافي  افراد صالح  به روزنامه
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  ند ايجاد فضيلت برخوردار اي  مالحظه  قابل  از خود مختاري  حرفه  اين اندركاران  دست  كه نگاري  روزنامه  در عرصه  
 يا   عيني  ديدگاه  ارائه نگار را به  روزنامه  يك توان  مي چگونه.  تر است  مشكل  دو چندان  دستورالعمل و تقوا از طريق

   وادار نمود؟  پرهيزكاري  را به  مردم توان  مي  ديگر چگونه  بيان به.  وادار نمود منصفانه
   از مجازات  خاطر وحشت  صرفاً به  كه شخصي«: گويد  مي  موضوع  اين يحدر تشر) 274   ص1964  چاپ( اسپينوزا   

  والتر ليپن. » كرد  او را پرهيزكار توصيف توان  و نمي  نگرفته  الهام  از عشق  وجه  هيچ كند به  مي  دوري  جنايت از ارتكاب
  :  است  و گفته  برده  و ناپايدار پي  سيال ايط شر  ايستا به  مقررات  تحميل ، در جهت  تالش  دشواري به) 170   ص1929(

   يك  درك  براي  همانند تالش  درست  شده  تعيين  از پيش  فهرست  يك  براساس  اخالقي  موازين  خلق  در جهت تالش
 تقريباً  يون اخالق تالش.   است  از آن  ثابت هاي  عكس  و گرفتن  آن  بودن جان  و بي  بودن  ثابت  با فرض  متحول پديده
   ثابت  مفاهيم  رشته  تغيير را با يك  در حال  پديده  يك اند تا جوهر و ماهيت  كرده  تالشها آن.   است  بوده  گونه  اين هميشه

  .  نيست  كار، شدني اين. مهار كنند
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  12  فصل
  

    بازنگري هاي شيوه
  
  

  .شود  نمي  اصالح  با موعظه نااهل
  ارسطو

  
 اگر   كه  است  چرخيده  موضوع و اين» جوابگو بودن «ر محو  حول  از مباحث  اينجا، بسياري  تا به  كتاب از ابتداي

 و   كرده ها رسيدگي  حساب تواند به  يا نهاد مي  شخص  باشد، آن مسئول   يا نهادي  شخص  در قبال  خبري هاي رسانه
  . كند  اعمال مجازات

   حساب  كسي  بايد در برابر چه  كه  مطلب  دارد و در ابتدا، اين  اختصاص جوابگو بودن   مقوله  بررسي  به  فصل  اين  
در .   است  قرار گرفته كند مورد بررسي  اجرا مي  و قابل  را تقويت  جوابگو بودن  كه  بازنگري هاي  شيوه  داد و سپس پس
   كه  و كساني  داخلي يها نا نهادها و ارگ  از سوي صادره   و احكام  موازين  از قبيل  دروني  كنترل هاي  شيوه  فصل اين

   شامل  را كه  از خارج  كنترل هاي  دارند و شيوه عهده ه را ب  سازماني  درون ها و رهنمودهاي  صدور دستورالعمل مسئوليت
  . كرد  خواهيم شود ارزيابي  آمريكا مي  حقوقي  و نظام  مطبوعات شوراهاي

    دهند؟ كاليدمن  پس  حساب  كسي  چه  بايد به مطبوعات:  كنيم  آغاز مي  گونه  را اين ث بح  ترتيب  بدين  
(Claidman)و بوچامپ    (Beauchamp)) 1987در   جوابگويي  مقوله اند كه  عقيده بر اين) 221 تا 211   صفحات 

دهند   مي  ارائهها آن   كه  از تعاريفي در يكي. دشو  مستفاد مي  مقوله  از اين  و تعابير متعددي  نيست  روشني  مفهوم اساس
  :شود  مي  در نظر گرفته  عمدتاً اخالقي  موضوعي  و پاسخگو بودن  دادن  پس ، حساب)212 و 211  صفحات(

  يبرااست    دهد ممكن  پس بايد حساب  مي  كه  و كسي  جوابگو بودن  يعني  دادن  پس  حساب ، واژه  انگليسي  رايج در زبان
   كمكي  يكديگرند و در نتيجه ، مترادف  در اصل  دادن  پس  و حساب  پاسخگو بودن واژه.  شود  فراخوانده  توضيحات اداي
   عبارت  در قالب توان  را مي  آن  كه مسئوليت   نوعي  يعني  آن  متداول  در معين  جوابگويي واژه. كنند  نمي  موضوع  درك به
   موجهه  داليل  و ارائه  توضيحات ، اداي  روشنگري تواند از طريق  مي شخص.   داشت بيان »شود مسئوليت به من ختم مي«

 در برابر   و موجهه  منطقي  داليل ، معموالً با ارائه  منطقي  پاسخگويي  هر گونه. و رفتار خود پاسخگو باشد  اعمال در قبال
 .  است  دارد همراه ها را برعهده ساب ح  به  رسيدگي مسئوليت قانوني طور  هب     كه كسي

  
،   كار فرمايان شود بلكه  محدود نمي،  مجموعه  يك  عنوان  به  مردم  تنها به  معتقدند جوابگو بودن  و بوچامپ  كاليدمن  

  گيرد  را نيز دربرمي  خبري كنند و منابع  پيدا مي  ارتباط  با خبر و گزارش  كه كساني
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 و  مسائل و  نگاري  روزنامه  حرفه مالحظاتچون كند   ايجاد مي  مشكل  اغلب  كارفرمايان  در قبال  جوابگو بودن  
) 217  ص(گويند   مي  و بوچامپ كاليدمن. كنند  با يكديگر تضاد پيدا مي  اغلب ، اشتغال  محل  سازمان  مالي منافع
 از   نشريه  سردبير يك  كه  است  كارفرما، موردي ي مال  و منافع  ژورناليستي  مالحظات  از تضاد ميان  نمونه ترين رايج
 وارد   روزنامه  عمده  دهندگان  از از آگهي  يكي  به  بر اثر انتشار آن  كه  سهمگيني  ضربه  علت  به  خبر مشروع  يك چاپ
  هاي ، آگهي  خبري  چنين  چاپ  در صورت  كه  است  گفته  صراحت  به  آگهي  صاحب كند چون  مي شود خودداري مي

  . خواهد كرد خود را قطع
   كسي  بايد در برابر چه  ژورناليست يك. كند  مي  را مخدوش  حد و مرز جوابگو بودن  شك  بدون  وضعيتي  چنين  

  خبرنگار راديو و  عنوان  به زماني. دهد  قرار مي  را بر سر دو راهي  جداً انسان مسئله  ؟ اين  يا مردم پاسخگو باشد ارباب
   اداره  جز براي  كه رويدادي.  شدم  مي  اعزام  بزرگ هاي  فروشگاه  گشايش  از مراسم  گزارش  تهيه  براي ، اغلب تلويزيون

   تا حدودي  تجاري ارزش  بي هاي  گزارش  در تهيه  من گرچه.  ندارد  و ارزشي ، اهميت  راديو ـ تلويزيون  ايستگاه آگهي
  ها نشان  گزارش  گونه  اين تهيه.  ام  كرده  تهيه هايي ها گزارش اهگ فروش  گشايش  درباره  هر حال  به اما دادم  مي  نشان اكراه
   كه مردمي ( كردم  مي  جوابگو احساس  از مردم ، بيش ، احتماالً خود را در برابر كارفرمايان  فلسفي  از ديدگاه دهد كه مي
   بهتري  جديد، خدمت هاي  سوپرماركت  گشايش  با شكوه  با مراسم  در مقايسه  مفيدتري هاي  گزارش  با تهيه توانستم مي
  .  كنم  خود را حفظ  شغل خواستم  مي  من دهد كه  مي  نشان مسئله  ، اين  عملي از ديدگاه).   دهم  ارائه  آنان به

  ها را تا حدودي  روزنامه  سرمقاله اي، محتو ير تجا هاي  آگهي ها، فشار صاحبان  رسانه نمسئوال   انكارهاي  رغم  به  
    گروهي هاي  رسانه اخالق    در نشريه  كه  زمينه  در اين اي  تازه  بررسي ، نتيجه  مثال براي. دهد  تأثير قرار مي تحت

   عامه  صد مجله  يك  از سردبيران  دقيقاً نيمي دهد كه  مي  نشان  رسيده  چاپ به) 101 تا 93   صفحات1987  هسترمن(
  سردبيران)  درصد3/78( اكثر  گرچه. ها قرار دارند  آگهي  فشار دايره  تحت  تا حدي اند كه  كرده  اعتراف، پسند آمريكايي

 غير مجاز ها  از آن  آگهي  دريافت  در مقابل  آگهي  مورد پسند صاحبان  خبري  پوشش  دادن گويند كه  مي  مجالت  نوع اين
   كاالي  يك  خطرات  درباره  كامالً مستندي  از انتشار گزارش  قبل  كردند كه  اعترافها آن از  ي از نيم باشد، بيش مي

  .كنند  مي ها مشورت  آگهي شود با اداره  مي  چاپها آن   در مجله  آن  به  مربوط  آگهي  كه خاص
ها   آگهي شود با اداره  مي  نوشته  كه هايي رمقاله و س  نشريات  سردبيران  بين  كه  نيست  معني  اين  ضرورتاً به  گفته  اين  

گيرد اما جوابگو   نمي  صورت  مبادالتي  چنين  خبري هاي  از رسانه  در بسياري  وجود دارد، چون  بستان  بده  نوعي هميشه
   و جوابگو بودن مسئوليت.   است  بستان  بده  گونه  اين  از موارد متضمن  در برخي  كارفرمايان  مقابلر د  گزارشگران بودن

 و   قاعده  هميشه گرچه   دليل  همين  دارد و به ريانج   خبري  ساختار سازمان  در تمامي  عمومي  شكل كارگزار به/كارفرما
   را هم  نكته ها وجود ندارد اما اين  در سر مقاله  خبري  سازمان  صاحبان  منافع  در نظر داشتن  براي  خاصي مقررات

 خود   را به  مخاطبان رود توجه  انتظار مي  كه  و اخباري  است  مركز انتفاعي  يك  نوعي  خبر، به  انكار كرد كه انتو نمي
  1گذارد  يد بر محتوا تأثير ميترد  بي، كند جلب

. سخگو هستندكند پا  مي  را چاپها آن   به  مربوط هاي  اخبار و گزارش  كه  كساني  در قبال  بالطبع  خبري يها نا سازم  
   قابل  قانوني و از لحاظ (  غيراخالقي  افراد، اقدامي  درباره  و مغرضانه اساس  بي هاي ترديد انتشار اخبار و گزارش بي

 و  نما شدن دانند تا از انگشت  خود مي  وظيفه ها تا حد زيادي رناليستو، ژ  بر اين عالوه. شود  مي محسوب) پيگرد
   نشريه  خبر چندين نمسئوال،   مثال براي.  ورزند ، اجتناب  است  شده  ماجرا كشيده  به  پايشان سته ناخوا  كه تحقير كساني

   تدبير كامالً غيرعملي  يك  عنوان ه داشتند ب  شركت  امرسون  در دانشگاه  و اخالقيات  تلويزيون  كنفرانس  در دومين كه
   و سارق  بوده  از بانك  شاهد سرقت  كه  شخصي  هويت  كردند تا از افشاي ب آرا تصوي  اتفاق  به  توجيه اما احتماالً قابل

 شاهد   نام  افشاي  رسيدند كه  نتيجه  اين  به آيي  گردهم  در اين  كنندگان اجتماع.  كنند  خودداري  فرار گرديده  به موفق
  . انداخت خطر خواهد   را به  وي  خبر نخواهد داد و تنها جان  به  جذابيتي هيچ
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   گزارش  تهيه  به  كه  كساني  سرنوشت  به  متعهد، نسبت نگاران  روزنامه دهد كه  مي  نشان  در مجموع  من  مشاهدات  
شان اكراه دارند يتاز افشاي هو   كه  افرادي  هويت  و از افشاي  نموده مسئوليت   دارند احساس  اشتغالها آن  درباره

   در دانشگاه نگاري استاد روزنامه) 1987  مصاحبه ((Henry Shutle)   شاتل  هنري  كه نه گو همان. كنند  مي ودداريخ
   هر خبرنگاري  در زندگي  است  در اسپانيا گفته  آسوشيتدپرس  دفتر خبرگزاري  پيشين  و رئيس(Syracuse)  سيراكوس
 و   تصادف  بر حسب  كس  هيچ  به  كند كه  دقت برساند اما بايد  آسيب  كسي بايد عمداً به  مي  وجود دارد كه لحظاتي

  . وارد نسازد اي  لطمه قصد قبلي
   خود در صورتي  منابع  هويت  از افشاي  گزارشگران كند كه  مي  ايجاب ، همچنين  منابع لا در قب مسئوليت احساس   
 جا   همين  به  و اطالعاتي  خبري  منابع  هويت  از افشاي  خودداري  وعده البته.  كنند  باشند خودداري  داده  قولي  چنين كه

   منبع  هويت  نگهداشتن  پنهان  براي  الزم  و اختيارات  از قدرت  كند كه  حاصل گزارشگر بايد اطمينان. شود  نمي ختم
   پنهان  وعده  با دادن خبرنگار اند كه  رسيده  نتيجه  اين  به  سردبيران  كه  افتاده  بارها اتفاق  چون ددار استر برخو خبري

 خبر   منبع اند تا هويت  خواسته  و از وي  فراتر گذاشته  خبرنگاري  اختيارات حيطهاز  پا را   خبري  منبع  هويت نگهداشتن
  . كند را فاش

   قبال تعهد خود در  باشد به  داده  را وعده  خبري  منبع  هويت  نگهداشتن  پنهان  خبرنگاري  چنانچه  اما در مجموع  
 تا 89   صفحات1985 ((Jhon Hulteng)    هالتنگ  جان  كه  گونه  همان ، در واقع  موضوع اين. كند  مي  خبر عمل منبع
   در شرايط البته.  دارد  عميق اي  ريشه  ژورناليسم  و قاموس  در فرهنگ  كه  است  اعتماد مقدس ، نوعي  داشته بيان) 95

 منجر   هولناك  جنايات  از وقوع  افراد و جلوگيري  جان  حفظ  به  خبري  منبع  هويت شاي اف  كه  و مواقعي غيرمعمول
  .گيرند  مي  خبرناديده  منبع  هويت  افشاي  عدم  پيامدگرا، تعهد خود را در قبال  با استدالل شود خبرنگاران مي
   خبري  منابع ، تعهد خود را در قبال  قانوني يات و مقتض  داليل شوند تا بنا به ها ناگزير مي ، ژورناليست  در مواقعي  

   به  كه  است آنجلس  لوس  تلويزيوني  مدير ايستگاه  لوئيس  ويل ، ماجراي  زمينه  در اين  نمونه حادترين. زير پا بگذارند
   گرفته  بر عهده ست هر  پتي  ربودن مسئوليت   كه  گروهي  از سوي  و نوار ارسالي  نامه  يك  از تحويل خاطر خودداري
 در اختيار   كه  و نواري  نامه  از تحويل  خودداري  دليل  در ابتدا به لوئيس.  شد  محكوم  زندان  به  دادگاه بود، از سوي

   از سوي  فرجام رد تقاضاي  آزاد كرد اما با  استيناف  درخواست  به  را تا رسيدگي  وي  دادگاه  شد و سپس  زنداني داشت
  . داد  ارائه  دادگاه  به  در اختيار داشت  را كه  شد و مداركي  تسليم  لوئيس  بود كه  مرحله در اين.  شد دداً زندانيج م هدادگا

 و  ، سيمون  گيلمور، بارون  كه ماجرايي ((William Far) فار   ويليام. شوند  نمي  تسليم  كه نگاراني  اما هستند روزنامه  
  هرالد آنجلس لوس  گزاشگر روزنامه) اند  كرده  را نقل  آن359   ص1990 (Gillmor, Barron, Simon & Terry)   تري

   خود دو ماه  خبري  از منابع  يكي  هويت  از افشاي  خودداري  علت  به(Los Angeles Herald Examiner) اگزامينر
  . شد زنداني

   به  مرسوم  قوانين  كه هايي  در ايالت حتي ها را  از ژورناليست اري بسي ، ذهن  منابع  در قبال مسئوليت تعهد و  گونه  اين  
   ايالتي  قوانين  از جمله مصونيت  قانون. كند  مي  خود مشغول  به  شدت ، وجود دارد به(Shield Law)   مصونيت  قانون
 را در   گزارشگران كه)   است ه گرفت  صورت  ملي  در سطح مصونيت   قانون  تصويب  براي  نافرجامي هاي تالش ( است

  هاي  از ايالت  از نيمي ، در بيش  كتاب  اين  نوشتن در هنگام. كند  مي ظف خود، ح  اطالعات  افشاي  براي برابر اجابر قانوني
  همين   به  وجود دارد كه  مختلف  از قوانين ها نيز تركيبي  از ايالت  و در بسياري  وجود داشت مصونيت  آمريكا قانون
  .اند  شده منظور وضع

    قانون  كاليفرنيا كه  از دادگاههاي  يكي قاضي.   گرفت  ناديده توان  را ميمصونيت   قانون  كه  داشت  بايد توجه  
   را به(Sacramento Bee)   ساكرامنتو بي    سردبير و دو گزارشگر روزنامه،مسئول مدير   است  در آنجا جاريمصونيت

.  كرد  زندان  رسيد، روانه  چاپ  به  روزنامه  اين  در صفحات  آن  متن  كه  نويسي  دست  نامه  منبع  از افشاي ري خوددا اتهام
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گيلومور، ( ندارد   كارآيي  مورد خاص  در اين مصونيت   قانون  كرد كه  اعالم اي  پيچيده  با استدالل  دادگاه  اين قاضي
  ).359   ص1990،   و تري ، سيمون بارون

   است  ممكن ها چگونه  ژورناليست دهد كه  مي  نشان  اطالعات  منبع  نگهداشتن  پنهان  به  مربوط  و مشكالت مسائل   
  مسئوليت   مستقيماً با موضوع  كه  گوناگون  داليل بنا به.  قرار گيرند  بر سر دو راهي  حساب  دادن  با تعهد و پس در رابطه

  :تواند بسيار مفيد باشد  مي  اطالعات  منبع  هويت  افشاي  عدم كند، وعده  پيدا مي بر ارتباط خ  منبع و تعهد در قبال
   در اداره  مديريت وء درمورد س  كه  فردي  مثال براي. ماند  مي  مصون  احتمالي ها و مجازات ، از مزاحمت  اطالعات منبع. 1

  . دچار درد سر خواهد شد  هويتش  افشاي دهد در صورت  مي قرار  دراختيار خبرنگاران  خود اطالعاتي  خدمت محل
اگر قرار .  برقرار كنند ها ارتباط توانند با رسانه  در اختيار دارند مي  اطالعاتي  كه  و كساني  مردم  كه  است  بر اين اصل. 2

  ضر نخواهد بود اطالعات حا  كس  هيچ  صورت  شود در آن  در اختيار دارند فاش  اطالعاتي  كه  كساني باشد هويت
   آگاهي  خود را براي كند تا اطالعات  مي  را فراهم  امكان  اينها آن   ماندن ناشناس. ها قرار دهد خود را در اختيار رسانه

 .ها قرار دهند  در اختيار رسانه مردم
  

   زير به  داليل  بنا به  ناشناس  از منابع ده استفا  صورت  در آن  كنيم  فرض مسئول   مردم  را در قبال نگاران اما اگر روزنامه
  .كند  تضاد پيدا مي  ژورناليست مسئوليت تعهد و  مقوله

 در خبرها و   كه  كساني ، حتي تر باشيم  دقيق اگر بخواهيم.  باشد  را گفته ، حقيقت  ناشناس  منبع  يك  وجود ندارد كه  تضميني هيچ. 1
   ناگزيرند تا در مورد اظهاراتها آن   كم  باشند اما دست  را گفته  حقيقت  وجود ندارد كه  تضميني  شده  قول  نقلها آنها از  گزارش

 در تعهد و  كند با ايجاد شكاف  مي  تكيه  ناشناس  منابع  به  از اندازه  خود بيش هاي  در گزارش  كه گزارشگري. خود پاسخگو باشند
  .سازد  مي  را مخدوش  بودن تعهد و پاسخگو  گونه  خود، اين مسئوليت

 سوء  گونه  اين ك كالسي نمونه.  خود قرار دهند  دست  را بازيچه ، مطبوعات  شخصي  خاطر منافع  به  است  ممكن  ناشناس منابع. 2
 و   ناشناس  صورت  به  خاصي ، اطالعات  شيوه در اين. شود  مي ناميده » (Trial Ballon)   آزمايشينولبا «  از مطبوعات استفاده
 در   مردم  يا منفي  از برخورد مثبت  اطالع  براي  سياستمداري  مثال براي(شود   منتشر مي  آن  در قبال  مردم  واكنش  سنجيدن براي
  دم مر  منفي  واكنش كند تا در صورت  منتشر مي  طور ناشناس  را به  طرح  اين  به  مربوط  اطالعات  بزرگراه  يك  احداث  طرح قبال
 . كند  خودداري  طرح  اين  قرار گيرد، از اظهار نظر درباره  مورد سؤال  آنكه بدون

  

كند و   مي  عمل  دولبه  همانند شمشيري  چگونه  تعهد و پاسخگو بودن دهد كه  مي ، نشان خبري  منبعناشناسي   موضوع
 از رويدادها و  بسياري. دارد  مي  بيان  خوبي  را به  ژورناليستي گيري  در روند تصميم  عملي هاي ، واقعيت در ضمن
   احتماالً تحقق  ناشناس  از منابع  استفاده  عدم  در صورت يتگ واتر  به  مربوط هاي  افشارگري ها از جمله گزارش

   وقت با صرفتوانند   مي ها معتقدند كه  از ژورناليست برخي.  بود  كامالً مطمئن توان  نمي  زمينه اما در اين.  يافت نمي
 يا   كاهلي  را از عوارض  ناشناس  از منابع  كنند و استفاده خواهند بطور مستند دنبال  مي  را كه ، هر موضوعي الزم

  .كنند  قلمداد مي  خبر و گزارش  در فرايند تهيه كاري فريب
   و بحث  بسيار حساس هاي زارش گ حتي.  باشد  وجود داشته  طرز تلقي  در اين  از حقيقت هايي  نشانه  است  ممكن  

   يك(Pittsburgh Press)   پرس بورگپيتز   نشريه  مثال براي. اند  شده  تهيه  شده  ضبط  اظهارات انگيز نيز كامالً براساس
  بط مستند و ض  تماماً حالت  كه  منتشر ساخت  انسان  داد و ستد كليه  برانگيز در زمينه  مستند و جنجال هاي  گزارش رشته
  واشنگتن    با نشريه اي  در مصاحبه  مقاالت  اين  از نويسندگان  يكي(Andrew Schneider)اندرو اشنايدر.   داشت شده

   تا بدون  گرفتم تصميم « گفت) 33   ص1986 (Leslie)   لزلي ((Washington Journalism Review)  ريويو  ژورناليزم
   تداركات ، پرستار، مأموران  صدها پزشك  كه در حالي«. »  كنم  تهيه  زمينه  در اين موثق   گزارشي  ناشناس  از منابع استفاده

 در اختيار   موثق  اطالعاتي  مورد بحث  موضوع توانند درباره  قرار دارند و مي  در دسترس  كليه  اهداء كننده و خانواده
  .» كرد  تهيه  گزارش اي  حاشيه مسائل   به  و پرداختن افي و خيالب  و گمان  حدس ايد از رويبدهند، ن خبرنگار قرار مي
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  اين.   نيست  خوشايندي  چندان ، داستان  انسان  كليه  خريد و فروش  به  مربوط  دقيق  جزئيات  افشاي  گفت  شايد بتوان  
اما .  شود  تلقي  خبري نابع م  گزارشگر در قبال مسئوليت مغاير تعهد و   جزئياتي  ذكر چنين  نيز وجود دارد كه احتمال

  با انتشار اين.  بردند  پي  انسان  داد و ستد كليه  موضوع  كامالً به ها مردم  گزارش  با انتشار اين نبايد انكار كرد كه
  . شوند  آگاه  بسيار مهم مسئله   از يك  بود، مردم  ساختگي  و اطالعات  خبربافي  از هر گونه  عاري ها كه گزارش

  توان  مي  چگونه  ببينيم  بهتر است  آشنا شديم  دادن  پس  و حساب  و ابعاد جوابگو بودن  با مفهوم  تا حدودي  كه  حال  
   ابزار كنترل  به  و مهار داخلي  را از كنترل  بحث در اينجا موضوع.  وادار نمود  حساب  دادن  پس ها را به ژورناليست

  . دهيم  مي  خود سوق  در برابر اعمال  پاسخگو بودن  به  خبري مسائل  ركاراناند  دست  وادار ساختن  براي خارجي
   است  ممكن گرچه( كارفرما   در مقابل  جوابگو بودن  شكل  شديدترين  عنوان  به  داخلي باطضان:   داخلي باطض ان  

 و   موازين  اين  اجرايعلت  به)  وارد كند  لطمه  مردم  در قبال مسئوليت تعهد   به  داخلي  و موازين  مقررات  به پايبندي
  .  است  و ارزيابي  تعريف  قابل  سختي ، به  بسته  درهاي  در پشت احكام

  هاي  روزنامه  سردبيران  انجمن  از سوي  شده  انجام بررسي.  وجود دارد  و سوابقي  نيز اطالعات  زمينه  اما در اين  
   داد كه  رسيد نشان  چاپ به) 16 تا 7   صفحات1986 - 1987(   گروهي هاي ر رسانه د اخالقيات  نشريه در   آمريكا كه

، از كار بركنار يا منتظر   بررسي  اين  از انتشار نتايج  پيش  سال  سه  زماني  در فاصله نگاران  درصد روزنامه78   كم دست
گويند   مي  كه  منتقداني  ادعاي  برخالف  داد كه شان ن  نداشت  علمي  جنبه  هم  چندان  كه  بررسي اين. اند  شده خدمت
 خود را   زيردست ، كاركنان  سردبيران  كه شوند، بايد گفت  رها مي مجازات  بي  داخلي  و موازين  مقررات  كنندگان نقض
  ).8  ص(كنند   مي  خبر پياده  را در اتاق  الزم باطض دارند و ان  كنترل تحت

   خود مطلع  زيردستان  عليه  سردبيران باطيض از تدابير ان درتن   به  مردم  داد كه  نشان  حال  در عين  بررسي  اين  
  دهد كه  مي  نشان  بررسي  اين هاي  ديگر از يافته يكي.  كرد  خواهيم  را بيان  مطالبي  بازهم  موضوع  اين درباره. شوند مي

   رو به  بزرگي  خود، با مشكل  زيردستان  رفتار و اعمال  بودن غيراخالقي يا   اخالقي  پيرامون گيري  در تصميم سردبيران
   آزادي  كار خبرنگاران  نحوه  به ، بالطبع  داشت ها اختصاص  روزنامه  سردبيران  ارزيابي  به  كه  بررسي در اين. رو هستند

  در مورد اخالقي.   است  نشده اي كنند اشاره  مي كار  غيرانتفاعي يها نا و سازم  راديو ـ تلويزيوني هاي  شبكه  براي كه
،   است  پرداخته  نامزد انتخاباتي  يك  درباره  تبليغ  خود به  مأموريت  از حيطه  خارج  كه  كار خبرنگاري  يا نبودن بودن

  .  است  بوده50-50 تقريباً   و موافق تعداد مخالف
شود و در   مي  تلقي  غيراخالقي  رفتاري  و چه  است  اخالقي ر و اعمالي رفتا  چه  اينكه نظر درباره  با وجود اختالف  

، سوء   ديگران  و گزارش  نوشته  سرقت  چون يمسائل. نظر وجود دارد  تقريباً اتفاق  خاطي  خبرنگاران مورد مجازات
   است  اعمالي  دارد از جمله  ارتباطاه آن با   روزنامه  كه هايي  از شركت  تخفيف  و دريافت  محرمانه  از اطالعات استفاده

  ).9  ص( تأكيد دارند ها آن   بر محكوميت  همگان كه
در . سازد  مي  را مشخص  روزنامه  در درون باطيض ان  از اقدامات هايي  جنبه  بررسي  اين  برجسته  از نكات  برخي  

  ):9  ص ( كنيم مي  نقل فوق  را از بررسي اينجا عيناً مطالبي
 خود   زيردستان  توسط  خالف  اعمال  نفر از ارتكاب  از يك  قرار گرفتند بيش  مورد مصاحبه  كه  نفر سردبيري هر سهاز 

   اين  به  مربوط  پرسشنامه  به  كه بيريدر س122از .  آوردند  ميان  به  سخن  بررسي  اين  از انجام  پيش  سال  سه در خالل
   شش  به  نيز هر يك  روزنامه يازده.  كردند  اشاره  اخالقي  موازين  مورد نقض240  به   دادند در مجموع  پاسخ بررسي

  . كردند  اشاره  تخلفات گونه  از اين،مورد يا بيشتر
  مسائل   گرفتن  خاطر ناديده  نفر را به  يك  كم  دست  گذشته  سال  سه  طي  كه  نفر گفت  سردبير، يك  از هر شش 

   نفر را به  يك  كم  دست  مدت  همين  در طول  نيز گفتند كه  درصد بقيه حدود يازده.   است ر بركنار كرده از كا باطيضان
  .اند  كرده  منتظر خدمت  مشابه علل
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.  وجود دارد  مكتوب  اخالقي  موازينها آن  هاي  در روزنامه اند كه  كرده  اعالم  درصد از سردبيران  و هفت  حدود سي 
چهار درصد گفتند در .  وجود ندارد ها  آن هاي  در روزنامه  موازيني  چنين  كردند كه  و چهار درصد اعالم اهحدود پنج

  . كردند ع امتنا  درصد از پاسخگويي  هستند و شش  موازين  گونه  اين  تهيه حال
 

   و احكام  موازين  كه بيراني درصد از سرد30حدود :  نيز دارد  ديگري  مالحظه  و قابل  برجسته  نكات  بررسي اين
   اخالقي  موازين  موارد نقض  و در اغلب  شده  تصريح  روزنامه نامه  مستقيماً در نظام  دارند گفتند تدابير تنبيهي مكتوب

  در  خبر و گزارش  تهيه  به  كه  است  و كساني  گزارشگران  بين  نامطلوب  اجتماعي هاي  تماس  چون مسائل  دربرگيرنده
   شده  تهيه هاي  اخبار و گزارش  بازنويسي  خبر خود، صرفاً به  ذكر منبع  بدون  كه  دارند يا خبرنگاراني  اشتغال مورد آنان

  .كنند  مي  مبادرت  ديگران توسط
   عليه  كه  موارد از تدابير تنبيهي  دراغلب  مردم دهد كه  مي  مورد نظر نشان  بررسي  كه  يادآور شديم  از اين  پيش  

  ها يك  نيز روزنامه  اما در مواردي  است  در بيشتر موارد درست  مطلب اين. خبرند شود بي  اتخاذ مي خبرنگار مختلف
 از   موازين  موارد نقض  شخص  و اينگمارند خدمت مي  شود به  مي  محسوب  روزنامه  خوانندگان  نماينده نفر را كه

   به  خبري هاي  رسانه  عليه  مردم  شكايت  دارند تا به  وظيفه2   خوانندگان نماينده. كند  مي  را گزارش  خبرنگاران سوي
  . كند  رسيدگي طرف  فرد بي  يك عنوان

   گونه  ايندبرآوردها در مورد تعدا.  ندارد  عموميت  چندان  خبري هاي  در رسانه  مردم  از نمايندگان  استفاده  
 ها آن تعداد  دهد كه  مي نشان) 227   ص1987 (  و بوچامپ  كاليدمن  توسط اي  تازه ررسي اما ب  است  متفاوت نمايندگان

 آمريكا  هاي  در روزنامه  تعداد نماينده  ديگر نيز از همين برآوردهاي. كند  نفر تجاوزنمي  چهل در سراسر آمريكا از سي
 كمتر از   مراتب  به  و تصويري  صوتي هاي  در رسانه مردم   تعداد نمايندگان دهد كه  مي  برآوردها نشان اين. دهد خبر مي
  . هاست روزنامه

   اشتغال  فعاليت  به  سازمان  تنها در درون  مردم  از موارد نمايندگان  در برخي  خارجي  و ارزيابي  بررسي هاي  شيوه  
  كورير لوئيز ويل    عيناً در مورد روزنامه  مطلب اين. كنند ها اكتفا مي  و صدور دستورالعمل  نوشتن  و صرفاً به داشته

   در روزنامه  مردم ، نظير نماينده  استد كامالً مشهو  نمايندگان  گونه  اين  نيز فعاليت در مواردي. كند  مي صدق   ژورنال
 Richard)  د هاروود ريچار اند از جمله  كرده  وظيفه  انجام  پست واشنگتن در   كه  از نمايندگاني  بسياري . پست واشنگتن

Harwood)در   مردم  نماينده  عنوان  به  پيش  سال  بيست هاروود كه. اند  شده لي تبد  مطبوعات  سرشناس  منتقدان به 
   جنبش  را براي اي  و دستوركار تازه  گرفته  را برعهده مسئوليت  كرد بار ديگر اين  مي  خدمت   پست واشنگتن   روزنامه

  .  است  پيشنهاد كرده در مطبوعاته مردم داستقرار نماين
    در نشريه  كه  شرحي  به  خوانندگان  نماينده  عنوان  به  پست واشنگتن   خود در  مأموريت  دوم  هاروود در دوره  

   گفته  چنين  رسيده  چاپ به) 12   ص1988،  كانينگهام(  اي  حرفه نگاران  روزنامه انجمن    ارگان(The Quill)   كوئيل
  : است

  نگاران  از روزنامه  را بازخواست  آن  دامنه  كه  وجود آوردم  به  و تحليل  در انتقاد و تجزيه  و الگويي  تا رويه كنم  مي  تالش
 ،  سگ  عليه  گربه ها نفر از دوستداران  ده  تظاهرات  گزارش  يا عدم  ناقص  گُهر، گزارش در كلمه» ر «  حرف  خاطر حذف به
  .راتر رودف

 از استانداردها و   يك كدام.  ، بنگريم كنيم  مي  نگاه  و حكومتي سيا سي مسائل   به  كه  ديدي  همان  بايد به  خبري مسائل   به
  ؟ گذاريم  معيارها را زير پا مي بار اين  يك  و هر چند وقت  ماست  مورد قبول اي معيارها حرفه

  

   اطمينان  قابل  شيوه هيچ.  كرد  را پيادهها آن  توان رسند اما بايد ديد آيا مي  نظر مي  به جالبها، بكر و  ها و انديشه  ايده اين
 را ها آن   رأي  استقالل  ميزان توان  نمي  راحتي  وجود ندارد و به  در مطبوعات  خوانندگان ه عملكرد نمايند  ارزيابي براي
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  هاي  و خواسته  در برابر انتظارات  مطبوعات  خوانندگان  نمايندگان كين تم  از عدم اما موارد بسياري.   گرفت اندازه
 مورد انتقاد   عمومي ها در مجامع  رسانه  گونه  اين  سردبيران  مواردي  وجود دارد و در چنين  خبري هاي  رسانه صاحبان

  .اند قرار گرفته
نويسد   مي  است  كرده  وظيفه  انجام  در مطبوعات نندگان خوا  نماينده  عنوان  به  خود زماني  كه  ريچارد كانينگهام  

   خواست  نشريه  رسماً از سردبير اين(Calgary Herald)  هرالد  لگارياك    در نشريه  خوانندگان نماينده) 12   ص1998(
   خود سخن  جنسي  از سوابق  آزادانه  كه  نوجوان  يك  نام  افشاي  اجازه  خاطر دادن  به  از خوانندگان  گروهي تا در جمع

  آموزان  از دانش  منجر شد و گروهي  خوانندگان  شديد از سوي  واكنش  دادن  نشان  ماجرا به اين.  دهد  بود توضيح گفته
 را  آموزان  دانش  هويت بايست  نمي گفتند روزنامه  مي كنندگان اعتراض.  زدند  اعتراض  به  دست  نشريه در برابر دفتر اين

 نبايد   كه دانست  بايد مي و سردبير روزنامه)  بود  شده  تشريح  جنسي  اعمال ها جزئيات  از گزارش در يكي(كرد  فشا ميا
   سوء استفاده  داشته  را بيان  مطالب پروا همه  بي  كه آموزان  دانش شر كند و بهتر بود تا از نادانيت را من  گزارشي چنين
  .شد نمي
 (Jim Stott)    استات  جيم  به خطاب»(Life Today) تودي اليف «   سردبير نشريه(Mark Tremblay)    ترمبلي  مارك  

   كه اي  لطمه  كردن  و سنگين  از سبك  پس  گزارش  اين  چاپ  درباره  تصميم  هرالد گفت  در نشريه  خوانندگان نماينده
 شهر آلبرتا    نوجوانان  نجات  براي  آن  بالقوه  با منافع  آن ايسهكند و مق  وارد مي  جوان  زن  يك  حيثيت  به  گزارش اين

(Alberta)سردبير نشريه.  رو هستند، اتخاذ شد  رو به  مقاربتي هاي  بيماري  و انتقال  بارداري  چون  با مصائبي  كه   
   با هدف  گزارش  اين  چاپ درباره  گيري  تصميم كه) 12   ص1988  كاينيگهام( خود ادعا كرد   در سخنان»  تودي  اليف«

 از   استداللي  چنين  كه  نكته تأكيد بر اين (  است  گرفته  صورت  تعداد افراد جامعه  بيشترين  به  خدمت ترين  بزرگ ارائه
  ).؟  طور نيست ، اين مورد است گيرد جداً بي  مي  پيامدگرا سرچشمه  نظريه  هواداران منطق

  ينمسئول و   سردبير استه برعهد هايي  تصميم  چنين مسئوليت   و گفت  برخاست  مخالفت  به تدالل اس ، با اين  استات  
   اظهارات  نقل  ويژه  به  كوچك  مدرسه  يك آموزان  از دانش  دقيق هاي  قول  خطر نقل  پيامدهاي  تودي  اليف   نشريه
  .اند  گرفته آموز موردنظر را كامالً ناديده دانش

  .  داشت  عيناً بيان  كتبي  گزارش در يكرا    موضوع  نظر خود در مورد اين ،ت استا  
   از اقتدار و صالبت  مطبوعات  خوانندگان  از نمايندگان  يكي  مورد خاص  در اين  حداقل  كه بينيم  مي  ترتيب  بدين  
 در   خوانندگان  نماينده  گماردن  كه  است  ضروري  نكته ذكر اين( است   كرده  استفاده  و از آن  برخوردار بوده الزم

   حرفه  اصالح  موجب  نمايندگان  گونه  از اين  استفاده اينكه). است   از آمريكا متداول  در كانادا بيش مطبوعات
   مردم ات شكاي  نفر به  يك  را دارد كه  فايده  اين  حداقلها آن، اما وجود   نيست  مشخص  خواهد شد يا نه نگاري روزنامه

   در اين  خوانندگان  با وجود نماينده  شكايت  به  رسيدگي  نحوه  ترتيب كند و بدين  مي  رسيدگي  خبري هاي  رسانه عليه
  دهد كه  را مي  امكان ، اين  در روزنامه  خوانندگان  نماينده  به  روش اين. كند  پيدا مي اي  تمركز يافته ها مشكل رسانه
 Art) نومان آرت   كه  است  كاري  كند و اين  را ثبتها آنآيد قرار گيرد و   مي  پيش  كه  مشكالتي ن در جريا پيوسته

Nauman)اخير  هاي  از شماره  در يكي اي مقالهبراساس .   است  داده  انجام» ساكرا منتوبي « در نشريه  خوانندگان  نماينده 
  تحليلبه به چاپ رسيده و ) 21 و 20   صفحات1989  تينسا ((Editor & Publisher)    و ناشران سردبيران   نشريه

   شده  چاپ  اصالحيه  پنج  و سيصد و پنجاه1988   سال  دارد، در خالل  اختصاص  نومان  توسط  شده  ثبت اعداد و ارقام
   و تاريخ ، زمان ، آمار، سن قام اعداد و ار  بهها آن   چهارم  يك دهد كه  مي  نشان  آمده  عمل  به  اشتباهات بررسي.  است

  اند يا اينكه  شده  نوشته  يا اشتباه شوند كه  مي  افراد مربوط  اسامي ها به  درصد اصالحيه حدود هفده. شود  مي مربوط
   هم درصد ده. شود  مي  مربوط  و آدرس  تلفن هاي  شماره ها نيز به  درصد اصالحيه هفده. اند  شده  معرفي  يا اشتباه حذف

  .شوند  مي ها و نمودارها مربوط  عكس به
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. گيرد  را دربر مي ستر نادهاي   قول  و نقلها   برداشت ، اظهارات  چون  مهمي مسائل،   درصد شكايات  و يك  بيست  
 در   كه يموضوع(شود   مي  مربوط  خبري هاي  بر رسانه  حاكم  ساالري  ديوان  مستقيماً به  كه ، در اظهارنظر صريحي نومان
   خطاها را نبايد به تمامي) 20   ص1989  تينسا(گويد  مي)   پرداختيم  آن  به  كتاب  اين هاي  و ديگر قسمت10  فصل

   ارسال  روزنامه  به  مختلف  و نهاديها نا ارگ  عمومي  از دواير روابط  بيشتر مطالب  داد چون  نسبتساكرامنتوبي روزنامه
  . وجود ندارد  كافي  فرصتها آن   و سقم  صحتتأييد   براي شوند و هميشه مي
  ، نيمه  داخلي  نيمه  از حالت  آن  ساختن  اخبار و خارج  روند اصالح  بيشتر به  بخشيدن  رسميت  در جهت يهاي تالش   

   هدف  اين ايدر راست.   است  آمده  عمل ، به  مطبوعات  در صفحات  خوانندگان  نماينده  با گزارش  و همراه خارجي
  .اند  نداشته  چنداني  شوراها، شكوفايي  گونه  اما اين  است  شده  پيشنهاد و تأسيس  مطبوعات شوراهاي

 از  يكي.   است  بوده  همراه  نيز با موفقيت  و تا حدودي مطرح شد   ابتدا در انگليس  مطبوعات  شوراهاي  فكر تشكيل  
   دولت هاي  و دخالت  قضايي يها نا ارگ  جاي  نهاد به  از اين  استفاده  در انگليس  مطبوعات  شوراهاي  تشكيل  اصلي علل
 در ها آن   از همقطاران ، بيش  انگليس هاي  ژورناليست  براي  دولت  گسترده  و دخالت ائيهض ق  قوه  اندك دخالت. بود

  .كند  ايجاد مي آمريكا مزاحمت
 حاضر  در حال.   داشت  در آمريكا رواج  مطبوعات  محلي  شوراهاي ، تشكيل1980، 1970، 1960  هاي  دهه  در خالل  

   در آمريكا تأسيس(National News Councill) خبر    ملي  شوراي1973  در سال. اند  شده  شوراها منحل بيشتر اين
) 77 تا 68   صفحات1985 (  جنوبي  فلوريداي  استاد دانشگاه(Robert A. Logan)   لوگان.  آ  رابرت  نوشته به. شد

   و ناشران ، سردبيران نگاري  و اساتيد روزنامه  حقوق هاي  دانشكده ، رؤساي  دادگستري  شورا را قضات  اين اعضاي
 خبر  ها، مديران  شركت ، مديران  كنگره  پيشين ، نمايندگان  تلويزيوني هاي  توليد شبكه ، مديران ها و مجالت روزنامه
   اين  آنكه براي) 69  ص (  لوگان  نوشته به. دادند  مي  تشكيل  مدني  حقوق  و فعاالن  مذهبي ، رهبران لويزيوني ت هاي شبكه

   كند، تعدادي  را منعكس  مختلف  جغرافيايي  و مناطق  سياسي هاي ، ديدگاه  از اقشار و اصناف تري  وسيع شورا طيف
  .كردند  مي  خبر، فعاليت  ملي مشاور نيز در شوراي

   جدي  حمايت عدم.  نياورد  دوام  شورا چندان ، اما اين  است  ستايش  بسيار قابل  شورايي  چنين  فكر تشكيل  
   فعاليت  خبر در خالل  ملي شوراي.  شود  تعطيل1984   شورا در سال  شد تا اين  ديگر سبب  و محافل  خبري هاي رسانه
 مورد   كتاب  اين  در طول  كه  و موازيني  با اصول  تا حدود زيادي  آن هاي داد وديدگاه   ارائه  شاياني  خود، خدمات كوتاه
  هاي  گزارش  خاطر تهيه  را به  خبري هاي  رسانه  شورا در مواردي  اين اعضاي.  بود  هماهنگ  است  قرار گرفته بحث
 و انتشار اخبار و   خود در تهيه  مادي  منافع  دادن  دخالت  و رويدادها و همچنين  وقايع  و تحريف  ساختگي خبري
  .ها مورد انتقاد قرار دادند گزارش

  هاي  رسانه  تخلفات  به  قانوني  رسيدگي  براي  جانشيني  عنوان  به  آن  محلي هاي  خبر و شعبه  ملي  شوراي  با آنكه  
  . نداشتند  حقوقي  اختيار و صالحيت  گونه شدند، هيچ  مي  تلقي خبري

. شود  مي  محسوب  مطبوعات  فعاليت  به  دولت نظارت و   دخالت  شكل ترين ، رايج  دعوي  اقامه  از طريق  دادخواهي  
، ر و ناد  جز در موارد بسيار استثنايي به(شود،   مي  محسوب يئ جزا  خالف  يك  عنوان  به  و افترا امروزه  توهين گرچه

   منصفه  يا هيئت  قاضي  كه  دولت  ناگزيرند تا در برابر نماينده  دعوي و طرفين) شود  مي  محسوب  جنايي  اقدام افترا يك
  . كنند  را تحمل  دولت  از سوي  شده  تعيين هاي  و مجازات حضور يافتهاست 

 يا افترا    توهين  درگير نيستند از واژه  جمعي هاي  رسانه  به  مربوط  مستقيماً با مطالعات  كه  كتاب  اين  خوانندگان  براي  
(Libel)كه  نادرستي انتشار مطلباز    است  عبارت  واژه  اين  كامالً عام نيافترا، در مع.   است  شده  ارائه  ابتدايي  معني  يك   

  هاي ر رسانه د  شده  بيان  انتشار، مطالب واژه.  وارد كند  لطمهها آن   مالي  يا منافع  آنان  اجتماعي  اعتبار افراد، موقعيت به
  .گيرد  رانيز دربر مي  و تصويري صوتي
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   در مظان  است دعيم   كه  موارد شخصي در اغلب.  دارد  كليدي نقش (Untrue)    نادرست ، واژه  فوق  در تعريف  
   مربوط  بحث  اين ه ب  چندان  كه  از دفاعيه مورد ديگري. (  است  كرده  گزارشگر اشتباه  كند كه  بايد ثابت  قرار گرفته اتهام
  بايد توجه). شود  مي  بيان  دادرسي  يا در جريان  دولتي يها نا ارگ  درباره  در بحث  كه  است  اظهاراتي شود مصونيت نمي

  .  نيست  خبرنگار كافي  محكوميت  موارد براي  خبرنگار، در تمامي  اشتباه  اثبات  كه داشت
 و   رسمي هاي  مقام  را براي  متفاوتي  احكام  كه  افترا در آمريكاست  قانون در  خاصي  امر وجود اصل  اين  علت  

اند بر   و افترا قرار گرفته  تهمت كنند در مظان  مي  احساس  كه  رسمي هاي افراد و مقام.   است  كرده بيني  پيش غيررسمي
   كه  رسمي هاي مقام.   است  داشته  افترا آگاهي  بودن اساس  خبرنگار بر بي  كنند كه  بايد ثابت  اتهام  بودن اساس  بي اثبات

   همراه  دقيقاً با سوء نيت  شده  عنوان ها  آن  عليه  كه آميزي  توهين  مطالب  كنند كه اند بايد ثابت  قرار گرفته  اتهام در مظان
   بوده توجه  كامالً بيها آن   و سقم  صحت  به  يا نسبت  داشته  آگاهيها آن   بودن اساس  بي  خبرنگار، به  يعني  است بوده
  . است

   تبديل  كليدي هاي  واژه  به نگاري  روزنامه  در قاموس  اغماض  غيرقابل توجهي  و بي  واقعي  سوءنيت  چون هايي  واژه  
 را   و سوليوانتايمز  نيويورك   روزنامه  مناقشه  در قبال1964   در سال  دادگاه  از سوي  صادره  رأي  و محور اصلي شده

  خالصه.   است  شده  افترا تبديل  قانون  در زمينه  مهم  قضايي  رويه  يك  به  پرونده  مورد اين  صادره رأي. دهد  مي تشكيل
  ه را ب تايمز نيويورك   روزنامه، آالباما  در ايالت  شهر مونتگومري  پليس  رئيس  سوليوان بي.  ال:   قرار است ماجرا از اين
  در آگهي.  بود  كشانده  دادگاه  به پوستان  با سياه  برخورد پليس  از نحوه  انتقادي  مطالب  حاوي  آگهي  يك خاطر چاپ

  . نبودند  جدي  چندان  اشتباهات  اما اين  وجود داشت  اشتباه مزبور، چندين
 قرار دارند و   انتقاد مردم  در معرض  رسمي هاي  مقام، كرد  اعالم  پرونده  اين  آمريكا در اظهارنظر در قبال  عالي  ديوان  
 شديد  توجهي  و بي  واقعي  سوءنيت  اينكه  يعني  است  بوده  فاحش  از نوع  اشتباه  كنند كه  بايد ثابت  غرامت  دريافت براي

  .  است ها، در كار بوده  رسانه  از جانب  اظهارات  و سقم  صحت در مورد تعيين
  ، دامنه  ـ سوليوان تايمز نيويورك   پرونده  بعد از ماجراي  در دهه  دادگاه  از سوي  صادره ارنظر و رأي اظه  نحوه  

 قرار دارند،   مردم  انتقاد و ارزيابي  در معرض  را كه  و اجتماعي  رسمي هاي ها و شخصيت  مقام  شكايت  به رسيدگي
   عمدي  سوء نيت  كنند كه بايد ثابت ،   مفتري  جرم اثباتو  خود   تبرئه  برايها  مقام  گونه  بعد اين  به  داد و از آن گسترش
  ، محاكم  از سوي  صادرهي آرا1970  در دهه. دهد  مي  را تشكيل  وارده افتراي  و  تهمت  اصلي ، انگيزه  فاحش يا اشتباه
 درگير   كه  زني  مثال براي. ( محدودتر ساخت   را تا حدودي  رسمي هاي ها و شخصت  در مورد مقام  شده  ارائه تعريف
   يك  عنوان بهاما    است  داده  تشكيل  مطبوعاتي  كنفرانس  چندين  زمينه  در اين  گرچه  بوده  طالق  جنجالي ماجراي

  .)شود  نمي  تلقي  اجتماعي  سرشناس شخصيت
 و   و افراد عادي  و اجتماعي  رسمي هاي و شخصيتها   مقام  تعيين  چگونگي  درباره نتيجه  بي هاي  بحث  رغم  به  

 در   صادره  حكم  تعديل  و موجب  قرار گرفته  مورد رسيدگي هاي  و افترا در دادگاه  تهمت  بعداً در زمينه  كه هايي پرونده
  را را تشكيلت اف قانون   اصلي  بناي  سنگ  دعوي  اين  در قبال  صادره  رأي هم شد، هنوز   تايمز ـ سوليوان  پرونده قبال
ها در   رسانه  عليه  آرا صادره ، از تأثير منفي  قضايي  قوه  داد كه  نشان  تايمز ـ سوليوان  پرونده  در قبال  صادره رأي. دهد مي

  هاي خصيتها و ش  مقام  از سوي  پيگرد قانوني  از حربه  استفاده  ديگر تهديد به  بيان به.   است  نگران، افترا هاي پرونده
 و   مباحث  به ها از پرداختن شد تا رسانه  مي  وجود ندارد سببها آن   نيز براي  دقيقي  تعريف  كه  و اجتماعي رسمي
  . دلسرد شوند  اجتماعي مسائل

  ها، اثرات  رسانه  به  مربوط  نشريات  گذرا به  دارد؟ نگاهي سردكننده  تأثير دل اي  حربه  از چنين  استفاده  آيا تهديد به  
 را تا حد   تأثيري ، وجود چنين  زمينه  در اين  رسمي  بررسي يك.  خواهد داد  نشان  خوبي  را به  حربه  اين  كنندهدسر دل

   و سردبيران  گزارشگران  كه اي  حرفه نگاران  از روزنامه  گروهي آئي گردهم در   شده  انجام بررسي. كند  ميتأييد  زيادي
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   در اين  كه  از كساني  از نيمي  بيش  داد كه  نشان،اند  گرفته  لقب(Investigatire Reporters and Editors)  تفحصي
 ها آن  هاي  بر تصميم  و تا حدودي  بودهها آن   نگراني  افترا، موجب  قانون  بودند گفتند كه  قرار گرفته  سؤال  طرف بررسي
  ).45 تا 43  ، صفحات1986     و پاوليك لوبونسكي(گذارد   تأثير ميها آن   دادن  پوشش  و چگونگي  موضوعات در قبال

   وجود از اصل  با تمامي  خبري هاي  رسانه  كاركنان رسد كه  نظر مي  به  چنين،  قانون  اين  تأثير بازدارنده  به  با توجه  
اما .   است  نيز چنين كنند، و در بيشتر مواقع  مي يت حما  تايمز ـ سوليوان  نيويورك  پرونده  در قبال  صادره  را رأي مندرج
 خود  ، كه مولنهوف.  آر  كالرك  است  جمله  از آن  نيز دارد كه  منتقداني  تايمز ـ سوليوان  پرونده  در قبال  صادره رأي

  ):27   ص1989( كنيد   توجه  بررسي  اين به.   است  كاري گزارشگر كهنه
  گيرد، در عين  قرار مي  سپر ارزشمند مورد استفاده  يك  عنوان  به  معتبر و سرشناس  در نشريات ز آثار ژورناليستي ا  برخي  كه آنچه ... 
   خود جاي شود و در درون  مي  محسوب  حرفه  اين  براي  آفتي  را كه نگاري  روزنامه  نوع  بدترين  امروزه  كه  است  دژ مستحكمي حال
 .  است داده

  
   بحث  اين  دارد در ادامه  اشتغال نگاري  روزنامه  تدريس  به  ولي  واشنگتن هاي  حاضر در دانشگاه  در حال  كه مولنهوف

  ):28  ص(گويد  مي
  و براي   كرده  وظيفه  انجام  گزارشگر تفحصي  عنوان  به  تايمز ـ سوليوان  پرونده  در قبال  صادره  رأي  به  توسل  بدون  سال  از بيست  بيش  من

   خاطر سردبيران  رسيد و رضايت  چاپ  به  لوك نامه هفته و  تريبيون ميناپوليس،   رجيستر دموآن   هاي  در روزنامه  كه هايم  گزارش مستند ساختن
  .  كردم  تالش  شدت  به ، ساخت و وكال را فراهم

  
  وي.  كنيد  توجه  است  ساخته  خاطرنشان  وي  كه نكته   اين  ترديد داريد به  مولنهوف  ديدگاه  به  نسبت  بازهم چنانچه

  به»  نظر كن  صرف  ترديد داري وقتي« را از   تفحصي  گزراشگران  طرز تلقي  چگونه  تايمز ـ سوليوان گويد ماجراي مي
  ):28  ص(غيير داد ت»  شما نخواهد زد  به اي  لطمه داني  نمي  را كه آنچه«

   است  اين  كليدي  سؤال بلكه. شود  نمي  محسوب اي العاده  خبر، امتياز فوق هاي  رويداد در اتاق  يك  حقيقت  ديگر بازگو كردن امروزه
   را هدف  رسمي  مقام  يك ، آمده  تايمز ـ سوليوان  نيويورك  پرونده  در قبال  صادره  در حكم  كه  شرحي  به  با توجه  و گزارش  مقاله كه

 و   اتهامات كه)  بدانند  آنكه  جاي به(اند   عقيده  بر اين  و سردبيران  گزارشگران  را و اينكه  اجتماعي  مقام يك يا   است قرار داده
 . دارد يا خير  حقيقت،  در گزارش  شده  عنوان هاي واقعيت

 بايد   صورت  در آن يم را بپذير  مولنهوف  ديدگاه  و چنانچه  است  دفاعي  وسيله  بهترين پوشي  ديگر، چشم  بيان  به  
  ):27  ص (  كه  كنيم قبول

   نيز چنين  تايمز ـ سوليوان  نيويورك ماجراي. شوند  مي  متوسل  آن  به  اوباشان  كه  است اي  حربه  آخرين پرستي  ميهن شود كه  مي  گفته
 و   از گزارشگران  و بسياري كفايت  مغز بي از افراد تهي  شماري  و تعداد بي  قرار داده باف  دروغ  اوباش  را در اختيار مشتي  مهمي حربه

  .اند  سنگر گرفته  آن  ندارند در پناه  جز كاهلي  هنري  كه سردبيراني
  

    تايمز ـ سوليوان  نيويورك   كشمكش  شد ماجراي  اشارهها آن   به  كتاب  اين  پيشين هاي  در بحث  كه  نكاتي  به  با توجه
   و نااليق  افراد تنبل  آن  در پشت دهد كه  مي  دست  غيرپيامدگرا را به نظريه)   را بپذيريم  مولنهوف يدگاه د  كه در صورتي(

 افراد در   معتقد است  كه  گوستاوسون  با نظريه  نكته اين. ( كنند  پنهان  آن  خود را در پشت  گرفتاري توانند در مواقع مي
   كه  در مواقعي  دارد چون كنند، مطابقت  مي  غيرپيامدگرا استفاده رند از استدالل قرار دا  ضعف  در موضع  كه مواقعي

  .)  قرار داريم  ضعف  در موضع  از خود هستيم  دفاع مجبور به
 قرار دارد   قدرت  فرد در موضع  كه  در مواقعي  پيامدگرا اغلب  بر نظريه  مبتني  استدالل  بايد گفت  بحث  اين  در ادامه  
 را   وسيله  زماني  هدف  بر اينكه گويد، مبني  مي  مولنهوف  كه  است اي  نكته  منطقي  تعميم  گفته اين. شود  مي  كار گرفته به

 باشند   باور داشته  و گزارشگران  سردبيران شود كه  مي  افتراآميز استفاده ، از اطالعات كند و در مواقعي  مي توجيه
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 از  گيري  خاطر بهره  اندازندـ به  زحمت  خود را به  آن  اثبات  براي  ندارد كه د، و ضرورتي دار  حقيقتها آن  اطالعات
  . قرار داد  قدرت  را در موضعها آن   كه  تايمز ـ سوليوان  پرونده  در قبال  صادره حكم

   سانسور در پي مسئله. شود  مي  و سانسور ختم  دولتي  كنترل  بهها آن و مهار   مطبوعات  تخلفات  به  رسيدگي  زنجيره  
 با   مرتبط اي  پديده  عنوان  سانسور به مسئله،   از آن بيش.  شد  روز تبديل  موضوع  بار ديگر به فارس  خيلج بروز جنگ

 در  فارس جي خل گ جن  در خالل  مطبوعات  فعاليت  محدود كردن  براي  تالش  گرچه.شد  مي  محسوب  جهاني  اول جنگ
   همراه  عراق  متحد آمريكا عليه  نيروهاي  و آسان  سريع  با پيروزي  كه  جنگ نتيجهاما ،   را برانگيخت هايي  مخالفتابتدا

   خبري  سازمان  چندين  حقوقي  هنوز دعاوي  كتاب  اين  نوشتن  در زمان گرچه.  كند  شد تا انتقادها فروكش بود سبب
رسد   نظر مي  به  اما چنين  مانده  باقي  و صدور رأي  رسيدگي  بدون  شديد همچنان سانسور  خاطر اعمال  به  ارتش عليه
  . باشد  فرو نشسته  اوليه  هياهوي كه
   در قبال  گسترده  تبليغات  در پي  دولت اند كه  عقيده  نيز بر اين  كارند، برخي  فراموشها ناگويند انس  مي  برخي  
   انتشار اطالعات  بر سر راه  چنداني محدوديت)  كار بسيار شديد بود ترديد در ابتداي ي ب كه ( فارس  خيلج  به ركشيكلش
 انتشار   آمريكا در زمينه  از عملكرد دولت  آمريكايي نگران  از روزنامه  انتقاد برخي  رغم  هر تقدير، به به.  وجود نياورد به

   جامعه  سانسور براي مسئله  رسد كه  نظر مي  به  چنين،داو گرانا، پاناما  فارس  خليج  جنگ  به  مربوط اخبار و اطالعات
  .  است ودهب ن  كننده  نگران  آمريكا چندان مطبوعات

 نيز   احتمال  باشد و اين  نوين  در آمريكاي  آن  نبودن  از سانسور شايد عملي  ناشي  پيامدهاي  نبودن  جدي  علت 
 از اخبار و   برخي  جهاني  دوم  جنگ  در خالل البته. بيند  سانسور نمي  اعمال ه ب  نياز چنداني  دولت وجود دارد كه

   خودداري  دولتي  اسرار مهم  خود از افشاي  نوبه بهنيز،  و راديو   مطبوعاتوشد  ، سانسور مي هه جب  به  مربوط اطالعات
   در جريان هه جب  به  مربوط اخبار و اطالعات   نگهداشتن پنهان). 149   ص1987 (Hohenburg)   هوهنبرگ(كردند  مي

 عمالً وجود   يافته  سازمان  صورت  سانسور به  اعمال،  ويتنام  جنگ  و مرج آميز نبود و در هرج  موفقيت  چندان  كره جنگ
  . اجرا نبود  و قابل نداشت

 سانسور   براي  دولت  در برابر فشارهاي  خبري هاي  رسانه  كرد كه ، اما بايد اذعان  است  گويي  كلي  نوعي گرچه   
   اطالعاتي  از افشاي اند، اما در مجموع  فرود نياورده  سر تسليم  وجه  هيچ اند به  نداشته  سري  جنبه  كه اخبار و اطالعاتي

  هاي  و رسانه  ارتش بين،   با اكراه  توأم  از ايجاد تفاهم پس. اند  كرده اندازد خودداري  خطر مي به  كشور را  ملي  امنيت كه
  شتنهدا نگ  در پنهان  ارتش  عمل  شدت  از محرز شدن پس ( فارس  خليج  جنگ  به  اخبار مربوط  در مورد پوشش خبري

   از برقراري  حتي  از گزارشگران برخي) ضرر  كامالً بي هاي  مصاحبه  از انجام  و جلوگيري  جنگ  اين  به  مربوط اطالعات
.  شود  تمام  سود دشمن  به  را منتشر كنند كه  مطالبي  ناخواسته  داشتند كه  بيم  از آن  كردند چون قبالسانسور است
د ن داشت  منجر شد اطالع فارس  خليج  در جنگ  متحدان  سريع  پيروزي  به  كه  گازانبري  حلمه  از نقشه  كه خبرنگاراني

 خود   اطالعات  بود، از افشاي  اتخاذ شده  زمان  در آن  كه  زير پا تدابير امنيتي و  حمله  اين  ماندن  از عقيم  جلوگيري براي
  . كردند اجتناب

ها   در اختيار رسانها، آشكار  داشت همراه  به  بسيار مخربي  پيامدهاي  آن  افشاي  كه  محرمانه ، يك  پيش  قرن  تقريباً نيم  
   از سوي  اطالعات  ارائه  به  مربوط  تحول با بررسي. كردند  مي  خودداري  آن ها نيز از افشاي  و رسانه گرفت قرار مي
  . خواهد كرد  مشاهده  پديد آمده  زمينه  در اين  را كه گيري ر چشمي تغي  خبري هاي  رسانه  به دولت

 58، از   جهاني م دو  جنگ در جريان) 14   ص1990 (  اس  بي  خبرنگار سي(Fred Francis)   فرد فرانسيس  گفته  به  
  بايد توجه( كنند   همراهي،  نرماندي  در سواحل  از آغاز تهاجم  موج  را در اولين  متفقين  شد تا نيروهاي خبرنگار دعوت

 دارد   بستگي  حمله  اين  نتيجه  آزاد به  جهان  سرنوشت  بر اينكه  مبني  شعاري  گونه  هيچ ركشيك لش  در اين  كه داشت
  . كنند   معرفي(Barney old Field) اولدفيلد   بارني  سرهنگ  شد تا خود را به  خواسته  از خبرنگاران و)دشن  عنوان
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 بطور   از خبرنگاران  گاردنز با هر يك  در اجرتون38   شماره  دفتر خود در ساختمان  اولدفيلد در مقابل  سرهنگ  
  وي.  نمود  را يادداشتها آن  هاي تلفن  و شماره  زندگي  محلي  آدرس  چون اي  اوليه  كرد و اطالعات  صحبت جداگانه
   تا شرح  خواستها آن كرد و از   ابالغها آن  هب بود   شده  تعيين  از خبرنگاران  يكر استقرار ه  براي  را كه  محلي سپس
  . مختصر خود را نيز بنويسند حال
   شد تا حفظ  سبب  كوتاه گويو  گفت گويد همين  مي د نرماندي نبر  موزه  آمريكايي  كميته  رئيس  استوت  آنتوني  

  . شود  تلقي  و تعهد فردي  وظيفه  يك  سري اطالعات
  ، عالوه  اسرار نظامي  در حفظها آن   از جانب احتياطي  بي  هر گونه  شد كه  تفهيم  خبرنگاران افزايد به  مي  استوارت 

  . خواهد شد  تمامها آن خود   جان  رفتن  از دست  قيمت  به  سربازان بر مرگ
  
  
  

  نوشت پي
  
 Lice: The Media;s) ها ساز رسانه  سرنوشتهاي سال: وراي بدخواهيدر كتاب خود تحت عنوان  (Richard Cluman)ريچارد كلرمن  .1

(Beyound Mayears of Reckoning)) زمينه نقش منافع بررسي جامعي در) 1989هاي داد و ستد،  كتاب: نيوبرنزويك، نيوجرسي 
 .هاي بزرگ در نحوه ارائه اخبار به عمل آورده است  تشرك

ي دولتي به شكايت مردم عليه ها ناشود كه به عنوان يك مقام رسمي در ادارات و سازم  به كسي اطالق مي(Omeudsman)مدعي العموم  .2
  .كند سازمان محل خدمت خود رسيدگي مي
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  13  فصل
  
   ي انتقاد خودآزمايي

  
  
   ندارند ، اصالً پوست  نيست  نازك  مطبوعات پوست 

 (Edward. R. Murrow)  مورو.  ادوارد آر
  

 Sydney)  شانبرگ  سيدني  قلم بهخود،  18در صفحه    انتشار ستوني  از توقف  پس1985   در سال تايمز نيويورك   روزنامه:  نكته

Schanberg)اختيار كرده  ديگري  شغل  وي  اكتفا كرد كه  جمله  اين  چاپ  تنها به، پوليتزر زه جاي  برانگيز برنده  جنجال  نويسنده   
.  نداد  ارائه  ستون  انتشار اين  توقف  درباره آميز هرگز توضيحي  اعتراض  صدها نامه  دريافت  رغم به تايمز  نيويورك  روزنامه.  است
   بيشتري  مطالب  دانستن  به  را كه هايي ، ديگر رسانه  تصميم  اين  از اظهار نظر درباره اري با خودد تايمز نيويورك  ، روزنامه  بر اين عالوه
تايمز  نيويورك   روزنامه1985   سال در همان). 213   ص1987،   و بوچامپ كاليدمن (  واداشت  تعجب مند بودند به  عالقه  زمينه در اين
  ).31  ص1988،  كلرمن (  است  گريبان  به  لژيونرها دست  محدود بيماري  با شيوع  روزنامه  اين  نكرد كه  را كتمان واقعيت

  
 آمريكا را  هاي  رسانه  از فعاليت  از نيمي  يا بيش نيم،    بزرگ  شركت29 كرد   اعالم1987  ها در سال منتقد رسانه  بگديكيان  بن:  نكته
 خود   آمريكا را در كنترل هاي  رسانه  فعاليت  كه هايي  تعداد شركت1990   در دهه ه كرد ك بيني  بيش بگديكيان.  خود دارند  كنترل تحت

   تحت هاي نها را در رس مسائل   گونه آسا اين  غول هاي  شركت البته.   خواهند يافت آسا تقليل  غول  شركت  كمتر ده  به خواهند داشت
   دانشگاه از سوي»   سانسور شده موضوع «  عنوان  تحت ها در پژوهشي سانه ر  تمركز مالكيت مسئله. كنند  خود بازگو نمي ماليكت
ها   رسانه  بود كه يمسائل   از جمله1987  ها در سال  رسانه  تمركز مالكيت  داد كه  نشان  بررسي اين.  گرديد مشخص) كاليفرنيا(سونوما 

  ).11   ص1988،   و ناشران سردبيران  نشريه( آوردند   ميان  به  سخن  ديگر از آن كمتر از موضوعات
   بود كه  شده  شايع  احتماالً چون يميگو مي.  خود بركنار شد  از مقام  سياسي  داليل  احتماالً به  ريدرز دايجست  سردبير روزنامه:  نكته
   سردبير اين خبر بركناري.  ت اس  از كار بركنار شده،ريدرز دايجست   صاحب  شركت  مشي  مغاير خط  خاطر انتشار مقاالت  به وي

 27  ريدرز دايجست   روزنامه گرچه.  شد  درج تايمز نيويورك   روزنامه  اخبار اقتصادي  صفحه  آخرين  پائين ، تنها در قسمت روزنامه
   را ناديده  سردبير آن ا خبر بركناريه ، اما رسانه  سابق شرقي  و آلمان  اسرائيل  جمعيت  كل  اندازه  تقريباً به  تيراژ دارد يعني  نسخه ميليون

  ).30   ص1988  كلرمن(گرفتند 
   روزنتال.  ام.  و ا  نيويورك  از دانشگاه(Metchell Stephens)  استفنس لچ و مي(Gerald Lanson)   جرالد لنسون  كه  زماني:  نكته

(A.M.Rosenthal)ريويو  ژورناليزم واشنگتن   از نشريه  (Washington Journalism Review)روزنامه  درباره  گزارشي  تهيه  به   
  بيست.  نبودند  صحبت  حاضر به  روزنامه  اين ينمسئول از  بسياري: رو شدند  روبه اي  غيرمنتظره  بودند، با مشكل  مشغولتايمز  نيويورك

 با   كه  و چهار نفري از چهل.  كردند  اجتناب نف تل  به  يا از پاسخگويي  خودداري  از مصاحبه  روزنامه  ارشد اين  از كاركنان و چهار تن
 ).254   ص1985  نيگُلد اشتا( بماند   محفوظ  هويتشان  نفر خواستند كه تس از بي بيش.  بودند  كرده  موافقت  مصاحبه انجام
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  مبيا و خبرنگار و سردبير پيشين كل  در دانشگاه ها و جامعه  سمينارها در مورد رسانه  برگزاري مسئول  كلرمن.  ريچارد ام
 حاضر   وقت كنند اما هيچ  انتقاد مي  از ديگران  سادگي ها به  رسانه  معتقد است  كه  است  كساني  تايمز از جمله نامه هفته

   اصلي گويد مشكل مي) 30   ص1988 (  كوئيل   در نشريه اي  در مقاله كلرمن.  دهند  گوش  انتقاد ديگران نيستند به
 ديگر  هاي  كار خود و رسانهز ا طور جدي ه مشغولند و هرگز ب  انتقاد از ديگران  تنها به  كه  است  اين  خبري هاي رسانه

 در   كه اي  بر دو نكته ، عالوه  داشت  تايمز را برعهده  در روزنامه  مطبوعات  كار بررسي  كه  زماني وي. كنند انتقاد نمي
  : )32ص  ( است  كرده اشارهچنين ،  ذكر شد  فصل  اين ابتداي

 
   قرار بود درباره  كه مواقعي اما در.   كنم  را ارزيابي  كار ديگران  انتقادي  و با ديدي  تمام خواستند تا با جديت  مي  از من  سردبيرانم

 . را در نظر بگيرم   شركت  مصالح بايست  مي طور حتم ه ب  بنويسم  تايمز مطلب  شركت  به  مربوط مسائل از  برخي
  

كند تا   مي ، ايجابها آن ناپذير   انعطاف  از خود و روحيه  انتقادي ها از بررسي  رسانه  خودداري  كه تس معتقد ا كارمن
 انتقاد از خود   به  دعوت ،با وجود اين.  قرار گيرد مورد ارزيابياست،    خود رسانه  از سوي ها بطور جدي عملكرد رسانه

  ، اخيراً تبصره اي  حرفه نگاران  روزنامه  انجمن ، بايد گفت  نمونه براي.   است رو شده ها روبه  رسانه  همگاني با موافقت
  .  است  كرده  حذف  انجمن  اخالقي نامه  انتقاد از خود را از نظام  به مربوط

   در آن  كه  نشريه  اين  اخالقي نامه نظام   كننده  و تهيه  شيكاگو تريبيون    از روزنامه(Casey Bukro) بوكرو    كيسي  
   چنين تأثير بودن  بي ، به  است  شده  توصيه نگاران  روزنامه  به  فعاالنه،  اخالقي  احكام  از نقض انتقاد از خود و خودداري

 خود   همقطاران گناهان   افشاي  به  چنداني  تمايل نگاران  روزنامه  اعتقاد وي  به  چون  است  كرده  اعتراف هايي توصيه
   موازين  رعايت  را به  ديگران  سادگي  به نرانگا گويد روزنامه  بوكرو مي كيسي). 10  ، ص1985 ـ 1986بوكرو (ندارند 
  . دارند  بيم نگاران  روزنامه  به  اخالقي  اصول كنند اما از تحميل  مي  دعوت اخالقي

 (James Boylan)    جيمز بويالن  كه  آنچه ها هنوز به ؟ آيا ژورناليست نظر وجود دارد  مورد، اتفاق  آيا در اين  
  گويد انتقاد كاركنان  مي  باور دارند؟ وي  است گفته) 30   ص1986( ريويو    كلمبيا ژورناليزم   نشريه سردبير پيشين

  .د خواهد بو  خود زدن  بر ريشه  تيشه  نوعي  از عملكرد خود در واقع  خبري هاي رسانه
   تصميم  دليل  همين  وجود ندارد و به  موضوع  يا رد اينتأييد در   اعتمادي  قابل  اطالعات رسد كه  نظر مي  به  چنين  

 Pilot)   اوليه  بررسي  اين  از انجام هدف.   كنم  بررسي طور جامع ه را ب  و موضوع  دهم  ترتيب هايي  تا مصاحبه گرفتم

Study)آيا   بود كه  سؤال  اين  به  بردن  و انتقاد از خود و پي  سرزنش  چون مسائل   درباره اي نامه  پرسش  ، تهيه 
   دارند؟  اكراه  همقطارانشان  خطاها و گناهان  جداً از افشاي نگاران روزنامه

   هيئت ين ا اعضاي.  شد ها تدوين  رسانه  اخالقي مسائل   بررسي  مورد نظر در خالل نامه  پرسش  اساسي  مفاهيم  
   ديگر رشته  مدرس يك)  نگاري نگار و استاد روزنامه روزنامه (  كتاب  اين  بودند از مؤلف  عبارت تحقيقاتي
  .  اخالق  استاد رشته  و يك  هفتگي  نشريه  يك ، نويسنده  گزارشگر تلويزيوني ، يك نگاري روزنامه

 و ناشر و  نامه  هفته  سردبير خبر راديو، سردبير يك ، يك وني تلويزي  شبكه  سردبير خبر يك  به  حضوري  با مراجعه  
  . شد  بيشتر ارزيابي  اصلي ، سؤاالتها آن   به نامه  پرسش نويس  پيش  و ارائه  روزنامه  يك سردبير پيشين

   اين  كه افرادي.  ت اس  شده  داده  نشان13-1 شد در نمودار   ارسال  مخاطبين  براي  با پست  سرانجام  كه اي نامه  پرسش  
  هاي  و شبكه  كابلي هاي  رسانه  سال  در كتاب  نامشان  بودند كه  از سردبيراني اي  شد نمونه  ارسال  برايشان نامه پرسش

  ، همگوني نامه  پرسش  اين  به گويي  پاسخ  اخبار راديو براي  سردبيران  انتخاب علت.  بود  شده  درج راديو ـ تلويزيوني
  . داد صي را تشخن آنا هاي  موجود در پاسخ  ناهمگني  بتوان سادگي  بود تا به  گروه  اين نسبي

 در   آماري  كارهاي  و روش  شيوه  بررسي  به مندان  عالقه  براي نامه  پرسش  اين  و تدوين  در تهيه  كار رفته  به  روش  
) 151 و 150  صفحات (13-2 در نمودار   كه نامه  پرسش اين از   آمده  دست  به نتايج.   است  شده تشريح»  ج « پيوست
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 بايد انتقاد از خود را   مطبوعات اينكه( و بوكرو   كلرمن  انتقادهاي نا از مخاطب  بسياري دهد كه  مي  نشان  است بازگو شده
  ، اكثريت  بر اين عالوه. يرندپذ را مي)  كنند  خود اعتراف  خطاهاي  ندارند به ها دوست  ژورناليست ياد بگيرند و اينكه

   در جلوگيري ثريؤ م ها عامل  رسانه  انتقاد از خود از جانب اند كه  بوده  موافق  نكته  با اين نامه  پرسش  به  دهندگان پاسخ
 و   مخالف به  طور مساوي ه تقريباً ب نامه  پرسش  اين  به دهندگان پاسخ. استها   ژورناليست ها غيراخالقي  رفتاري از انجام
  ها سرچشمه  با رسانه  از ضديت  در اصل نگاري  روزنامه  اخالق  در مورد رعايت  مردم  پافشاري  كه  نظريه  اين موافق
  .اند  كردهرد را   گرايشي  وجود چنين  ضعيفي اند و اكثريت  شده گيرد تقسيم مي
   كردن  دنبال  براي  بيشتري  و توجه  دادند عالقه  پاسخ نامه  پرسش  اين  به  كه  سردبيراني رفت  انتظار مي  كه  گونه  همان  

  دهند تا حوادث  مي  نشان  آمده  ميان  به  مالي  سوء استفاده  در نوعي  پايش كه)   دولتي مقام (  رسمي  مقام  يك ماجراي
   رسانه  براي، كار خود  محل  بر رسانه وه عال كهيا يك همكار   گزارشگريك  يا   بيمه  شركت  مدير يك  براي  كه بهيامش

   منتخب هاي  مقام دهد كه  مي  نشان نامه  پرسش  در حاشيه  دهندگان  از پاسخ  بسياري  اظهارنظرهاي.كند  نيز كار مي رقيب
   كنجكاوي  در معرض  و غيررسمي  خصوصي هاي  از شخصيت  خود بيش شغل   ماهيت  دليل  به  رسمي  مشاغل براي
   لحاظ، از همكار  و يك  رقيب  رسانه  گزارشگر يك  درباره  منفي  انتشار گزارش  به تمايل.  قرار دارند  خبري هاي رسانه

  . قرار داد  رده ترين  در پائين، ماجرا  فعاالنه  در پيگيري اولويت
   بر روي  گذاشتن هد سرپوش بارها شا  كه  مطلب  با اينها آن درصد از 60 حدود   يعني دهندگان  اكثر پاسخ  

   يا شديداً مخالفت  مخالفت كرده  مي  را ايجابيگر د  گزارشگران  در قبال  منفي هاي  گزارش  تهيه اند كه  بوده ماجراهايي
  .اند ورزيده

  اره درب  منفي هاي  از انتشار گزارش كنند بارها شاهد خودداري  مي  احساس  كه رانيي سردب ، بين  با وجود اين  
   كه  نكته ها بايد انتقاد از خود را ياد بگيرند و اين  معتقدند رسانه  كه اند و كساني  ديگر بوده هاي ژورناليست
  ، بين  بر اين عالوه.  وجود دارد  زيادي ستگيب هم، كنند  خود اعتراف  خطاها و گناهان  ندارند به ها دوست ژورناليست

 فكر   كه كنند و كساني  مي  يكديگر خودداري  درباره  منفي هاي ا از انتشار گزارشه  معتقدند ژورناليست  كه كساني
   رابطه شود نوعي  مي  محسوب  غيراخالقي اعمالاز   ارتكاب   بازداشتن  براي  مؤثري ها، عامل كنند انتقاد از خود رسانه مي

  . وجود دارد نسبي
   رياضي  اعداد و ارقام  از طريق  كه هايي  رابطه ها و تشريح  پاسخ موجود در هاي  و تفاوت  رياضي  رابطه  انواع  
  .اند قيد شده»  ج «  در پيوست  داشت  را بيانها آن  توان نمي
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   نامه پرسش

ا در  ر نامه  پرسش  بزنيد و سپس  عالمت  هر سؤال  مقابل  خالي  خود را در جاهاي  مناسب هاي اسخپلطفاً :  دستورالعمل 
  .يدي نما  و پست باشد قرار داده ر ميب و تم  آدرس  داراي  كه  پيوست پاكت

   تنظيم اي  گونه  به  سؤاالت  بلكه  نيست نامه  پرسش  كننده  تهيه داوري  بيانگر پيش  سؤاالت  لحن  باشيد كه  داشته  توجه  
توانيد با   شما مي البته.  شود ها مشخص  انتقاد از رسانه هاي  از جنبه يخ بر  به  مطبوعات  شاغل  كاركنان  پاسخ  كه شده

  . كنيد  يا شديداً مخالفت  مخالف  شده  مطرح  كه سؤاالتي
  

    اخير خود با عنوان هاي  از مقاله  در يكيتايمز  نامه  هفته  خبرنگار و سردبير پيشين ريچارد كلرمن. 1
   كه ، معتقد است»  انتقاد از خود را ياد بگيريم  كه  است  آن نوبت  كنند؛ اكنون  انتقاد مي  راحتي  به مطبوعات«

  ؟  مورد چيست نظر شما در اين. كنند  از خود و از يكديگر انتقاد نمي  و قاطع ها بطور جدي رسانه
    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق

   افشاي  از طريق  مطبوعات كار توسط  خالف هاي ورناليست ژ  جدي  توبيخ  در زمينه  متعددي پيشنهادهاي. 2
  ، پيشنهادهاي با وجود اين.   است  شده  ديگر ارائه هاي  ژورناليست ، يا تأكيد بر صالحيت  اخالقي وضعيت
  بصره اخيراً ت اي  حرفه نگاران  روزنامه ، انجمن در واقع.   است  رو نبوده  رو به  همگاني  با اقبال  شده مطرح
 را   اخالقي  احكام  كه طارانشانق از هم  دسته  از آن  انتقاد جدي ها براي  از ژورناليست  درخواست  به مربوط
   و مؤلف شيكاگو تريبيون   بوكر از روزنامه  كيسي  از جمله  از ناظران برخي.  كرد گيرند، حذف  مي ناديده
   به نگاران  روزنامه ، معتقد است  كرده بيني  را پيش  خاطي نگاران زنامه رو  توبيخ  كه  نشريه  اين  اخالقي نامه نظام
  . دارند  بيم نگاران  روزنامه  به  اصول  اين ، از تحميل  اخالقي  اصول  اعتقاد به رغم
.  بماند  پنهان  گناهانشان دهند كه  مي  و وكال ترجيح ها نيز همانند پزشكان  ژورناليست  بوكر معتقد است  

  ؟  بوكرو چيست هاي  گفته نظر شما در قبال
    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداًموافق

   غيراخالقي  از رفتارهاي  مطبوعات  جامعه  اعضاي  بازداشتن  براي ها، ابزار مؤثري انتقاد از خود رسانه. 3
  .شود  مي محسوب

    مخالف ـــ شديداً  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق
   دارند سرچشمه  مطبوعات  به  نسبت  مردم  كه اي  از كينه نگاري  روزنامه  اخالق  درباره  مردم هاي بيشتر نگراني. 4

  .  نيست مسئله   مؤيد اين  حقايق  كه گيرد، در حالي مي
    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق

   اسميت دهد آقاي  مي  نشان  در اختيار داريد كه مداركي.   است  شده  تهيه  مورد فرضي  يك  به  زير با توجه هاي سؤال   
  هاي مسئوليت و  تواند وظايف  نمي  منافعاشتراك   علت شود به  مي  محسوب  جامعه  سرشناس هاي  از مقام  يكي كه

  . دهد  انجام طرفي  بي  را با حفظ محوله
   آقاي  تضاد منافع  ماجراي  تمام  با شدت  من  است ممكن.   است  ايالتي  منتخب هاي  از مقام  اسميت آقاي. 5

   جدي  شما با پيگيري  يا مخالفت  موافقت  خود را در مورد ميزان  پاسخ نامه در پرسش (  را افشا كنم اسميت
  ). نمائيد  مشخص  اسميت آقايماجراي 

   ـ شديداً مخالف ــ  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق
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 را افشا   وي  منافعاشتراك   تمام  با شدت  من  است  ممكن  است  بيمه  بزرگ  شركت  يك  معاون  اسميت آقاي. 6
  . كنم

    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق
   تمام  را با شدت  وي  منافعكاشترا   ماجراي  من  است ممكن.   است  رقيب  رسانه  خبرنگار يك  اسميت آقاي. 7

  .  كنم  خود دنبال در گزارش
    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق

   ماجراي  من  است ممكن.   دارم  كار اشتغال  در آنجا به  من  كه  است يا انه رس  از خبرنگاران  يكي  اسميت آقاي. 8
  .  كنم  خود دنبال  در گزارش  تمام  را با شدت  وي  منافعاشتراك

    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف  ـــ موافق شديداً موافق
   درباره  منفي هاي  گزارش ها از تهيه  ژورناليست  كه ام نگار، بارها ديده  روزنامه  يك  عنوان  به  خدمتم در طول. 9

  .اند  كرده  ديگر خودداري نگاران روزنامه
    ـــ شديداً مخالف  ـــ مخالف فق ـــ موا شديداًموافق

  
 انتقاد  ها براي  ژورناليست  تمايل  ميزان  درباره  جانبه  همه  بررسي  به  مربوط نامه پرسش   13-1نمودار 

   آشكار ازخود و همقطارانشان
  

   نامه  پرسش  به پاسخ
  .  است دهندگان درصد  پاسخسمت راست    دوم  و رقم دهندگان  تعداد پاسخ  دهنده  نشان سمت چپ  رقم   
 بايد انتقاد از خود را ياد  مطبوعات(؟   چيست  كلرمن  گفته نظر شمار درباره: 1   شماره  سؤال ها به  پاسخ انواع   

  )بگيرند
     شديداً مخالف    مخالف     موافق    شديداً موافق  

   2/13/16%   5/62/75%  7/21/26%   5/2/3%  
  دهند خطاها و گناهانشان  مي  ترجيح نگاران روزنامه(؟   بوكرو چيست نظر شما در مورد گفته: 2   سؤال ها به  پاسخ  انواع
  ) بماند پنهان
    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  
   3 / 14/17%   7 / 64/77%   8 / 16/20%   2 / 4/5%  
   در جامعه  غيراخالقي  از رفتارهاي  بازداشتن  براي ؤثري م ها شيوه انتقاد از خود رسانه: 3   سؤال ها به  پاسخ انواع

  .شود  مي  محسوب مطبوعات
    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  

   10/12%   7 / 56/68%   7 / 26/32%   7 / 6/8%  
  ها سرچشمه  رسانه  عليه كينه از  نگاري  روزنامه  اخالق  در قبال  مردم هاي بيشتر نگراني: 4   سؤال ها به  پاسخ انواع
  .  نيست  موضوع  مؤيد اين حقايق. گيرد مي

    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  
   3 / 4/5%  9 / 41/49%   9 / 47/56%   6/7%  
  . نم ك  پيگيري  تمام  ماجرا را با شدت  است ممكن.   ايالتي  منتخب نماينده: ... 5   سؤال ها به  پاسخ انواع
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    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  
   6 / 43/51%   3 / 51/60%   1 / 5/6%   0/0%  
  .  كنم  ماجرا را پيگيري  تمام  با شدت  است ممكن.   بيمه  بزرگ  شركت  يك معاون: ... 6   سؤال  به هاي  پاسخ انواع
    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  
   6  /25/30%   0 / 53/62%   4 / 21/25%   0/0%  
  .  كنم  دنبال  تمام  ماجرا را با شدت  است ممكن.   رقيب رسانه: ... 7   سوال ها به  پاسخ انواع
    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  
   6 / 18/22%   9 / 47/56%   8 / 30/36%   6 / 2/3%  
 ماجرا را   تمام  با شدت  است ممكن.  كنم  كار مي  در آن  كه اي انهخبرنگار يا همكار رس. : ..8   سؤال ها به  پاسخ انواع
  .  كنم دنبال
    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  
   8 / 14/17%   9/ 33/39%   7 / 42/48%   6 / 9/11%  
 ديگر  نگاران  روزنامه  درباره  منفي هاي  گزارش  از تهيه نگاران  روزنامه  كه ام  بارها ديده من: ... 9   سؤال ها به  پاسخ انواع

  .اند  كرده خودداري
    شديداً مخالف    مخالف    موافق    شديداً موافق  

  2 / 5/6%    3 /35/41%  7 / 45/53%   8 / 13/16%  
  13-1 نمودار  امهنا  پرسش  به  شده  ارائه هاي  پاسخ جدول    13-2نمودار 

  
توانند و بايد   مي  خبري هاي  رسانه اند كه  عقيده  خبر بر اين  از سردبيران  بسياري دهد كه  مي  نشان  بررسي اين   نتايج  

ها و   شيوه  كردن  انتقاد از خود و منعكس كنند كه  فكر ميها آن دهند و اكثر   نشان  بيشتري يريگ در مورد خود سخت
  .  است  خالف  از اعمالها آن   بازداشتن  براي  مؤثري ها، وسيله  ژورناليست رفتار غيراخالقي

 بارها  كنند كه  مي  اعالم پذيرند يا با قاطيعت اند چهار نفر مي  داده  پاسخ امهن  پرسش  به  كه  نفري  از هر ده  كه  واقعيت  
دهد   مي اند نشان  بوده همقطارانشان   در قبال  منفي ايه  گزارش  از تهيهها آن  خودداري و ها   ژورناليست پوشي شاهد پرده

  هاي  رسانه  شاهد مسامحه  كه  كساني  گفت توان ، مي  بر اين عالوه.  دارد  رواج  مطبوعات  در جامعه اي  رويه  چنين كه
 ديد  كند ـ در مجموع  مي  دنبال نامه  پرسش  اين  كه  با اهدافي  كم اند ـ دست  ديگر بوده هاي  رسانه  در قبال خبري
   نمونه  از اين  آمده  دست  به ، اعداد و ارقام  اينكه  سخن كوتاه. كنند  ابراز مي  خبري هاي  رسانه  به  نسبت تري انتقادي
   در طول  را كه  كيفي مسائل   صحت  حال  و در عين  بوكرو و كلرمن  چون  منتقداني هاي  بر ديدگاه  است يتأييد  كوچك

 آيا   ببينيم  كه  است  اين  بعدي گام. كند  ميتأييد   و كمي  آماري هاي  با داده  قرار گرفتند تا حدودي ث مورد بح  كتاب اين
  . داد  تعميم  ژورناليستي  جامعه  كل  به توان ، را مي  كوچك  بر نمونه  مبتني  بررسي  اين هاي عوامل و داده

، و   قرار دهيم  مورد بررسي تري  و ابعاد گسترده  را با وسعت مسائل   اين  بتوانيم گران  و ديگر پژوهش  من  اميدوارم  
خواهند   حد مي ها تا چه  رسانه  كه مسئله   قرار گيرد و اين  مورد مطالعه  برشمرديم  از اين  پيش  كه  از عواملي بسياري

   گونه خواهند آن ها مي اً رسانه آيا واقع  شود كه تر و مشخص  قرار دهند روشن  و قضاوت  شناخت خود را در معرض
  . برخورد شودها آن با   بسيار با مالطفت  همانند افراد زودرنج  است  گفته  از سردبيران  يكي كه
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   گيري نتيجه 
  اي ده فزاين ها تالش  رسانه  كه  كنم ، بايد اذعان ام  داشته  منفي  لحن  مطالب  در بيان  قبل  در فصل رسد كه  نظر مي  به گرچه 

   همانند ديوار برلين  روزي  است ها نيز ممكن  رسانه اي حصار صخره. اند  داده  از خود نشان  انتقادي  ارزيابي در جهت
  : ام  كرده  يا مشاهده  زير را خوانده ، اخيراً مطالب  غيررسمي  ناظري  عنوان به. كامالً فرو ريزد

   به  تماشاگران  كردن  در گمراه  ويديويي  نوين  تجهيزات هاي يي و توانا  قدرت  در آن  كه  سي  ا بي  تلويزيوني  در شبكه  گزارشي 
 هشدار   شود و اين  تبديل  ابزار تبليغاتي  يك تواند به  مي  تلويزيون  چگونه داد كه  هشدار مي  بينندگان  بود و به  شده  گذاشته نمايش
  . كنند  را خنثي  تبليغي هاي توانند جنبه  نمي  هميشه  خبري هاي  رسانه  كه ضمني

  وقفه  بي  برنامه ، يك  در بوستون  سي  ا بي  به  وابسته  تلويزيوني ، ايستگاه(WCVB)    بي  وي  دبليو سي  آن  در خالل  كه  همايشي 
   قتل ها از ماجراي  رسانه  خبري  پوشش ه آزاد دربار  بحث  كند به  پخش  تجاري  آگهي  آن الي ه در الب  آنكه  را بدون  ساعته يك

  . داد  اختصاص استوارت
 دونالد،   مك  آقاي  دوستانمان  بين قيال اخ  متقابل  و اتهامات  اتهامات  به  معتبر كه ها و مجالت ها در روزنامه  از مقاله  رشته  يك 

 .  داشت  اختصاص  ملكوم  و خانم  گينس  مك آقاي

  
 ديد و   در معرض  از پيش گشايند و خود را بيش  خود را مي  حصارهاي  دروازه تدريج ها به  رسانه  كه  دارم  يقين ، من  بله

   گشوده  است  ممكن  اخالقيات  به  مربوط  از معماهاي ، بسياري  اقدامي در پرتو چنين. دهند  قرار مي  مردم قضاوت
  .شوند

  هاي  و ديدگاه تر كرده  غيررسمي  را كمي هايم  گفته  تا لحن خواهم  مي  اجازه  موضوع  بيشتر اين  از ارزيابي  اما پيش  
  .  كنم  بيان  و اخالقيات  ژورناليزم  ماهيت خود را درباره

نگار و   روزنامه من.   كنم  معرفي  اخالقيون  و در زمره  خود را فيلسوف  قصد ندارم  كه  از هر چيز بايد بگويم  قبل  
   و تا زمان  پيدا كردم  خود شغلي  براي  تلويزيوني  شبكه  خبر يك  در قسمت  سالگي  در شانزده  كه  هستم اي نويسنده
 اخذ   به  فاصله  در اين گرچه.  ام  داشته  كار و اشتغال  به  مختلف هاي  در رسانه  سال  تقريباً بيست  كتاب  اين نوشتن
   حرفه  به  فعاالنه  اما هنوز هم  دارم  اشتغال  تدريس  به  استاد ارتباطات ان عنو  و به  آمده لئ نا  دانشگاهي مدارك
  . دانم  مي  ژورناليست  و خود را يك  بوده  مشغول نگاري روزنامه

   چنان  آن  فلسفي هاي  بيشتر انديشه  كه  باورم  اما بر اين  خود ندارم  بودن  بر فيلسوف  مبني  ادعايي  نوع  هيچ  گرچه  
.  دانم  مي  جامعه  افراد عادي ترين  از پائين  خود را يكي من. ( كند  را دركها آن نتواند   كس  تقريباً هيچ  نيستند كه پيچيده
 در   من راه.  كار برخواهد آمد  اين  نيز از عهده  ديگري  هر كس  كنم  و تشريح  را درك  فلسفي  مطالب توانم  مي اگر من
 را   فلسفي هاي  شاخه  نام  آنكه  و بدون  كامالً گذرا و سطحي اي  گونه  هر تقدير، به به).   استوار است ل اص  بر اين زندگي

 دارد سر و كار   اختصاص  واقعيت  به  مربوط مسائل   مطالعه  به  كه  متافيزيك  از جمله  آن هاي  از شاخه  با برخي ذكر كنيم
   اشاره  از غيرواقع  واقعيت  تشخيص  به  مربوط  مشكالت  به طور بسيار فشرده ه ب كتاب   از اين  فصل در چندين.  ام داشته
  . كرديم

   عنوان  مطالبي  شناخت  اين  به  رسيدن  و چگونگي  واقعيت  شناخت ، يعني شناسي  معرفت ، در زمينه  كتاب  در طول  
   فلسفه هاي  ديگر از رشته  يكي  به  تا حدودي  كتاب  اين نكات از   بسياري  به  مربوط هاي  اعتبار بحث شد و در ارزيابي

 را با   اخالقيات  يعني  فلسفه هاي  ديگر از رشته  خود، يكي هاي  در بحث  اينكه ، و سرانجام  شدم  متوسل  منطبق يعني
  .  قرار دادم  مورد بحث  تمام گستردگي

اند   جدا شده  از اخالقيات  بطور نسبي  كه هايي  و رشته  از شعبات  برخي  و گذرا به  خود بطور خالصه هاي  در بحث  
   اخالقي هاي  واژه  معني  ارزيابي  به  كه  است(Metaethics)   اخالق شناسي ها، روش  رشته  اين از جمله.   كردم اشاره

  .كند  كاربرد پيدا ميداقت و ص ، انصاف  عينيت  چون هايي  واژه  در تشريح  علمي  چندان  نه اي  گونه  دارد و به اختصاص



١۴٩ 

شود   مي  ناميده(Normative ethics)   يا دستوري  هنجاري  اصطالحاً اخالق  كه  آنچه  به  كتاب  ما در اين  اصلي  بحث  
  اصباشد اختص  مي  جهان مسائل با   اصول  اين  ارتباط  و چگونگي  شده  تثبيت  اخالقي  اصول  ارزيابي و مراد از آن

  . داشت
 ) VII تا  VIII    صفحات1985 ((Christina Hoff Sommers) سومرز    كريستينا هوف  از جمله  از فالسفه  برخي  

    خصوصي اخالق) ]عملي[   كاربردي  اخالق  معني به (  اجتماعي اخالق: كند  مي  تقسيم  دو نيم  را به  هنجاري اخالق
(Private ethics)شود  مي  افراد مربوط  شخصي  تقواي  به  كه.  

 در   كه هايي  و در ساير كالس كردم  مي ها راتدريس  رسانه  كاربردي  اخالق  رشته،  از مراكز دانشگاهي  اخيراً در يكي  
  براي.  ام  كرده  تدريس  دانشجويان  ديگر به  را در كنار مباحث  مبحث  نيز اين ام  داشته  عالي  و مراكز آموزش دانشگاه
   مبحث  امروزه  دارد چون  زيادي  خريداران  كه ام  كرده  را تدريس  خود، مبحثي اي  حرفه  زندگي  بار در طول اولين

  ، امروزه  است  داده انجام  مركز هاستينگر  كه  تحقيقي براساس. شود  مي  روز تلقي  بحث  عنوان ها به  در دانشگاه اخالقيات
  . دارد  اختصاص  عملي  اخالق  موضوع  به  هزار واحد درسي  آمريكا حدود يازده الي ع ها و مدارس در دانشگاه

   عملي  اخالق هاي  از درس  بسياري  تدريس  چگونگي  به  مربوط  واقعي  ارزش  به  نسبت  هميشه  كه  كنم  بايد اعتراف  
، اما   كنم  خود را بيان  ترديدهاي  كه ام  نكرده تئهرگز جر  البته.  ام  ترديد داشته كنم  مي  خود تدريس  را كه  آنچه از جمله

   زبان  به ام  عاجز بوده  آن  از بيان  من  را كه  دارد آنچه  اختصاص  بحث  اين  به  كه اي  پروفسور سورمز در مقاله خوشبختانه
  :  است  نوشته  چنين ي عمل  اخالق  مبحث  به  گرايش  تازه  موج  اين  درباره وي.   است آورده

 بر   مطالبي  خود به  درسي هاي  كتاب  در مطالعه  عملي  اخالق  رشته دانشجويان.   نيست بخش  مسرت  چندان  جديدي  موج چنين ... 
  مجازات،  ترحم  از روي  ستاني ، جان  جنين  سقط  از قبيل  اجتماعي  مهم مسائل   در قبال  شديدي  موضع  فالسفهها آن در  خورند كه مي

.  وجود ندارد مسئوليت   و حس  شخصي  تقواي  درباره  چنداني ها مطالب  كتاب ، در اين در مقابل .اند  و سانسور اتخاذ كرده اعدام
 ،  در مدارس  شده  اعمال  مشي  و خط  اداره  چگونگي  چون يمسائل   عالي  در مدارس  كاربردي  اخالق  به  مربوط هاي  از درس بسياري
   ندرت  به  دانشجويان  اخالقي هاي مسئوليت و   قرار گرفته  مورد بحث  دولتي يها نا و نهادها و سازم  بزرگ هاي ها، شركت دادگاه
   در قبالها آن  نهمسئوال   ديدگاه گيري  شكل ، چگونگي  دانشجويان  به  عملي  اخالق  از تدريس  اصلي هدف. ... شوند  مي مطرح

 فراتر   چيزي  به  نوين  در زندگي  اخالق  كارگيري  به . شخصي  دارد تا اخالق  مدني  بيشتر جنبه  كه  هدفي  است جتماعي ا هاي سياست
   اين بررسي.  نياز دارد  جامعه  اصلي  بر نهادهاي  حاكم  مشي  و خط  اجتماعي هاي  با سياست  يا مخالفت  هواداري  چگونگي از يادگيري

 .باشند  نمي  هستند، اما كافي  خود مهم  خودي به  مسائل  گونه

  
   اخالقي  پيچيده ها و رهنمودهاي  از دستورالعمل  بيش  فردي مسئوليت و   شخصي  تقواي  كه ام  باور بوده  بر اين هميشه

  . كاربرد دارد نگاري  روزنامه در حرفه
  ها ـ مباحثي  رسانه  به  مردم  دسترسي  زمينه  ساختن  و فراهم دم مر  به  الزم هاي  آگاهي  دادن  ما از طريق باور كه   اين  
، در گرو   كنيم  را حل  اخالقي  و معماهاي مسائل از   برخي توانيم دهند ـ مي  مي  را تشكيل  كتاب  اين  اصلي  مايه  درون كه

 باشند  اطالع  بي  آن هاي  و متمم اساسي   قانون  اول  از وجود اصالحيه اگر مردم.  افراد قرار دارد  و تقواي تالش
 حصار  ها خود را در پشت  رسانه  و سردبيران  اگر خبرنگاران  ترتيب  همين  و به  باشيم  داشته  آگاه اي  جامعه توانيم نمي
   هم تقاد من اع به.  خواهد بود  عبث  و متعهد آرزويي مسئول  هاي  رسانه  كنند انتظار داشتن  پنهان  خبري يها ناسازم
ها   رسانه  اخالق  در قبال  شخصي  ديدگاه گيري ، كليد شگل ، آگاهي مسئول  هاي  رسانه  و هم  آگاه  مردمي  داشتن براي

   برخوردار است اي  ويژه  خود از اهميت ها كه  رسانه  فعاليت  نحوه  شناختن  صرفاً به  آگاهي اين. شود  مي محسوب
باشند آگاهي پيدا  دخيل مي   اخالقي هاي گيري  در تصميم  كه  فرهنگي  عوامل  تمامي  به ايد نسبت ب شود بلكه محدود نمي

 اتخاذ   از شناخت  تهي  در شرايط توان  را نمي  تصميمات  گونه  اين،شوند  نمي  گرفتهخألدر هاي اخالقي  تصميم. كرد
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   و فضيلت  تقوي  اينكه و اسرانجام.  اتخاذ نمود  شخصي واي در نبود تق توان  را نمي هايي  تصميم  چنين در ضمن. كرد
  ».  است  اشتباه اين« و بگويند   بپاخاسته  تنهايي  و به  خطر انداخته  افراد خود را به كند كه  پيدا مي  تحقق  زماني شخصي

،  سياسي ، دانشمند علوم  مورخ  كه  كنم  بايد اعتراف  باشم  داشته  بودن  فيلسوف  ادعاي توانم  نمي  كه  گونه  همان  
   را در مطالعه  علوم  اين  به  مربوط هاي  از ديدگاه  تا برخي ام  كرده  اما تالش  نيز نيستم شناس  يا جامعه حقوقدان
  .كنند  مي  كمك  جمعي  و ارتباطات  ژورناليزم  در زمينه  من  رشد آگاهي  به  كه هايي  ديدگاه  كنم  بيان اخالقيات

 شايد  ام  داشته  گذشته  از رويدادهاي  آگاهي  در جهت  كه  و تالشي ام  نوشته  تاريخ  در زمينه  كه هايي  كتاب  به  با توجه  
   از تاريخ هايي  درس  را با يادآوري  كتاب ين تا ا  مايلم  نكته  اين  به با عنايت.   بخوانم  مورخ  شبه  خود را يك بتوانم

    ببرم  پايان  به ژورناليزم
    جمعي   و جنون(Group Think)   تفكر گروهي  ميان  رابطه  دادن  نشان  سرگرم  كارتي  سناتور مك  كه  زماني  

(Mass Hysteria)دهند و خدا   نشان خواستند خود را هوادار وي  نمي  وجه  هيچ  به  آمريكا ـ كه  خبري هاي  بود، رسانه 
.  ادوارد آر هاي  نام نگار به دو روزنامه.  اختيار كردند  و سكوت  گذاشته  دست  روي  دست را ببخشايد ـ تقريباًها آن

   گزارش  و در يك  گذاشتهر را كنا سي  بي  بر سي  حاكم  و بزدلي  خود ترس  شخصي  تقريباً با سرمايه مورو و فرد فرندلي
  . را افشا كردند  كارتي  مك  واقعي مستند ماهيت

   زمانها آن   خطر انداختند اما براي  خود را به يه و سرما اي  حرفه ، موقعيت  گزارش  اين نگار با تهيه  روزنامه دو  اين  
  ».  است  اشتباه اين «  كنند كه مال اعا دو فرد، آشكار  عنوان  بود تا به  فرا رسيده آن
   جنگي  را روانه  آمريكايي  وسربازان  پول العاده فوق  دستي  با گشاده  جانسون  ليندن  كه  بعد، زماني  دهه  حدود يك  

   سكوت  آمريكا در مجموع  مطبوعات  جامعه بازهم)   ويتنام جنگ( نبود   در آن  يا شكست  پيروزي  ظاهراً قادر به كرد كه
  . پيدا كند  تا ابد ادامه توانست  نمي تفاوتي  بي اما اين. اختيار كرد

 والتر   ضد جنگ هاي  فعاليت  عليه  فزاينده هاي از مخالفت) 342   ص1984 ((Barbara Tuchman)    باربارا توچمن  
   از توچمن با پوزش.   است ياد كرده»   است  كشور را فراگرفته  عقيده اختالف «  با عبارت(Walter Lippman)   ليپمن
 با   مخالفت كند كه  القا مي  چنين  واژه  اين  چون  نيست درستي   واژه  اعتقاد من به» تهفراگرف «  واژه  كه ، بايد بگويم دفقي

.   است  واژه  اين  به  اعتبار بخشيدن  نوعي  و اين  است  كشور را فراگرفته  تدريج  به  والتر ليپمن  ضد جنگ هاي فعاليت
   از اعضاي  بود و بسياري رفته قلدر قرار گ  جمهوري س و تحقير رئي  خشم  هدف  والتر ليپمن  كه  است  اين واقعيت
  گيري  موضع گرچه.  كردند  را سرزنش  كنند وي  حركت  حزب دادند در خط  مي  هنوز ترجيح  نيز كه  مطبوعات جامعه

   هواداران  نداشت  همراه  به  خطري هايي گيري  جبهه  چنين  كه  بعدها در موقعي  و جانسون  ويتنام  جنگ  عليه والتر ليپمن
   ساليزبوري  در مورد هريسون  موضوع اين.  شد  را نيز متحمل هايي  و لطمه  تنها بوده  پيدا كرد اما در ابتدا، وي ياريبس

   از همقطاران  بسياري  مورد سرزنش  ويتنام  آمريكا در قبال هاي  از سياست  ناخوشايندش هاي  خاطر گزارش  به نيز كه
  .كند  مي  صدق خود قرار گرفت

 را   مخالفت  و خطرات  نتايج  با خبر بودند و هم  شدن  همرنگ  از مزايا و امتيازات نگار، هم  دو روزنامه ما اين ا  
  ».  است  اشتباه اين« گرفتند تا بگويند   تصميم  حال نيدانستند، با ا مي
  آورند، نه ها را پديد مي  دگرگوني  افراد هستند كه گيرد، اين  مي  شكل  اخالقي هاي  دگرگوني  كه  است  گونه  بدين  

  ها و خطر از ميان  قلمرو رسانه  به  بزرگ هاي  شركت  فزاينده  رخنه  به  نسبت  دليل  همين به.   مختلف هاي ها و حرفه گروه
   بهها آن   تبديل  خبري هاي  رسانه دهن آي  درباره  من هاي بيني  پيش  از بدترين يكي.   هستم  شخصاً نگرانها آن   تنوع رفتن

   در مقابل  اندام  عرض تئ جر  مرد يا زني  هيچها آن در   كه  است  و يكنواخت  و جوش جنب ، بي  راه  سر به دهاييانه
  .»  است  اشتباه اين « تواند بگويد كه  و نمي هت را نداش  رسانه  صاحب  بزرگ شركت
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  اما در مجموع.  دارد  فاصله  مطلوب  با كمال  كه  آمريكا بايد گفت اليزم ژورن  از وضعيت  بلند پروازانه  ارزيابي  در يك  
   آزاد داشته  كشور و مطبوعاتي ايم گرا توانسته  كثرت  و اخالقيات  از سياست گيري با بهره.   نيست  نااميد كننده  هم چندان
   و در موارد ديگر نسبت  كتاب  اين  در صفحات گرچه.   است  بوده  نيز در ميان هايي ها و دشواري  شكست  گرچه باشيم

   آزاديآمد نقض پي   هر حال  شد، اما به  داده  الزم ، هشدارهاي  و بيان  مطبوعات  در آزادي  زيانبار افراط  پيامدهاي به
   زيانبار و پيامدهاي اثرات   به  من  سناريو بدبينانه  دوم  بخش  دليل  همين به.  تر است  مخرب  مراتب  به، مطبوعاتو   بيان

  . دارد  اختصاص  مطبوعات  آزادي ناخوشانيد محدوديت
ها،   رسانه  شدن اي  با حرفه  است  ممكنها آن  ها و پيام  رسانه گويد تنوع  مي كهپذيرم  را مي   مريل  اظهارنظر جان  من  
   ايجاد مانع  سمت  به  و صنفي اي  حرفه هاي  تشكل ن خطر افتد چو شود، به  مي  دنبال  نادرست  خير اما روش  با نيت كه

  گيري  از شكل  كه  من  سناريوي  سوم  خواهد بود اگر بخش  تأسف موجب.  دارند  جديد گرايش  اعضاي  پيوستن براي
   آن  پي شود و در ها ابداع  ژورناليست  صالحيتتأييد   براي  خاصي  و شيوه  پيوسته  واقعيت  به  دارم  وحشت آن

   خواهد بود اگر از طريق  مسرت  بسي مايه.  شوند تقسيمصالحيت  و فاقد   صالحيت  داراي  دو گروه ها به ژورناليست
  ها به  ژورناليست ، از تقسيم  شده  تعيين  از پيش هاي ويژگي و   ضوابط  از خود و مردود شمردن انتقاد جدي
  . شود  جلوگيري يط و فاقد شرا  واجد شرايط هاي ژورناليست

   محترم  اما ـ براساس  مخالفمها آن با   من  كه دهي كش  را پيش  خاصي  سياسي هاي  بحث(Ayn Rand) رند    آين  گرچه  
   در صورت  را كه  از محدوديتفارغ آزاد و   مطبوعات الزمه   چون دانم  را مفيد مي  آن  ـ نقل گرايي  كثرات  اصل شمردن
  .  است  كرده  تشريح  خوبي  به،بناميد » (Open Craft) آزاد  حرفه «  را يك انيد آنتو  مي تمايل

   است  آن  راه  كند بهترين  خود اعتراف  بودن  متوسط  بخواهد به اگر كسي) 46   ص1971(نويسد   رند مي  آين  خانم  
   داوري  گونه اين.  خود قرار دهد اي  حرفه قطاران م ه  ويژه  به  گروه  يك  مطلق  داوري  و اثر خود را در معرض تا نوشته
   انسان ، كه  تنها دشمن  و عليه  انديشه ، يعني  انسان  توانايي  بهترين  عليه  داوري  اين  چون  است  ستمگري  شكل بدتري

  .  است  رفته  نشانه نوآور است
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  » الف « پيوست

  
   و اخالق ورد فلسفه بيشتر در م  مطالعات  درباره نكاتي

  
»   كالسيك فلسفه« را   بهتر آن ارتب ع  فقدان  علت  به  كه  از آنچه  قرار گرفت حثب مورد   كتاب  در اين  كه بيشتر مفاهيمي

ديد  ش  متوجه  كه  گونه  اما همان  نيست  آن  اخص  معني  به  اثر فلسفي  يك  كتاب  اين گرچه.   است  گرفته تئ نش ايم ناميده
   كرده  خود مشغول  را به ، كالسيك  فالسفه  ذهن  كه  و معماهايي مسائل از  بسياري)  باشد  چنين  كه  اميدوارم يا من(

  . هستند  نيز مطرح بودند امروزه
را در    آن  نمونه  كه  است  اوليه  و كلمات  عبارت  همان  شكل  به  افكار كالسيك  دوباره  از موارد، تجلي  در برخي  

  گويد انتشار گزارش  و مي  دانسته  محق  خودكشي  به  مربوط  گزارش  خبرنگار خود را در تهيه  كه  در قسمتي3  فصل
 از افكار و  ها تركيبي در موارد ديگر، بحث.  كنيم  مي  دارد مشاهده  همراه به»  تعداد  بيشترين  را براي  فايده بيشترين « وي

   ما را تحت زهو امر  زندگي  هستند كه يمسائل كرد اما  يابي  ريشه  سادگي  را بهها آن  توان  نمي  گرچه  كه  است هايي انديشه
   برخي پندارند كه  مي  دارند چنين  شهرت(Intuitionist)  »اشراقيون «  به  كه  از فالسفه  برخي  مثال براي. تأثير خود دارند

 از   گروهي  باشيد كه  خاطر داشته به.  ندارند  اثبات  به  نيازي  بودنشان  بديهي يل دل  به  و نادرست  درست هاي از مقوله
ما بر : اند  نوشته  گونه  اينها آن.  كار بردند  بشر به  با حقوق  را در رابطه  فلسفه اين (Pragmatist) »گرا عمل«افراد بسيار 

  ، اما هنوز هم است)  آمريكا  اساسي قانون (1776   ژوئيه4   سند مورخه اين... باشند   مي  بديهي  حقايق  اين  كه  باوريم اين
  . دارد  مصداق  نوين  سياسي هاي در مورد انديشه

 كامالً با   ـ گرچه  فلسفي هاي  كتاب  خواندن شوند كه  مي  متوجه  زودي  به  غير جدي  خوانندگان  هر تقدير، حتي  به  
  .باشند مي ن  درك  نيستند قابل  فن  اهل  كه  كساني  براي  اغلبامارد  دا  ما ارتباط  روزمره زندگي

  هاي كند تا واژه  مي ها كمك  غيرفيلسوف  به اند كه  شده  توصيه  مطالعه ها براي  از كتاب  فهرستي  بخش  در اين  
  . كنند  را بهتر درك  اخالق  علم  به  مربوط هاي  در كتاب  مطالب  پر رمز و راز بيان هاي  روش  و در مواردي نامأنوس
  :  مهم  نكته  ابتدا سه
   درباره  جز مجادله  چيزي  در واقع  فلسفي هاي بينند بيشتر بحث  مي  از اينكه  فلسفي هاي ها و نوشته  كتاب مندان  از عالقه برخي. 1 

   داريد بايد به  احساسي  چنين اگر شما هم. كنند  مي  و دلزدگي  سرخوردگي  احساس اند نيست  كرده  ديگر عنوان  فالسفه  كه نكاتي
 رتراندب  ،(George Santayana) سانتايانا  رجو ج  چون  بزرگي  فيلسوف حتي.   است  گونه  اين  آثار فلسفي  ماهيت  داد چون شما حق

   سبب  كه  برانگيز دانشگاهي  در جو جدال دگي زن  و او را به  قرار داده  مورد سرزنش  تمايالت  گونه  خاطر اين  را به  جوان راسل
  مسئله   اين  كه  خاطر داشت  بايد به البته.  نمود  كند متهم  را عنوان اي  تازه ، خود نكته  از افكار ديگران  از تأثيرپذيري شود تا پس مي
   كنند  صرف  آكادميك  منطقي مجادله   عمر خود را در راه  بقيه  راسل  سانتايانا يا آقاي  آقاي  نشد كه  از آن مانع

ها   واژه  ظاهري  بودن  ببرند از نامأنوس  پي  فلسفي مسائل   عمق خواهند به  مي  كه  آثار فلسفي  به مندان  ديگر از عالقه برخي. 2 
  هاي  واژه  از دشواري يد كه تنها شما نيست  نباشيد چون  نگران  داريد چندان  احساسي اگر چنين.  دارند  گله  فلسفي هاي و عبارت
   به  نبايد از اعتراف كنند و در نتيجه  مي  سرزنش  درك  غيرقابل  مطالب  خاطر بيان  نيز يكديگر را به فالسفه. بريد  مي  رنج فلسفي
  .دباش  وارد مي  تا حدودي  اعتراض  اين  دهيد چون  نشان  اكراه  فلسفي ها و عبارات  از واژه  برخي  درك عدم
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 ديگر   زبان  به  از زباني  ترجمه  هنگام  به ها و عبارات  از واژه برخي. گيرد  مي  سرچشمه  ترجمه  از ضعف  مشكل  از اين  بخشي
  شود براي  مي  خوانده المللي  بين  در سطح  آثارشان  كه  نويسندگاني  مثال براي. دهند  مي  خود را از دست  و مفهوم ا، معن  شدت به

 اگر قرار   روش در اين. شود  مي ناميده بل متقا  ترجمه اند كه  كرده  ابداع  خاصي  آثار خود شيوه  ترجمه  از صحت  اطمينان لحصو
 را   ژاپني شود تا ترجمه  مي  خواسته  ديگري ، از مترجم  آن  از ترجمه  شود، پس  ترجمه  ژاپني  زبان  به  انگليسي  از زبان باشد كتابي

در . شود  مي  و اصالح  كنترل، ها و مفاهيم  واژه  در برگرداندن  احتمالي  اشتباهات  طريق  كند و از اين  ترجمه  انگليسي گر بهبار دي
  پايانه «  جمله  مثال براي.  دارد انگيز تفاوت  حيرت اي  گونه  به  از ژاپني  شده  ترجمه  و متن  انگليسي  اصلي  متن، از موارد برخي
  ترجمه»  از نوارها اي  عدد با شبكه  اولين  نتيجه  كردن جفت «  صورت  به  است ممكن»  كنيد  وصل  شبكه  خطوط  را به  يك شماره
  .شود

   تنها در حفظ  نه  انگليسي  به ني يا الت ، از آلماني  زندگي  معني  به ها و افكار مربوط  انديشه  موجود در ترجمه هاي دشوراي
  .  نيست  پوشيده  كس  بر هيچ  اصلي  متن  و رسايي  شيوايي ها بلكه واژه   دقيق معني

 با   آثار كانت  اگر در فهم بنابراين.  نيستند اند و برخي  ديگر موفق  زبان  به  زبان  از يك  اثري  در برگرداندن  از مترجمان برخي
  . را بخوانيد  كانت هاي شته از نو  ديگري  كنيد تا ترجمه  رو شديد سعي  رو به  بزرگي مشكل

 پيشنهاد   مطالعه  براي  كتاب  اين  را در پايان  فالسفه  و آثار اصلي  از آثار فلسفي  از برخي  رهنمود، فهرستي  آخرين  عنوان به. 3
   درك ، بلكه ر فلسفيا بهتر آث  درك  تنها به تواند نه مي)  ام  داده  ارائهها آن از  اي  خالصه تنها فهرست( آثار   از اين بسياري.  ام كرده

جو اقتصادي و اجتماعي  تأثير   چگونگي  حال  كند و در عين  كمك  است  كرده  اشارهها آن   به  كتاب  مؤلف  كه هايي افكار و نظريه
  . نمايد  را روشن  تفكر وي  بر نحوه  فيلسوف يكحاكم بر دوران زندگي 

   را با غيرقابل  مطالب  بودن پردازند، عميق  مي  ديگري  و نقد آثار فالسفه  بررسي  به  كه گان از نويسند برخي:   هشدار كوچك يك
  تر است  اثر دشوارتر و پيچيده ، از اصل  نقد فلسفي  يك  ديگر، اگر ديديد كه  بيان به. دانند  مي ها مترادف  افكار و انديشه  بودن درك

   ارائه  افالطون  روان هاي  از نوشته  دركي  و غيرقابل  آشفته  ارزيابي  استاد دانشگاه  فالن  وقتي  باشيد كه  داشته توجه.  نكنيد تعجب
  . كنيد  خود را نيز حفظ  را بخوانيد اما هوشياري  فلسفي هاي كتاب.   از افالطون  نه  احتماالً از استاد است دهد اشكال مي

 
 و  طور اخص ه ب  ژورناليستي  اخالق نظران  صاحب توانند براي  شد مي ه اشارها آن   در زير به  كه هايي كتابنام 
   مرجع هاي كتاب (  شده  فهرست هاي  از كتاب  گروه  اولين  استثناي به.  شوند  مفيد واقع طور اعم ه ب  اخالقيات مندان عالقه

  .  است  شده  در هر مورد ارائه مختصري   و توضيحات  شده بندي  فهرست  مؤلفان  نام  ديگر براساس هاي كتاب...) 
اگر .   استها آن   بودن در دسترس)   بودن  بر متناسب عالوه (  قرار گرفته  مالك  فهرست  اين  در ارائه  كه  تنها موردي  

   ناشران  كه  برخوردار است  شهرتي  از چنان  كتاب  كه  است  آن  علت  به  شده  خودداري  از ذكر ناشر كتاب  كه در مواردي
   عنوان  ارائه  به هاتن)   خوب  وجود ترجمه ويژه  به (  موارد كامالً مقتضي  استثناي به. اند  كرده  مبادرت  آن  چاپ  به متعددي
  .  است  اكتفا شده كتاب

  
    و اخالق  فلسفه  در زمينه  مرجع هاي كتاب 
 خود   در نوع  كتاب اين.    بعدها مورد تجديدنظر قرار گرفت نت دورا  ويل(The Story ofPhilosophy)    فلسفه تاريخ 

  اي  تا اندازه  در مواردي  دورانت  ويل  گونه  روايت  لحن گرچه. شود  مي  محسوب  آثار فلسفي  از ارزشمندترين يكي
 در  وي. كند  ايجاد مي  را در خواننده  بزرگ هاي  افكار و انديشه  كشف  و لذت رسد اما هيجان  نظر مي  به پرحرارت
  .  است  گذاشته  نمايش  خود را به  وسيع  و آگاهي ها شناخت  انديشه  اين تشريح

  ستونل بارز اثر كاپ هاي  از ويژگي جلد   در سه  لستون كاپ  اثر فردريك(A History ofPhiosophy)    فلسفه تاريخ   
   فلسفه تاريخ.   است  قرار داده  را مورد ارزيابيها آن   وي  كه  است اييه  افكار و انديشه  بين  و مقايسه  ارتباط برقراري

 از   دورانت  با اثر ويل  و در مقايسه  شده  نوشته  تاكنون  كه  است  مرجعي  كتاب ترين  درك ، احتماالً قابل  استون كاپل
  .  برخودار است  بيشتري عمق
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 .William K)فرانكنا  .   ك  ويليام  تأليف(Introductory Reading in Ethics)   » اخالقيات  بر مطالعه اي مقدمه«   

Frankena)گرندوز  و جان (John Grandose)) ـ هال  پرنتيس چاپ  (Prantice-Hall) 1974 (كه  است  مرجعي كتاب   
از . دهد  مي  ارائه  خواننده  به هانه آگا هاي  يادداشت اي  با پاره  همراه  موضوعي بندي ها را طبقه  از كتاب  وسيعي برگزيده
    و عمل نظريه:   اخالقيات  به توان  قرار دارند مي  در دسترس  سادگي  به  كه  زمينه  در اين  مشابه هاي  كتاب جمله

(Ethics:Theory and Practice)تيررو .   پ  اثر ژاك  سوم  چاپ (Jaques P. Thiroux)) و   و اخالق) 1986   ميالن مك
.  كرد اشاره) 1988   ـ هال پرنتيس ((Carl Wellman)    ولمن  كارل  نوشته  دوم  چاپ(Morals and Ethice)   اخالقيات
   براي  اخالقيات  عنوان  تحت  است دهد كتابي  روز پيوند مي  موضوعات  را به  كالسيك  اخالقيات  كه  آثاري در ميان
    فريكنيون  ـ لويي  و ماري(Raziel Abelson)   لسونب ا  رازيل  اثر مشترك(Ethics For Modern Life)    نوين زندگي

(Marie-Lauise Friquegnon)) 1982،   مارتي  سن انتشاراتي.(  
   اخالق  مطالعه مند به  عالقه خواننده.   است  شده  نوشته  اخالقي  نوين مسائل  هاي  جنبه  درباره  بسياري هاي  كتاب  

 Ethics)  تجارت  در اخالقيات  وجدان  بحران با و سود  اخالقيات كتاب مورد نظر خود را در  تواند مطالب مي  تجارت

and Profits: the Crisis of Conscince in American Business)لئونارد سيلك  نوشته    (Leonard Silk) و ديويد و 
 در   كتاب اين.  پيدا كند  بخش  و آگاهي  جذاب  است  اثري كه) 1979شاستر  و  سيمون انتشارات ((David Vogel)   وگل
 در   بزرگ  كنفرانس  در يك  كه  است  سخناني  و در برگيرنده  است  تجاري مسائل  اندركاران  دست هاي  گفته  نقل اصل
 و   خود اقتصاددان سيمون .  ست ا  شده  ارائه  ارزشمندي لب و مطا ها نكات  قول  نقل  ايراد شد و در كنار اين1970  دهه

 را   نوين  معماهاي  كالسيك  افكار اقتصاد فلسفي  و روان  ساده  ارائه  ضمن  اقتصاددان  يك  عنوان  نيز به  و وگل نويسنده
  .كنند  مي جويي چاره
  و اخالقيات   عنوان  تحت يشوند اما در كتاب  مي  متضاد تلقي  دو مقوله  عنوان  موارد به  در اغلب  و سياست  اخالقيات  

) 1986،   ـ هال نلسون ((Wdennis Thompson)    تامپسون  و دنيس(Amy Gutmann)    گاتمن  امي  نوشته سياست
   حاوي  كتاب اين. اند  قرار گرفته  مورد بررسي  جذاب اي  گونه  به  و عدالت ، نافرماني كاري ، فريب  خشونت  چون يمسائل

   به  كه  كتاب  از اين  بخش  يك  مثال براي(اند   شده  ارزيابي  خاصي  با درايت  كه  و معاصر است  تاريخي مباحث
 Henry)   استيمسون  هنري  كه  است اي  مقاله ، حاوي  نوين هاي  بر تحليل  دارد عالوه  اختصاص اي  هسته بازدارندگي

Stimson)برفراز هيروشيما و ناكازاكي  اتمي  بمب  انفجار اولين  به ط مربو  تصميم  آمريكا درباره  وقت  وزير جنگ   
  ).  است نوشته

. اند  تحرير درآورده  رشته  به  اخالقيات  درباره  متعددي هاي  هستند مقاله  خود فيلسوف  رغم  به  كه  از مؤلفين  بسياري  
  هاي  ديدگاه  ارائه  به(Principi Ethica)    اخالقي اصول   عنوان  خود تحت  در كتاب(G.E.Moore) مور   ئي.  جي

   محسوب  در اخالقيات  مفاهيم ترين  از اساسي  يكي  كه(Good)  »خير«   واژه  معني  تشريح  براي  تالش  در زمينه متفاوت
   دارد كه(A Theory of Ethics)    اخالقيات نظريه   نام  به  كتابي(John Dewey)   ديوئي جان.   است شود پرداخته مي
  هاي  انديشه ها در زمينه  كتاب ترين  و صادقانه ترين  از روان  يكي  ديوئي  نوشته  قلمداد كرد  تحليل  را نوعي  آن توان مي

  .شود  مي  محسوب اخالقي
  .اند  شده ديبن  طبقهها آن   مؤلفان  نام  براساس  كه  است  پيشنهادي هاي  از كتاب  فهرستي  است  در زير آمده  آنچه  
 
   افالطون 
 و اثر مشهور خود   پرداخته  آموزگار خود سقراط هاي  انديشه  و تبيين  ثبت به)  از ميالد  پيش347 تا 427 ( افالطون 

   در واقع  ندارد بلكه  اختصاص  اخالقي مسائل   بررسي  به  در اصل مكالمات.  كرد قرا خل (Dialogues)   مكالمات  يعني
   براي  بسيار كلي هاي  انديشه  به  از توسل  ناشي  خطرات  در آن  كه  است معني  و بي  افكار پوچ  افشاي  در زمينه اي تجربه
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 بيانگر ،  وسيع  برداشت  در يك مكالمات. برد  مي  سؤالر را زي  رايج هاي  و انديشه  را يادآور شده  خاص هاي  ايده تبيين
   هماهنگ  هستي  نظام كند و با مجموعه  مي  را دنبال  خود هدفي  براي  هستي  در جهان اي  هر پديده  كه  است  نكته اين

  . است
. باشند  مي  از تجربه اند و مستقل  گرفته ، شكل  از تجربه  اعال پيش  يا مثل  غايي هايي  انديشه  اين گويد كه  مي  افالطون  
 امور،   كلي  نظام  اما در چارچوب  كنيم  ترسيم  طور ملموس  عيار را به  تمام  دايره  يك توانيم  ما نمي گرچه،   مثال براي
  .  چه  عيار يعني  تمام  دايره  كه دانيم مي
 The Collected)   افالطون گفتارهاي   مجموعهها آن   در ميان  است  منتشر شده  از مكالمات  متعددي هاي  چاپ  گرچه  

Dialogues of plato)هميلتون ديت ا  تأليف   (Edith Hamilton)كايرنز     و هانتينگتون (Huntington Cairns) از اعتبار 
   كه خوانندگاني.   نظير است  خود كم  در نوع  هر مبحث  در مقدمه  هميلتون  خانم اظهارنظرهاي.   برخودار است بيشتري
  مؤخر مكالمات را ابتدا با   مطالعه  يابند بهتر است ست د  و افالطون  سقراط هاي  از انديشه تري  جامع  درك مايلند به

منظور . ( دارد آغاز كنند  نيز شهرت(Socrates’Defense)    سقراط دفاعيه   به  كه(Apology)   عذرخواهي   رساله ويژه  به
   هيچ دانم  مي  من ا آنجا كهت.   است  گرفته  صورت  عمر افالطون  پاياني  در روزهاي  كه  است  مكالماتي مؤخر مكالماتاز 

  ).داند  را نمي  مكالمات  اين  نگارش  دقيق  ترتيب كس
  
  (Aristotle)ارسطو  

  ورزيد، او افالطون  مي  عشق  سقراط  عشق  استاد خود سقراط  به  افالطون  كه اي  اندازه  بود اما به  ارسطو شاگر افالطون
گويند   مي  نويسان  حال  از شرح  برخي در حقيقت.  نبود لئ قا  چنداني  اهميت  وي هاي  ديدگاه  و براي  نداشت رادوست

  . يكديگر نداشتند  به  چنداني  عالقه  افالطون ارسطو و آموزگار وي
 در   و آتش  نيز همانند ديناميت گويد نوابغ  و مي  ساخته  خاطرنشان  خاصي  را با شيوايي  موضوع  اين  دورانت  ويل  
  .آميزند  مي هم
 يا   وجود خير مستقل ارسطو به.   استوار است  بر مشاهده  از افالطون  ارسطو بيش  فلسفه  كه  بايد گفت  هر حال  به  

   ارزيابي  و بايد از طريق توان  را مي  بنيادي  اخالق  معتقد بود كه وي.   اعتقاد نداشت  تجريدي  از تقواي  خاصي شكل
  . نمود فراد مطالعه ا  روزمره عملكرد زندگي

  خس نيقوما اخالق  شود كتاب  در آثار ارسطو پيشنهاد مي  آغاز مطالعه  نقطه  عنوان  به  كه هايي  از كتاب  يكي  
(Nicomachean)به  رسيدن  براي  درست  و راه  قرار داده  را مورد ارزيابي  روزمره  زندگي هاي  جنبه  در آن  كه   است   

را »  طاليي ميانه «  كه  است  غرب  اخالقي  نظام  اولين دانيم  مي  تا آنجا كه سخ نيقوما اخالق.   است رده ك تقوا را توصيه
  . قرار دارد  دو رفتار افراطي  در حدفاصل  كه  است اي  نقطه  طاليي ميانه. كند  مي تبليغ
تواند   نمي كند كه  مي دارد اما اعتراف   نزديك  ارتباط(Happiness)    خير با خوشبختي  كه  ارسطو معتقد است  

  .داند  مي  درارتباط  قدرتمند روح  را با فعاليت  خوشبتختي  حال  كند ارسطو در عين  تعريف  طور روشن  رابه خوشبختي
ارسطو  و   افالطون هاي  افكار و انديشه  در مقايسه  خوانندگان  كه  گفت توان ، اما مي  است نگري  كامالً ساده  گرچه  

 ارسطو   كه  در حالي  است  ساخته  را مطرح  مشاهده  و غيرقابل  تجريدي هاي  بيشتر ايده  افالطون  خواهند شد كه متوجه
.  دارد  تكيه گيري  و اندازه  ارزيابي  قابل  و نكات  بر مشاهده هايش  و ديدگاه  است  داشته تر را بيان  ملموس هاي انديشه

  .  برخوردار است  خاصي  از اهميت  افكار فلسفي تحول در سير   تفاوت اين
  
  (Epicurus)اپيكور  
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   كتاب  از جمله  ثانوي  منابع  از طريق  وي هاي  اما نظريه  است  مانده  بر جاي  اندكي  اپيكور تنها بخش هاي  از نوشته
 از   پيش341 تا 280(اپيكور .   است ه بازگو شد  اثر لوكرتيوس(On the Nature of Things) » امور  ماهيت درباره«

   كه  است  تاريخ  سرشناس هاي  شخصيت  اولين  از جمله  اما وي  است  پرداخته  خير و خوشبختي مسئله   بررسي به) ميالد
    خيرمطلق  آن  تبع  و به  خوشبختي  كه اپيكور معتقد است.   است  شده  تحريف نش سخنا تواند ادعا كند كه مي

(Ultimate Good)تحقيرآميز   در شكل  اپيكور كه دكترين. گيرد  مي  سرچشمه  ساده هاي  از لذت  كه  است ، آسايشي 
 ديگر، اپيكور نيز   بيان به. كند  مي  را توصيه(Moderation)    اعتدال شود در واقع  مي   گفته(Epicurean)  اپيكوري

   پوچ  سرخوردگي  به  صرف جويي  كام كند كه  مي  و اعالم خير هشدار داده در امور  روي  زياده  به همانند ارسطو نسبت
 .منجر خواهد شد

 
  (Epictetus)  اپيكتتوس 

 كرد   منتقل  رم ا خود ب  زنو را به  نام به ،  آتن  از فالسفه  يكي هاي  انديشه  كه  است االصل  يوناني  متفكري  اپيكتتوس
  ). داشتند  طوالني  يدي  يوناني  خدايان ها و حتي ، انديشه ، شهروندانل اموا ها در ضبط ميدانيد ر  مي  كه  گونه همان(

   يا اينكه  است  نوشته  اندكي  مطالب،زيسته  ميالد مي ز ا  پيش130 تا 50  هاي سال   احتماالً در فاصله  كه  اپيكتتوس  
   شاگردش  كه  است  ايراد كرده  اخالق  در باب  سخناني تتوس اپيك با وجود اين.   است  ناپديد شده هايش  نوشته تمامي
ي ها  موعظه  اپيكتتوس  از سخنان  مانده  جاي  از آثار به يكي.   است  پرداختهها آن   و تأليف  تدوين   به(Arrian)  آرين

  . دارد  نام(Discourses on Epictelus) اپيكتتوسدرباره گفتارهايي 
  ، تشكيل  عصر حاضر است  آشناي  از مفاهيم  را كه  رواقيون  مكتب ، اساس اپيكتتوسفتارهايي درباره گ گفتارهايي 

  دهد اقتباس  را مي(Stoa Poikeile)    منقوش  رواق  معني  كه  يوناني  از دو كلمه  واژه اين  ((Stoicism)  رواقيون. دهد مي
  گذاري  پايه  برپا كرده  جلساتي  رواق  از قرار در آن  زنو كه  توسط  كه  است  يونان  فلسفي  از مكاتب  و يكي  است شده
   كه كند و معتقد است  را خودكفا قلمداد مي ، انسان  رواقي اخالق.  دارند  شهرت  شديد فردي باطض ان به)   است شده
 درد   برخورد شما با دندان د نحوهگوي  مي اپيكتتوس.  دارد  دور نگه  زندگي  و مشقات  بايد خود را از بوالهوسي انسان
   كرد كه باور كرد بايد قبول  را  افسانه  اين اگر بتوان. (  خود درد دندان زند نه  مي  شما را رقم  خوشبختي  كه است

ز درد  ا  را بشكند و سپس  وي  داد تا پاي  اجازه  از معلمان  يكي بار به  يك  چون  است  نبوده زني  الف  انسان اپيكتتوس
  ».  خواهد شكست  پايم  كه  بودم گفته «  گفتوفرياد برآورد 

   انسان  معتقد است  كه  است  نظر حائز اهميت  از اين  از همه  بيش  داشته  بيان  اپيكتتوس  كه  شرحي  به  رواقي  فلسفه  
   اخالقي هاي  در بحث  مقوله اين. نهد  مي  خاطر خود تقوا ارج  تقوا را به  كه  است  كسي  واقعي  و خوشبخت فرزانه
  .شود  مي  مطرح پيوسته

  
  (St. Agustine)   اگوستين تسن 

   را دنبال يئ غا  هدف  يك  هستي  باور بود كه  بر اين  و در نتيجه  افالطون از پيروان) 430 تا 354 (  اگوستينت سن
.  وجود دارند  جدا از تجربيات  مفاهيم  يعني ار است سازگ  خورده  رقم  از پيش  بشر با نظام هاي كند و فعاليت مي

 از  اي  زنجيره  يعني  است(Biblical)    كامالً الهي  چارچوبي  داراي  هستي  نظام  كه  داشت  عقيده  حال  در عين اگوستين
  . دارند  تكيه(Thelogy)  هيئت بر ال رويدادها كه

 در  اعترافات.  دارند  نام(The City of God)وند  ا شهر خد و(Confessions)    اعترافات آثار او ترين  سرشناس  
   اخالقي هاي  ديدگاه  جزئيات  كتاب در اين.   برخوردار است  و اعتبار بيشتري  از جذابيت  با اثر ديگر وي مقايسه

  .  است ازگو شده ب  وي  گذشته هاي  از سركشي  اخالقي  اصول  اين  گرفتن تئ نش  و چگونگي  تشريح اگوستين
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   نبوده  از بدو تولد مسيحي  وي  كه  است  واقعيت  اين  خاطر داشت  به  بايد پيوسته  را كه اي  نكته  اگوستين  در مطالعه  
   از مكاتب  در بسياري  مسحيت  به  از گرويدن  قبل  كه  است  كسي اگوستين.   است  گرديده  مذهب  اين  بعدها به بلكه

   مذهب  به  سالگي32   در سن وي.   است  بوده  جستجو ناكام  و در اين  كرده ، غور و بررسي  معني  يافتن ي برا فلسفي
 در  گيرد چون  مي  سرچشمه  تازه  آئين  اين  به  وي  از اندازه  بيش  از اشتياق  مسيحيت  به  وي  آوردن روي.  گرويد مسيح

   دكترين(Council of Nicea) ا نيسي شوراي(شد   برخورد مي شدت  به  رسمي  از آئين  انحراف  با هر گونه  زمان آن
  ). خواهد شد  كفر تلقي  از آن  انحراف  نمود هر گونه  كرد و اعالم  تدوين  م325   را در سال  مسيحيت رسمي

  
   (St. Thomas Aquinas)  اكوايناس  توماس تسن 

   را تبيين  افالطون هاي  ديدگاه  مسيحي(Doctrine)    شريعت  در قالب  اگوستينت سن  آنكه ز ا  پس  هزار سال  به  نزديك
   اگوستين  كه در حالي.  احيا كرد  مسيحيت  ارسطو را در قالب هاي انديشه)   م1274 تا 1225 (  اكوايناس كرد توماس

 پيرو ارسطو بود   اكوايناس ، توماس)  مسيحيت ن جها البته( بود   هستي  جهان  ناديدني هاي  ايده  و منادي دار افالطوناهو
وند ا وجود خد  قطعي  اثبات  ارسطو براي  مستدل  و از منطق  پرداخت  مسيحيت  دكترين  و صريح  دقيق  ارزيابي و به

  . كرد استفاده
  .شود  مي  محسوب  اثر اكوايناس ترين  برجسته(Summa Theologica)   تاهي ال هاي رساله   كتاب  
.   فراتر رفت  مسيحي  صرف  اخالق  از محدوده  در قلمرو و اخالق  اكوايناس  نفوذ توماس  دامنه  اينكه  توجه  جالب  
 بايد   قانون گويد هدف  مي  تمام  با قاطعيت  كه  است  اخالقيون  اولين  و از جمله  نوشت  قانون  درباره  فراواني  مطالب وي

   مقوله  از اين  در عصر نوين  با آنچه  عمومي ، خير و صالح  وي از ديدگاه.  باشد(Common Good)  »خير همگاني«
   مردم  براي شود كه  مي  اطالق اي  مقوله  به  خير همگاني  اكوايناس  نظر توماس به.  دارد  تفاوت شود اندكي  مي برداشت

 از   در خارج  يا كساني  امتياز جامعه  صاحب  تنها اعضاي كه اين  دارد ـ نه  همراه  را به  منافع  بيشترين  خاص  جامعه يك
  1.مند شوند  بهره  از آن قلمرو جامعه

  
 (Niccolo Machiavelli)  نيكولو ماكياولي 

   مكتب  در آثار فيلسوفان  كه اي نظريه» كند  مي  را توجيه  وسيله هدف «  اخالقي با مقوله)   م1527 تا 1469 (  ماكياولي  نام
   شاهزاده كتاب.   است  شده  مترادف  هستيم شاهد آن)   كلي  در نگرش  تفاوت  با نوعي هتالب ((Utilitarian)   سودمندگرايي

(The Prince)را   در فرمانروايان  اخالقي  موازين  فرمانروا يا فقدان  اخالق  ممكن  شكل ترين  صريح  به   اثر ماكياولي 
  .  برخوردار است  خاصي  از شيوايي طور قطع ه اما ب  است  محروم  معنوي  از الهام ر گرچه اث اين. كند  مي ارزيابي

    بيكن انسيسرسرف 
.   است  آميخته  را درهم شناسي  و رواي  مادي ، علوم  سياست  كه  است سن رنسا  فلسفه از پيشگامان) 1561-1626 ( بيكن 

   ابراز داشته  مسيحيت  خود را به  پايبندي گرچه (  است  ماكياول  صديق اداران از هو  زيرك  سياستمداري  عنوان  به بيكن
  .شود  مي  اپيكور محسوب  از ستايشگران  حال  در حين بيكن).  است

  اين. اند  شده  نوشته1623 تا 1597  هاي سال   در فاصله  برد كه  نام توان ها را مي ، رساله  بيكن  آثار جالب  از جمله  
   همان يعني(دهد   مي  گسترش شناسي  روان  از جمله  با آن  مرتبط هاي  زمينه  را به  اخالقي هاي ها قلمرو انديشه الهرس

   خاصي  ارزش  است  اجتماعي شناسي گذار روان  پايه  كه  بيكن  براي  دورانت ويل). شد  مي  ناميده  رنسانس  كه تحولي
  .  است لئقا
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   شناخت  براي  فالسفه  جدي  تالش  ضرورت  كه  است  فيلسوفاني  اولين  از جمله  بيكن رسد كه  نظر مي  به  چنين  
،   دوباره ، اثبات ، تجليل ، دوستي ، مصاحبت ، تقليد، رقابت ، نمونه ، آموزش  عادت،سلوك،   و رسوم  آداب  و توان قدرت
 را مهار   انسان  امور، اخالق ، اين  اعتقاد بيكن به.   است  كرده ركدمطالعه و و غيره را ها،  ، كتاب ، قوانين ، شهرت ستايش

  .سازد  مي  را مطيع  و آن  داده  را شكل  انسان ها ذهن  مقوله كنند و وجود همين مي
  
  (Thomas Hobbes)  هابس توماس 
    رياضيات(Cerlainty)   قطعيت ه و همانند او شيفت  عصر بوده  هم  فرانسوي  فيلسوف  با دكارت متفكر انگليسي  هابس 

 عصر   آن  و حكومتي  اخالقي  مشكالت  حل  را براي  هفدهم  قرن  علمي  كردند تا روش  تالش  و دكارت هابس. بود
  (Galileao)    و گاليله(Copernicus)   آثار كپرنيك  دقيق با مطالعه) 1588-1679 ( هابس.  قرار دهند مورد استفاده

 بر تدابير   مبتني  خاصي  فرمول  بر مردم  فرمانروايي  براي وي.  دهد  تعميم  فلسفه  را به  رياضي تا استدالل كرد  تالش
  .  است  و تنبيهي  تشويقي  از نكات  آكنده  كه  است  داده  ارائه دقيق
 و   تحبيب تواند مقادير مناسب  مقتدر مي  فرمانرواي  تنها يك  داشت  بود و عقيده  مطلقه  سلطنت  از مدافعان  هابس  
 خود   نظريه  بيان  به (Leviathan)  يتانل لو  و(De Cive) دوسيو  هاي  نام  خود به هاي  در كتاب هابس.  را تجويز كند تنبيه
   پرداختهكند  از فرمانروا قلمداد مي  را مستقيماً منبعث داند و قدرت  مي  اجتماعي  از قدرت  ناشي  را در نهايت  اخالق كه

  . است
   از روي  خود و نه  شخصي  نفعبراساس   جامعه  موفق  اعضاي  كه  مطلب  اين  با بيان  حال  در عين  هابس  توماس  

  .  است  را پاشيده  بذر تفكر سودمندگرايي،كنند  مي   عمل(Altruism)  ديگرخواهي
  
  (Rene Descartes)   دكارت رنه 

  به) 1596-1650 ( ، دكارت  است  داده  سوق شناسي  روان  سمت  را به  و اخالق  فلسفه  بيكن  فرانسيس  كه  گونه  همان
  هاي  از ديدگاه  آگاهي براي.   است  برده  پيش  علمي  روش  سوي  را به ، فلسفه  ديده  و تعليم  فطري دان  رياضي  يك عنوان
   جايگاه  اخالق  علم  در زمينه دكارت.  كنيد  مراجعه(Discourse on Method) »  روش  در باب گفتاري «  كتاب  به دكارت
  كنند از جمله  ايفا مي  اخالقي هاي  در تحليل  مهمي  نقش  امروزه  كه  مفاهيمي گيري  ندارد، اما در شكل  رفيعي چندان
را  ما از امور   آگاهي  چگونگي  كه است   از فلسفه اي  شاخه شناسي معرفت (  است  داشته اي العاده  تأثير فوق شناسي معرفت
   معروفي  جملهI Think, Therefore I am (Cogito Ergo Sum))  » هستم  پس كنم  فكر مي من « عبارت). كند  مي ارزيابي
  .شود  مي  محسوب شناسي  معرفت  بحث  به  كليد ورود وي  كه  از دكارت است

 بر اسپينوزا   باشد تأثير افكار دكارت  داشته  بيشتري  اهميت  فلسفه انشجويان د  براي  آن  دانستن  است  ممكن  آنچه  
  . است

  
  (Benedict De Spinoza)  اسپينوزا بنديكت 

  ، نام  افكار افراطي  دليل  به  يهوديان  از جامعه  از اخراجش  پس كه) 1632-1677 (  است  اسپينوزا باروخ  اصلي  نام
  2. خود اختيار كرد  براي  است  باروخ  التين  معادل  را كه بنديكت

 از  برخي.  برخوردارند  خاصي  از اهميتها آن   محتواي  درك  دشواري  رغم  به  اخالق  اسپينوزا در زمينه هاي  نوشته  
   به  التين ناند، چو  ذكر كرده  التين  زبان  به  آثارش  اسپينوزا را نوشتن هاي  ديدگاه  فهم  دشواري  علت نظران صاحب
  . برخوردار نبود  رنسانس هاي  انديشه  تبيين  براي  الزم ئي  از رسا  منسوخ  زبان  يك عنوان
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  اي  تنها مجموعه  داشته  اسپينوزا بيان  آنچه كند چون  را تجويز نمي  اسپينوزا حد و مرز خاصي  هر تقدير، اخالق  به  
 فراگير   نظم  يك  را از طريق  اخالقي  آشفته ، دنياي  دكارت  شيوه كند به  مي الش ت  كه  است  پيوسته  هم  به هاي از فرضيه
  . دهد  سامان مكانيكي

 David)   ديويد بيدني  ، تأليف(The Psychology and Ethics of Spinoza)  اسپينوزا  اخالقو  شناسي روان   كتاب  

Bidney)  راسل : نيويورك(شود  نشجويان علم اخالق توصيه ميهايي است كه مطالعه آن به دا از جمله كتاب
 تا   وي  و كتاب  است  كرده  اخالق  اسپينوزا در زمينه هاي  نوشته  مطالعه  از عمر خود را صرف  دهه چندين).1962

  .  است  ساخته  درك  اسپينوزا را قابل هاي  ديدگاه حدودي
 
  (David Hume)  ديويد هيوم 

   از سوءظن  حاكي  لحن  رغم  باشد اما به  اخالق  علم  متفكر در زمينه ترين ايد شكاكش) 1711-1776 (  هيوم
   صرفاً از بلغمي  و ترديد ديويد هيوم شك. (  است  خيرخواهانه هايش ، نوشته  تفكر متعارف  به  نسبت  وي روشنفكرانه

   امروزي  بيان  به اند كه  داشته  را بيان  عصر مطالبي ن آ  فرهيخته نظران  از صاحب  بسياري شود چون  نمي  ناشي  وي اجيمز
   و ترديد هيوم  شك  روي از اين.  ياد كرد(Crackpot ideas) »  و غريب  عجيب هاي انديشه «  اصطالح  بهها آن از  توان مي

  .) باشد  كامالً موجه  است ممكن
 An)  » اخالقي  اصول  درباره بحثي «  عنوان  تحت ويد هيوم از دي  كتابي  اخالق  در زمينه  آثار خواندني  از جمله  

Inquiry Concerning :the Principles of Morals)از مباحث  دقيق  تعاريف  ارائه  به  خاصي  با شهامت  هيوم  در آن  كه   
  بحثي «  از نوشتن  قبل ومهي.   است اند پرداخته  نشده  بيان  دقت كرد به  مي  احساس  وي  كه شناسي  روان و موضوعات

 در   مشابهي  نيز تالش  آن  كه  نوشت(On Morals)» يات اخالق درباره«   عنوان  تحت  ديگري كتاب»   اخالقي  اصول درباره
  ).رو شد  روبه  مردم  با استقبال  كتاب اين(  بود (Value Judgements) » اخالقي هاي داوري« از   دقيق  تعاريف  ارائه جهت

 John)  استوارت.   بي  از جان  است  دارد كتابي  اختصاص  ديويد هيوم هاي  ديدگاه  تشريح  به  كه  آثار مفيدي  از جمله  

B. Stewart)ديويد هيوم  و سياسي  اخالقي فلسفه   نام   به   The Moral and PoliticalPhilosophy of David Hume) ( 
باشد   نيز مي هد بسيار گستر  كه  آثار ديويد هيوم  مجموعه  ارزيابي  به  كتاب اين. )1963 كلمبيا   دانشگاه انتشارات(

  . دارد اختصاص
   بلكه  اكتفا نكرده  اخالقي  جوهر اصول  بررسي  تنها به  وي  دارد چون شناسي  معرفت  جنبه  هيوم هاي  بيشتر نوشته  

 را مورد   اعمال  بودن  ما از درست  آگاهي  و چگونگي  اعمال  بودن  درست  به  ما نسبت  احساس  علت  چون يمسائل
  . دانيم  را مي  اصوالً چيزي  كه  باشيم  داشته  اطمينان توانيم  مي پرسد چگونه  و ترديد مي  شك  و در اوج  قرار داده بررسي

   نام  به(Jonathan Harrison)    هريسون  از جاناتان  است  دارد اثري  اختصاص  موضوع  اين  به  كه  مفيدي  كتاب  
). 1976، (Clarendon Press)   كالرندون انتشارات ((Hume’s Moral Epistemology)    هيوم  اخالقي شناسي معرفت

  .  دشوار است  آن  اما درك  شده  نوشته  و جدي  اثر بسيار دقيق اين
   نظريه  دارد اما در زمينه  بشر شهرت  اخالقي هاي ري داو  روانيأ منش  خاطر بررسي  بيشتر به يوم ديويد ه  گرچه  

 :David Hume)   اقتصادي هاي نوشته:   ديويد هيومكتاب.   است  داده  انجام  ارزشمندي هاي  نيز بررسي اقتصادي

Writings on Economics)تركيب  ويسكانسين  دانشگاه ، انتشارات1970  چاپ(   از روتوين اي  و مقدمه  ويرايش  ، به   
   از هيوم  اصلي  سخن  كتاب در اين. رود  شمار مي  ويراستار به هاي  و ديدگاه  هيوم هاي  نوشته  اصلي  از متن اي ارزنده
   آن  افراد و رويدادهاي  به  نامأنوس هاي  اشاره ويژه  دشوار به  خود نكات هاي  با اظهار نظرها و تحليل  اما روتوين است

  .  است  ساخته  درك  و قابل  روشن واننده خ عصر را براي
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 (Immanuel Kant)   كانت امانوئل 

 از   اخالق  داشت  عقيده وي. رود شمار مي به  (Apriori Ethics)   بر تجربه  متقدم پيشتاز اخالق) 1724-1804 (  كانت
   اجتناب  حكم  يك براساس.  ندارد  تكيه گيرد و بر تجربه  مي سرچشمه (Universal Principles) كلي اصول

   دارد انگيزه  اهميت ، آنچه  اخالقي هاي ، در ارزيابي گيرد و در نتيجه  مي  خير سرچشمه  از نيت ناپذيرمشهور، خير تنه
   نيت  براساس  بايد هميشه  ، انسان(Categorical Imperative)ناپذير   و اجتناب  قطعي  حكم  اين براساس.  پيامد  نه است

  . خواهد شد  تبديل  طبيعت  كلي  قانون  به  وي  اراده  از طريق  اعمال  گويا قاعده  كند كه  عمل اي  گونه  كند و به خير عمل
   در باب و گفتارهايي   اخالق  عبارتند از قانون  اخالق  رشته  دانشجويان  براي  آثار كانت  در ميان  دو اثر با اهميت  

  . اخالق
 از   اخالق  در زمينه  و ارسطو اغلب كانت.  را دارد  شدن  كشف  ارزش  كه  است  متفكري انت ك  شك  بدون  

 ها آن   درك  و نه  است  تجريدي  چندان  نه  كانت هاي نوشته. شوند  مي  محسوب  فلسفه  تاريخ  بلند آوازه هاي شخصيت
 و   دور از ذهن  مطالب  نوشتن  به  دليل  بدون ،كانت. دشون  مي كننده  و خسته  يكنواخت  در مواردي ، گرچه دشوار است

  .  است  يافته  شهرت نامأنوس
 بايد در   كه  موجود است  از آثار كانت  ترجمه  انواع يها  انهدر هر كتابخ.  باشد  ترجمه تواند ضعف  امر مي  اين  علت  

  .   است(T.M. Konx)   ناكس ام.  ، از تي ار كانت آث هاي  ترجمه ترين  از خواندني يكي.  شود  دقتها آن  انتخاب
  
  (G.W. Hegel)  هگل.  اف. دبليو.  جي 

   به  كه  دليل  اين شود شايد به نمي) 1770-1831 (  هگل  به  چنداني ، توجه  اخالق  به  مربوط هاي  در آثار و نوشته  اغلب
   پيش مسائل   درباره  سادگي  به  كانت  كه در حالي.   دانست تبط مر  خاص  موضوعات  را به  وي  نثر ثقيل توان  مي دشواري
  (Stratosphere)   و انفس  از آفاق ، هگل  پرداخته  بحث  به  جنسي  و روابط ، پول  ازدواج  چون اي  و روزمره پا افتاده
  .  است  آورده  ميان  به سخن

 خود  در بعد بسيار وسيع)  متضاد هاي   انديشه](Synthesis)  نهادي هم[    تركيب  پيچيده روش (  هگل  ديالكتيك  
 برقرار سازد و   را در جهان  كامل كند، نظم  مي   تالش(Absolute Mind)   مطلق  عقل  يك  كه  است  معني بيانگر اين

  . خواهد آمد  كار نايل  اين  ما به  اعمالز ا غرفا
) آمد  مي  عصر خوش  آن  فرمانروايان  مذاق  به  كه موضوعي ( ود رابطه وج ، اعتقاد به  هگل  جبري  كالم  ما حصل  

  . بود  كشور پروس  مطلقه  و قدرت  مطلق  عقل  بين جبري
  را   هگل هاي  انديشه توان  نمي رود و در نتيجه  شمار مي  به  فلسفه  مهم  از مباحث  يكي  همچنان  جبرگرايي  
   جبر تاريخي نوعي (  گرفت  عاريت  به  جبر را از وي  بود و مقوله  هگل  پيروان از ماركس.  كرد  تلقي اهيمت بي

(Historical Determinism) ( جبر اقتصاد ماركسيستي توان  مي  را كه و خود آنچه   (Marxian Economic 

Determinism)و در تدوين  قرار داشته گل تأثير ه  معتقدند فرويد تحت  از انديشمندان برخي.  كرد گذاري   ناميد پايه   
  .  است  گرفته  الهام   از وي(Psychological Determinism)  شناختي  جبر روان نظريه

 را (Philosophy of Right)  » حق فهسفل «  بخواهيد كتاب  است  شد ممكن  داده  كه  و هشداري  مقدمه  به  با توجه  
  .شود  مي  توصيه مندان  عالقه  به  داده  ارائه  كتاب  از اين كسفا.  ام.   تي  كه اي ترجمه.  كنيد مطالعه

  
  (Jeremy Bentham)   بنتام  و جرمي (John Stuart Mill)   ميل  استوارت جان 
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   بيشترين  تأمين براي»   و رنج لذت « گذار فرمول  پايه  انگليسي انديشمند سودمندگراي) 1806-1873 (  ميل  استوارت
) 1748-1832 (  بنتام  و جرمي ميل.   است سودمندگرايي   كتاب  ميل  استوارت  اثر جان ترين برجسته.  است  خير ممكن

نظر دارند اما   با يكديگر اختالف يئ جز مسائل از   در برخي ، سودمندگرايي  مكتب  سرشناس  ديگر از انديشمندان يكي
   با مطالعه كه (  و بنتام  ميل هاي  ذكر در انديشه  قابل هاي  از تفاوت ييك.   يكديگر است  مشابه  در اصلها آن  هاي ديدگاه
   آن  متوجه(An Introduction to the Principles of Morals)   اخالقي  بر اصول اي مقدمه   عنوان  تحت اثر بنتام

  .  است  اجتماعي  سياست  عملي  بر اجراي هايش  و تمركز انديشه  فلسفي مسائل   به  وي  اندك پرداختن)  شويم مي
   را تنها در زمينهها آن  هاي  ديدگاه  و تفاوت  و بنتام  ميل  ديدگاه  اشتراك  خواهد بود اگر تنها به  كننده گمراه:   نكته  

ها   تفاوت  اين ه ب نگرانه  و احتماالً ساده  بسيط اي  گونه  در اينجا به بنابراين.   كنيم  بسنده  جزيي مسائل و  كاربرد نظريه
   لذت  خود از امور، بيشتر بر كميت  سومندگراي  ديدگاه  در تشريح  بنتام شود كه  مي  گفته  چنين اغلب:  كنيم  مي اشاره

   يك  در واقع بنتام.   است  پرداخته  لذت  كيفيت  تعريف  بيشتر به  ميل  كه  در حالي  آن  تا كيفيت  است تأكيد داشته
در .  شود  ارزيابي  خير آن  پيامدهاي  به  بايد با توجه  هرعملي  اخالقي گويد ارزش  و مي است  ) بالفعل سودمندگراي

 بايد بر   اعمال  درباره  داوري  كه  معني  اين شود به ياد مي گرا  اصول  سودمندگراي  عنوان  به بل اغ  ميل ، از استوارت مقابل
  . باشد  متكي  سودمندگرايي  آيين از اصول   با برخي  اعمال  انطباق چگونگي

  
  (Friedrich Nietzsche)   نيچه فردريش 

 در  نيچه.   است  پرداخته  زمينه  خود در اين  افراطي  ديدگاه  ارائه  به، انتقاد شديد از اخالق ضمن) 1844-1900 (  نيچه
  نيچه. كنند  مي  را ابداع شان  اخالقي ، خود موازينها نا ابر انس گويد كه  مي  امور، تقريباً چنين  با انكار تمامي واقع
   نظام  يك  افراد براساس  خالقيت  در آن  منجر خواهد شد كه  و كمالي  ايجاد كشور تمام  به، ابر مرد گويد، تفوق مي

  و (Dioysus)   ديونيوس به   مربوط  يوناني هاي  افسانه  را در قالب  بحث  اين نيچه.  خواهد شد  ارزيابي  عادالنه داوري
   توصيه(The Birth of Tragedy)  تولد تراژدي   كتاب ، خواندن  تمايل در صورت.  است  كرده   بيان(Apollo)آپولو 

  .شود مي
  
  (John Dewey)   ديوئي جان 

.  نمود  مهاجرت  ميانه  غرب  به  دنيا آمد و سپس  به  در ورمونت  كه انديشمند كامالً آمريكايي) 1895-1952 (  ديوئي
   كساني  از جمله ديوئي.  نمود  معطوف  روزمره  در زندگي ها و اخالق  كاربرد انديشه  چگونگي  خود را به  توجه وي
   زندگي  و اداره  درك  براي اي  ابزار و شيوه  بلكه  نبوده  فكري  ورزش  تنها نوعي  و اخالق گويد فلسفه  مي  كه است

 خود آثار   فلسفي هاي  ديدگاه  بر بيان  عالوه وي.   است  و خواندني  بسيار جذاب  ديوئي هاي نوشته. وندش  مي محسوب
  .  است تر ساخته  فهم  قابل  مراتب  به  انديشمندانه  و تحليل  را نيز با تجزيه  ديگران فالسفه

   و جيمز اچ  ديوئي  اخالقي اثر مشترك  زندگي يه نظر  كتاب ، خواندن  آثار اخالقي مند به  عالقه  دانشجويان  براي  
  .شود  مي   پيشنهاد(James H. Tufts)  تافتس

  
  (G.E. Moore) مور.  يا.  جي 

   اخالقي  نظريه  تشريح  شد تنها به  نيز اشاره  از اين  پيش  كه گونه  مور همان(Principia Ethica)  » اخالقي اصول«   كتاب
  در سير تحليل) 1873-1958(مور . كند  مي  بيان  خاص  و شيوايي  ديگر را نيز با رواني هاي نظريه   بلكه منحصر نبوده

.   برخوردار است  از اعتبار خاصي،گيرد  قرار مي  دوباره  مورد ارزيابي  بنيادي هاي  فرضيه  در آن  كه  اخالقي هاي انديشه
 نيز  در اخالق: گويد  مي وي. دهد  مي  ارائه  اخالق  دانشجويان به   چندي  عملي هاي  خود توصيه  كتاب مور در مقدمه
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   ساده  عامل ، تنها از يك ستها آن از   آكنده  تاريخ  نظرها كه ها و اختالف ، دشواري  فلسفي هاي همانند ديگر بررسي
   آن  به گويي  قصد پاسخ  انسان  كه ي از سؤال  دقيق  آگاهي ها، بدون  پرسش  به  گفتن  پاسخ  براي تالش: گيرد  مي سرچشمه
   كنيد كتاب  خود تهيه  شخصي  مطالعه  براي  كالسيك  اخالق  به  مربوط هاي  از كتاب اگر بخواهيد فهرستي. را دارد
  . شما قرار گيرد تواند در صدر فهرست  مي  و تافتس  ديوئي  مشترك  و كتاب مور  اخالقي اصول

  
    (Ludwig Wittgenstein) گنشتاينت وي كيلودو 

   در بحث  وي هاي  دارد اما نوشته  شهرت  و منطق شناسي ، معرفت شناسي  زبان هاي در زمينه) 1889-1951 ( گنشتاينت وي
  .  برخوردار است اي  ويژه  نيز از اهميت  نوين اخالق

گيرد   مي  سرچشمه  ما از زبان شتها صرفاً از سوءكاربرد و سوءبردا  از جدال  بسياري  معتقد است  در اصل  وي  
  .رسد  نظر مي  و معتبر به  منطقي  جمعي  ارتباط  وسايل  در عصر گستردگي  كه اي نكته
 نياز   خاصي  و دقت  حوصله  به  زباني  ساختارهايدر مورد  گنشتاينتويدقيق  هاي  و بررسيها  نوشته  خواندن  گرچه  

 Pihilosophical)  » فلسفي  و تحليل تجربه«   در كتاب  كه  ديگري وعاتها و موض  نوشته  گونه دارد اما اين

Investigation)منطق هاي  رساله  نام  به گنشتاينت وي هاي  ديگر از كتاب يكي. اند  درك اند كامالً قابل  شده   تشريح   
   منطق هاي  بر رساله اي مقدمه  كتاب. ارد راهنما نياز د  كتاب  به  آن  درك  براي  و خواننده  نيست  ساده  چندان فلسفي
در )  شيكاگو  دانشگاه  انتشارات چاپ ( مونس .او.  اثر اچ گنشتاينت  وي(Tractatus Logico philosophicus)  فلسفي
  .كند  مي  كمك  كتاب  رموز اين  درك  و به ها موجود است  از كتابخانه بسياري

   عنوان  نيز يك  اخالق طور كه ، همان  نيست  و قطعي  جامع وجه  هيچ ، به فيلسوفانها و   از كتاب  شده  ارائه  فهرست  
   خير و شر پيوندي  و تمايز بين  از نادرست  درست  و تشخيص  تعيين فلسفه. شود  نمي  تلقي  و قطعي روشن
.  دارد  و ماوراءالطبيعه شناسي ، معرفت شناسي ، زيبايي ، منطق شناسي  زبان  از جمله  آن  عام  در معني ناپذير با فلسفه جدايي
 گريزناپذير و كامالً   نتيجه  اين  ناچار به  به، خود  خاص  از بطن  در خارج  اخالقي  مفاهيم  درك  دشوار بودن  به با توجه
  مسائل   بررسي  روشن رك د  براي  و ابزار الزم  تنها راه ، وابسته هاي  رشته  در زمينه  وسيع  مطالعه  كه رسيم  مي روشن
  .  است  بشري هاي  از انديشه  رشته  موجود در اين  معماهاي  و حل اخالقي
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  نوشت پي

  
به خوبي  (Morals Ethics) اخالق و اخالقياتدر كتاب خود تحت عنوان ) 1988(اين مطلب در واقع يك نكته فني است كه سي ولمن . 1

  ).185 تا 83صفحات (پرنستون ـ هالي :  چاپ دوم، انتشارات انگلوودلكيفس، نيوجرسي.آن را تشريح كرده است
ويل دورانت با بازگو كردن اين . اي به شرايط آن عصر شده باشد درباره تكفير اسپينوزا مطالب بسياري عنوان شده است بدون آنكه اشاره. 2

العاده عادت كرده بودند تا حدود   اي به قاره ديگر و تحمل مشقات فوق ارهواقعيت كه يهوديان هم عصر اسپينوزا كامالً به تبعيد از ق
هاي كالن حتي در مواردي نيز كه چنين ثروتي،   يهوديان به داشتن ثروتياشتها. زيادي به روشن شدن موضوع كمك كرده است

هاجري كه حتي ديناري نيز نداشتند در جستجوي مواردي شكم يهوديان م يش نبود، دشمني عليه آنان را به همراه داشت و درب اي هناافس
توان دريافت كه چرا اجداد  گويد با توجه به شرايط آن زمان مي دورانت مي ويل. شد اند از هم دريده مي شد بليعده جواهراتي كه گفته مي

و در حفظ اعتقادات خود پافشاري بر اثر غريزه بقاء دور يكديگر حلقه زده ) كه از اسپانيا به هلند مهاجرت كرده بودند(اسپينوزا 
  .كردند مي
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  » ب « يوستپ
  

  :  وابسته  و موضوعات نگاري  روزنامه  اخالق  در زمينه  پيشنهادي هاي  كتاب فهرست
    انتقادي هاي  با يادداشت ها همراه كتابنامه

  
   به  كتاب  اين  يا در نوشتن  شده  اشارهها آن   به  كتاب اين در   دارد كه ، اختصاص  آثاري سير بر كنيد به  مي  مطالعه آنچه

   كامل اسامي(شود   نمي  را شامل  كتاب  آثار مورد استناد در اين  تمامي  فهرست اين. اند  قرار گرفته  مورد استفاده طريقي
   اخالق  به  مربوط هاي كتاب   تمامي  حال  در عين  فهرست اين).   است  شده  ارائه  پاياني ها در فهرست كتاب

   براي  اعتقاد من  و به  شده  مفيد واقع  كتاب  اين  در نوشتن  كه  است  آثاري  شامل گيرد بلكه  را در برنمي نگاري روزنامه
دمند تواند سو  هستند مي  و اخالق ، تاريخ ناليزمر با ژو  مرتبط  گوناگون  موضوعات  مطالعه  سرگرم  كه هايي تسناليرژو

 و ، دارند  اختصاص ناليزمر ژو  مستقيماً به  كه آثاري: اند  شده  تقسيم  دو دسته ها به  كتاب  فهرست در اين. باشد
   و فرهنگي ، تاريخي ، فلسفي  اخالقي مسائل از   بسياري  حال  اما در عين  بوده  ديگر مربوط  موضوعات  به  كه هايي كتاب

  . اند پرداختهنيز 
   داشته  شخصي  جنبه ها تا حدود زيادي  كتاب  اين  در زمينه  شده  انجام بررسي:   بررسي اينچگونگي    درباره اي  نكته  

 آثار   آن  تا از زاويه  كه  انتقادي  برجسته  ديدگاه  يك  ارائه  در زمينه  ادعايي گونه  هيچ مؤلف.  شود  تلقي و بايد شخصي
 را   خوب هاي  كتاب كنند راز نوشتن  ادعا مي  كه  كساني  اعتقاد من به.  باشد ندارد ار داده قر  را مورد ارزيابي ديگران

  . كنند  صرف  راه  خود را در همين  وقت دانند بهتر است مي
 .Warren K): اگي. تأليف وارن ك  :(Mass Media in a Free Society)  آزاد   جامعه  در يك  جمعي هاي رسانه   

Agee)  نظران  صاحب هاي ها و سخنراني  از نوشته اي از مقاالت، كه مجموعه). 1969 (تشارات دانشگاه كانزاسان  
   اين هاي مقاله.  كردند  كسب اي العاده  و اعتبار فوق  شهرت  كتاب شار اينت از ان  پس  دو دههها آن بيشتر   كه اي برجسته
  . دارند  اختصاص طور اعم ه ب  رسانه  اجتماعي وليتمسئ و  طور اخص هها ب رسانه.   اخالق  به كتاب

   اين  نوشتن  هنگام  به يكياندبگ (  است  رسيده  چاپ  به  مجموعه  در اين  كه اي  در مقاله  بگديكيان ، بن  مثال  براي  
   مطبوعات صداقت)  بود ورده آ  روي  نقد مطبوعات  و به  كرده ز را دريافتت پولي  و سردبيري  خبرنگاري  جايزه  تازه مقاله

 نهاد،   يك  عنوان  به  مطبوعات  معتقد بود كه وي.  باز كرد  زمينه  در اين اي  تازه  قرار داد و باب آمريكا را مورد حمله
   اصلي  بايد نقش  مطبوعات  كه  تأكيد داشت وي. كند  ايفا نمي  خوبي  به  است  بر جامعه  نظارت  خود را كه  سنتي نقش

  . باز يابد  است  ملي  وجدان خود را كه
   حضور داشت  نيز در آن  مؤلف  كه  سخنراني  در يك1989   در ژوئن  بگديكيان  آقاي  كه  است  يادآوري  به الزم (  

   آيا وضعيت  حاضر و اينكه  شرايط  به اي  اشاره  خود هيچ  در نطق بگديكيان.  را تكرار كرد  موضوع دقيقاً همان
  .) نكرد  است تغيير مانده  يا بي  داشته ، افول  بهبود يافته1969   با سال  آمريكا در مقايسه مطبوعات

   اجتماعي هاي بحرانها در برخورد با   رسانه  نقش  درباره  انتقادي  به توان  مي  كتاب  در اين  مندرج  از ديگر مقاالت  
 طنزآلود  ، نگاهي)  اس  بي  از سي كوپ.  تئودور اف (  اخبار تلويزيون وپاي ن ، نقش (Carl Rowan)   رووان  كارل نوشته(
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  كرودر  بوسلي ، نوشته  اجتماعي  در آگاهي  فيلم  سازندگان ش  و نق(Stan Freberg)   فربرگ ها از استان  رسانه به
(Bosley Growther)كرد  اشاره .  

   تحت  آن هاي  از مقاله  انتظار قرار دارند، يكي  و قابل  حد معقول مزبور در  كتاب ها و ديگر مطالب  مقاله  گرچه  
 Press and Government: Whos) مويرز    بيل نوشته »گويد  را مي  حقيقت  كسي چه!   و حكومت  مطبوعات«  عنوان

Telling the Truth)تشبيه مويرز ضمن. گويد  مي  سخن  چه داند درباره  مي  آن  نويسنده آميز كه  تحريك  است  مطلبي   
 و   عميق  بررسي ، در يك  دشمن  اردوي  به  پيوستن  دوره  به  جانسون  مشاور مطبوعاتي  عنوان  خود به  خدمت دوران

 و   تحريف  به  دو اردوگاه  اين  چگونه دهد كه  مي  و نشان  ابراز داشته  و حكومت  خود را از مطبوعات  بيزاري متفكرانه
 در فرايند كار   يا غيرعمدي  عمدي  رخنه  و چگونه  واقعيت  تحريف  خوبي  مويرز به مقاله. پردازند  اخبار مي دستكاري

  .دهد  مي  را نشان  مخاطبان  بر برداشت  و تأثير آن رسانه
  يگر جنايات د(The Effete Conspiracy: and Other Crimes by Press) و   نافرجام توطئه).  1972 (  بگديكيان  بن  

دهند يا   مي  گوش گويد مطبوعات  مي  سخن  بگديكيان وقتي). (Harper & Row) هارپر اند رو :  نيويورك (  مطبوعات
   از آنكه  قبل  بگديكيان  كه  است  امر آن  اين علت. شمارند  ابتدا مردود نمي  و از همان مقدمه  را بي  وي  اظهارات كم دست

   را كسب  و اعتبار الزم  را بشكند موقعيتها آن   و نمكدان  خورده  نمك  كند يا اصطالح  خود پشت هاي  نعمت  ولي به
 را سيگها دلتاچي  و (Peabody)  جوايز پيبادي.   است  برده  اشتراك  به  پوليترز كه  بر جايزه  عالوه بگديكيان.  بود كرده

  . دارد  پست گتنواشن در   درخشاني  و سابقه  خود ساخته نيز نصيب
 كار  ها از ابتداي  رسانه  فزاينده  انحصاري  كنترل  در چارچوب  كه  است هايي  بحث ، از جمله  نافرجام  توطئه  

 از  يكي.   است  مورد تأكيد قرار گرفته  هميشه  وي  انتقادي  كارهاي ترين  تا تازه  منتقد مطبوعات  عنوان  به بگديكيان
 The Conglomerate Discovers) »كنند  مي ها را كشف  روزنامه  بزرگ هاي شركت « ور با عنوان مزب  كتاب هاي فصل

Newspapers) را مخرب سانهر انحصارها بر   سيطره  بگديكيان اگر شما نيز همچون.   است  و قاطعانه بسيار جالب   
  .  شما قرار خواهد گرفت  مورد توجه وني كن  در شرايط  تخريبي  نقش  اين  رشد فزاينده دانيد حتماً موضوع مي
   در ميان توان  مي ندرت ه ب در واقع. دهد ها هشدار مي  انحصار رسانه  رشد فزاينده  به  نسبت  هنوز هم  بگديكيان  

   ملي در سطح  ها كه  انحصار رسانه مسئله   به اي  اشاره  در آن  كه  يافت اي  نسخه نگاري  روزنامه  دنياي  به  مربوط نشريات
   خود را از دست  تازگي گرچه   نافرجام توطئه   كتاب.  باشد  نشده اي شود، اشاره  مي  پرداخته  آن  به مسائلكمتر از ديگر 

   تاريخي  ارزش  كه  است  و اعداد و ارقامي  اطالعات ها حاوي  رسانه  انحصار فزاينده  در زمينه  اما هنوز هم  است داده
  .د دارن خاصي

 و   عمومي  روابط اندركاران  دست  نقش  از جمله  مطبوعات هاي  خالفكاري ، به  نافرجام توطئه   ديگر كتاب  بخش  
انتقاد و )  باشد  نبايد چنين كه (  شده  تقريباً فراموش  موضوع  كتاب در اين.  دارد  اخبار اختصاص  دادن ها در شكل آگهي

   عنوان  به  آمريكا بود و امروز از وي  جمهوري  رئيس  معاون  زماني  ، كه(Spiro Agnew) اسپيرو آگنيو  حمالت
  .  است  شده  بيان  تفصيل  به  مطبوعات شود، عليه  ياد مي جنايتكار سابق

شود   مي ، محسوب  از مقاالت اي  گزيده  انكارناپذير خود، در واقع  ارزش  رغم  به نافرجام  توطئه  كتاب:   پاياني  نكته  
   اثر منسجم  را يك  آن توان رود اما نمي  شمار مي  ارزشمند به اي مجموعه.   است  محوري  و زمينه  فاقد موضوع كه

  . كرد توصيف
 Who Owns the) دارد ها را در دست  رسانه  مالكيت  كسي چه  كتاب) 1979( ، (B.Campaigne)  كمپين.   بي  

Media?) theپلينز  وايت (White Plains) ،تمركز و   ميزان  بررسي  به  كتاب اين.  اينداستري  نالج انتشارات:  نيويورك 
ها   رسانه  مالكيت  در بررسي اي العاده  فوق طرفي  و بي  مزبور از دقت كتاب.  دارد ها اختصاص  رسانه  مالكيت الگوي

  . برخوردار است
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 در  طور تلويحي ه را بها آن  ها و تمركز مالكيت  رسانه(Cross-Ownership)   جانبه  چند  مالكيت  موضوع ، نويسنده  
   يك  ساختن  مطرح  دليل  دارد به ها را در دست  رسانه  مالكيت  كسي  چه كتاب. كند  مي  تشريح  توطئه  نظريه چارچوب

   اين  مثال براي.  دار است برخور  خاصي  و نوآوري ها از جذابيت  آن  پاسخ  به  توجه ، بدون  اساسي هاي  پرسش رشته
   تحليل ، با دقت  چيست  رسانه  صاحب هاي  شركت  عمل  و ميدان  وسعت  به  در اشاره  بزرگ  منظور از خيلي  كه سؤال
 و  صحت.  ها است  تمركز رسانه  عدم شود، موضوع  انتقاد مي  از آن  كتاب  در اين  كه هايي  از فرضيه يكي.   است شده
  .  است  شده  تمركز بررسي  با تعريف  ادعا همراه  اين قمس

   عنوان  جمعي  ارتباط لئ وسا  درس هاي  كالس  در اغلب  را نيز كه هايي  از فرضيه  خود بسياري  در كتاب  كمپين  
   پديده ما اين ا  است  يافته  كاهش  رقيب هاي گويد در عصر حاضر تعداد روزنامه  مي كمپين.   است  نقد كشيده شوند به مي

  تواند از افزايش  امر مي اين.  داد  نسبت  مطبوعاتي هاي  گروه  توسط  كوچك هاي  روزنامه  بلعيدن  صرفاً به توان را نمي
  هاي  رسانه  ميان  رقابت  باشد، چون  شده  در بازار ناشيها آن  و رقابت)  ، راديو و غيره تلويزيون(ها  تعداد رسانه

  .شود منجر مي)   آگهي و دالرهاي ( كمبود مخاطبين   به گوناگون
   سؤاالت  به  پاسخي  كتاب  مطالب  و با آنكه  است  پاسخ  بدون ، گرچه  بسيار ارزنده هاي  پرسش  حاوي  كتاب  اين  

دهد و  قرار مي   را در اختيار خواننده  و اعداد و ارقام  از اطالعات اي  گنجينه  سؤاالت دهد اما همين  نمي  شده مطرح
  . دهد  خود را شكل  ديدگاهها آن از  گيري تواند با بهره  مي خواننده

   اجتماعي هاي مسئوليت   كتاب مؤلفين) 1978 ((A.Casebier & J.J.Casenier) كازيير  جي.  كازبير وجي. 1   
   كتاب  اين. آمريكا  دانشگاه اراتانتش:   دسي واشنگتن. (Social Responsibilities of Mass Media)  جمعي هاي رسانه

 و   در مطبوعات  اخالق  ارزيابي شود اما در زمينه  مي  يافت  و تنها در چند كتابخانه  نشده  توزيع  گسترده  صورت به
  فرانس در كن  كه  است هايي  مقاله  در برگيرنده  كتاب اين.   برخوردار است اي  ويژه  و اعتباري  ديگر از ارزش هاي رسانه

  . شدند  ارائه  جنوبي  كاليفرنياي ها در دانشگاه  رسانه مسئوليت
   تحت(Anita Silvers) آنيتا سيلورز    قلم  به  دوم  در فصل  است اي  مقاله  كتاب  اين  توجه  قابل هاي  از فصل  يكي  

 Professional Press Ethics-Acase of Conflicting) متضاد  مفاهيم  ـ بررسي اي  حرفه  مطبوعات اخالق   عنوان

Concepts) .تمامي:  دارد  مغايرت  از منتقدان  بسياري  با نظرات  كه  را ابراز داشته هايي  ديدگاه  مقاله  در اين وي  
. دهند  نمي  ترديد نشان نگاري  روزنامه  حرفه هاي لئا خود و ايد  جاري  رويه  ميان  اختالف  در بازگو كردن نگاران روزنامه

 خود   موفقيت  عدم  به  كمتر نسبت نگاران  با روزنامه  و وكال در مقايسه رسد پزشكان  نظر مي افزايد، به  مي  در ادامه وي
  .دهند  مي  نشان  تشويق اي  حرفه  و تعهدات  خدمات در ارائه

   براي  خاصي ها اهميت  ژوناليست  وي زعم   به  كه  عينيت مسئله   مزبور، معتقد است  مقاله  آنيتا سيلورز نويسنده  خانم  
نسبت به ناتواني   نگاران  روزنامه  كه  معتقد است  وي  هر حال به.   است  و نامشخص  مبهم اي  قايلند مقوله  آن رعايت

ري احساس نگراني بيشت   محوله  تعهدات  انجام  به  و وكال نسبت  پزشكان  با نگراني  در مقايسه  عينيت خود در رعايت
  .كنند مي
   عينيت  در رعايت نرانگا  روزنامه  نگراني دهد و احساس  مي  را تشكيل  وي  مقاله  بقيه  اعظم  قسمت،  عينيت  تعريف  
  . بيشتر دارد  بررسي  نياز به  دليل  همين  و به خوريم  برمي  آن ها به  در نوشته  ندرت  به  كه  است اي نكته
: ها  رسانه اخالق ). 1987 ((M.Fackler) فالكر.   و ام(K.Rotzll)   روتزول.  ، ك(C. Christians)كريستينز  .   سي  

 مزبور از  كتاب.  النگمن:  نيويورك. (Media Ethics: Cases and Moral Reasoming)    اخالقي موارد و استدالل
  ها تبديل  رسانه  اخالق  در بررسي  نام  صاحب ان از منتقد  يكي  و كريستينز به  برخوردار است  و اعتبار خاصي شهرت
  .  است شده
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با وجود .  خواهد شد  كفر تلقي  نوعي،  انتقاد از آن  هرگونهها آن   و نويسندگان  كتاب  و اعتبار اين  شهرت  به  با توجه  
 موارد  اند به  شده  نوشته  زمينه  در اين ه ك هايي همانند ديگر كتاب    اخالقي موارد و استدالل: ها  رسانه اخالق   ، كتاب اين

   تقريباً موفقي ، تالش  مطروحه مسائل   بودن  مشكل  به و با توجه( چشمگير   و تالشي  داشته  اختصاص  تاريخي متعارف
 Potter)  تر باكسپا   مفهوم  كتاب  اين ، مؤلفان  مثال براي. رود  شمار مي  به  اخالقي هاي  تحليل  مفاهيم در معرفي)  است

Box)و   با اخالق  مرتبط  اصول ها، درك  ارزش ، شناسايي  تعاريف  ارزيابي  براي  فلسفي  مقوله  يك اند كه  كرده  را ابداع 
  .شود  مي  محسوب  و صداقت  وفاداري شناسايي

   را عنوان  مطالبي  فراوان  و تاب آب، با   آنكه اول.  دارد هايي  ضعف  كتاب  اين  كه  شخصاً معتقدم ، من  هر حال  به  
 وگو گفت   كتاب  اين  دربارهها آن با   من  كه  است نگار شاغل  چند روزنامه  به  جز انتقاد و حمله  چيزي  در واقع كند كه مي

 ...   است  گرفته يده ناد  مردم  خود را در قبال هاي مسئوليت   روزنامه  فالن  شك بدون «  چون هايي  و جمله عبارت.  ام كرده
   از آسيب  و جلوگيري  ديگران  به  رساندن  از آسيب  خودداري  را كه  اخالقي  اوليه  ديگر، اصول  روزنامه  يك يا اينكه
   مبتدي  دانشجويان ، شايد براي  است هترسد، زير پا گذاش  ما نمي  كار به  از اين  زياني  كه  در مواردي  ديگران  به رساندن
 از   كه نظراني  و صاحب اي  حرفه نگاران  روزنامه  شوند اما براي  محسوب  و پرطمطراقي  عميق ها جمالت دانشگاه
 جز   چيزي  عباراتي  موارد وجود دارد ـ آگاهند چنين  گونه  در اين  كه كاوي  درون  واقعي  ـ و عذاب مسائل  پيچيدگي
  .شوند  نمي  تلقي جانبه  يك قضاوت

   كه هايي آيا مثال.   است ها و شواهد غير مستند و مجهول  از حد مثال  بيش  نقل، اثر  ديگر اين هاي  ضعف مله از ج  
   واقعيت  يا اينكه  شده  خودداريها آن   از ذكر مشخصات  كه  است  واقعي  شرايط  فرض  شده  اشارهها آن   به  كتاب در اين

   كتاب  نوشتن  به  تلويزيون  تماشاي  هنگام  به  شده  گفته  در كتاب  كه اي نده، نويس  مثال ؟ براي  است چيز ديگري
ها و   مثال  ارائه  ضرورت  به ؟ با توجه  بخواند كيست  خوب  كتاب  بنويسد بايد ابتدا يك  كتابي  آنكه پردازد و براي مي

 را   آن توان  نمي  كه  است  ضعفي  و نامشخص علومها و شواهد نام  از حد از مثال  بيش  استفاده  و واقعي شواهد عيني
 .   گرفت ناديده

   فپنا:   نيويورك(The Ethics of Journalism)  نگاري  روزنامه اخالق)  1970 ((N.A. Crawford) كرافورد. ا. نا 
(Knopf) .1924   در سال ا در اصل شد، ام  تجديد چاپ فپ نا  انتشاراتي  بنگاه  توسط1970   در سال  كتاب  اين گرچه 

   شده  عرضه  بازار كتاب  به  تازگي  به  كه هايي  از بيشتر كتاب  خود، هنوز هم  قدمت  رغم  به  كتاب اين.   است منتشر شده
  .است تر استناد معتبرتر قابل

ي مسئوليت (Publishing News) معتقدند فرايند انتشار اخبار    كه  است  نويسندگاني  اولين  كرافورد از جمله  
   آشكار است  خوبي  تمايز به  اين  امروزي  خواننده براي.  دارد  همراه را به (Printer of News)تر از چاپ اخبار  سنگين

  .  داشت  تازگي  مطلب  اين  بيان1920  اما در دهه
   ارائه  روزنامه ها و صاحبان وزنامه ر  گزارشگران هاي  از سوءاستفاده  و مستندي  خود تصوير دقيق  كرافورد در كتاب  
   كرده  تشريح  تمام  را با دقت  و تبليغات  آگهي مسائل  اندركاران  و دست نگاران  روزنامه  پرفراز و نشيب  و روابط داده
 و  شناختي ، روان شناختي  جامعه  را تحليل  آن توان  مي  از آنچه اي دهنده  تكان ، كرافورد گزارش  بر اين عالوه.  است

 از   دارند، سردبيران  بيم  از سردبيران گزارشگران.   است  داده  كرد ارائه  عنوان ناليزمر در ژو  وحشت  نقش  درباره سياسي
 اعتقاد  به.  هستند  خطر اندازند در هراس  را بهها آن   مالي توانند منافع  مي  كه  از مردم ترسند، و ناشران  مي ناشران

 باشد   يا نادرست تواند درست  مي  خود كه  به  نسبت  ديگران  از برداشت  خبري يها نا سازم اندركاران تكرافورد دس
  . دارند وحشت

   در جهت  تالش كند كه  مي  احساس  اغلب  خبرنگار جوان گويد يك  و مي  نگذاشته  را ناگفته اي  نكته  هيچ  وي  
   و به  كرده  سپري  را در روزنامه  عمري  كه  و دبيراني  سردبيران  مشاهده  چون ست ا فايده  بي  روزنامه  مشي  از خط عدول
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   و پا كنند به  دست  خود كاري  براي  از روزنامه  در خارج سادگي  اند و ديگر قادر نيستند به  شده  تبديل  بدبين افرادي
  .كند  مي  كمك  جوان نگاران  روزنامه  در بين  احساسي رشد چنين

   به  كتاب  اين  شود چون  حتماً بايد خوانده  كه  است هايي  كتاب اثر كرافورد از جمله  نگاري  روزنامه اخالق    كتاب  
  .مانند  مي  ثابت  اندازه  همان كند به  و امور تغيير مي مسائل   هر چه كند كه  را تأييد مي  گفته  اين خوبي

 Groping for Ethics in)  نگاري  در روزنامه  اخالق جو برايو جست) 1983 ((H. Goodwin)   گودوين.   اچ  

Journalism) .خود را از ديد يك  كتاب  كه  است دست  چيره  خبرنگاري گودوين.  ايووا  ايالتي  دانشگاه ، انتشارات امس   
  .  است  نوشته ناليسترژو
 چند صد   چكيده  كتاب  اين آيد كه  برمي  چنين  نگاري امه در روزن  اخالق جو برايو جست    كتاب  منابع  از فهرست  

ها و   از مصاحبه هر يك.   است  داده  انجام  و گزارشگران  و كنار كشور با سردبيران  در گوشه  نويسنده  كه  است مصاحبه
 در  و موارد فرضي.   است  همراه  شواهد و مدارك  و ارائه  تمام  با دقت  شده  اشارهها آن   به  در كتاب  كه موارد تاريخي

   و همين  است ها را قيد كرده  مصاحبه  و محل  افراد، تاريخ  دقيق  خود اسامي  در كتاب گودوين.   بسيار نادر است آن
   و منعكس  ثبت  خوبي  را به مسائل  انگيزترين توانند بحث  مي  اشتياق ها در صورت ناليستر ژو كند كه  مي  ثابت دقت
  .ندكن

  نگاري  روزنامه  دنياي مسائل  ترين  عمده  اعتقاد وي  به  كه هايي  را در زمينه  متعددي هاي  ديدگاه  كتاب  اين  مؤلف  
  ، رابطه  و هديه  رشوه ، دريافت  منافع ، اصطكاك اي  حرفه  در مقابل  مالي منافع:   است  ساخته شوند منعكس  مي محسوب

 افراد،   خصوصي  حريم ، حفظ گرايي ، احساس كننده ، و گمراه  نادرست هاي ، گزارش  خبري  گزارشگر و منابع ميان
  .  مطبوعات  جامعه  اعضاي پذيري مسئوليت و  الحيتص   شهروند، سرانجام  يك  عنوان  به ناليستر ژو تعهدات

   محور بررسي مسائل   گونه اين.   است داده ن  نشان  و تاريخي  فلسفي مسائل   به  چنداني  توجه  كتاب  در اين  گودوين  
   صريح  است  گزارشي نگاري  در روزنامه  اخالق جو برايو جست  كتاب. داد  مي  تشكيل  و نبايد هم  نداده  را تشكيل وي
  .رد ك  را ارزيابي نگاري  روزنامه  اخالق  به  و عمل  نگرش  نحوه  از آن گيري  با بهره توان  مي نظير كه و بي
:  (The Responsibility of the press)   نيويورك  مطبوعات مسئوليت   كتاب مؤلف) 1966 ((G. Gross)   گراس.   جي  

   اخالقي مسائل و  طور اعم ه ب  جمعي  ارتباط لئ وسا  نظريه  به  مربوط  از مقاالت اي  گسترده  گزيده گرابس. (Fleet)   فليت
  .رسد  نظر نمي  به  كهنه وجه  هيچ  به  كتاب  مطالب  اين  دليل  همين  و به  است ود گرد آورده خ  را در كتاب طور اخص هب

شوند   مي  گرفته  ناديده  اغلب  كه  از موضوعات ، برخي اول: رسد  نظر مي  به  الزم  ذكر چند نكته  كتاب  در مورد اين  
ادوارد  . مورد بررسي قرار گرفته است نقد كتاب بر   مربوط ، اخالق  مثال براي. اند  شده  تشريح  تفصيل  به  كتاب در اين
  ها، به  رسانه  اخالق  درباره سابقه  بي  بحث  آمريكا در يك  وقت  كل  دادستان (Edward Bennett William)   ويليام بنت

  .  است  پرداخته  با واقعيت  وي  برداشت  انطباق  و چگونگي  تلويزيوني هاي  شبكه  مداقع  وكيل اظهار نظر درباره
. اند  كرده  بيان  كتاب  خود را در اين هاي ، ديدگاه  و اخالق  ارتباطات  نظريه  در زمينه نظر سرشناس ، دو صاحب  دوم  

 در   و هنوز هم  كرده  خود را حفظ  تازگي  هنوز هم  كه  است  كرده  را مطرح   بحثي(Wilbur Schramm)  ويلبر شرام
   نظريه اي  در مقاله  شرام  سال در آن. ( يند استا ناخوش1966   در سال  آن  شدن  مطرح  زمان  اندازه  به  عادي  مردم نبيا

   شده  بيان  مختلفهاي شكل   داريد بارها به  مطالعه  در دست  كه  از انتشار كتابي  قبل  وي نظريه.  خود را ابراز داشت
 محدود  ها و دولت  صرفاً بر رسانه  در مطبوعات  اخالق  رعايت مسئوليت   معتقد است م، شرا طور خالصه هب).  است
 خاطر   به  من  و تا آنجا كه  است  محول ها و مردم ، رسانه  حكومت  بر عهده  آن  انجام  كه  است اي  وظيفه شود بلكه نمي
   كفر تلقي  داشتند نوعي مسائل   به  نسبت  انفعالي  حالت اس در اس  مردم  كه1960ها   در ده  ديدگاه  اين  شدن  مطرح دارم
 با   هنوز هم  من  عقيده  به  شرام  از سوي  شده  عنوان نكته.  دارند  مشابهي  احساس  مردم شد و احتماالً هنوز هم مي
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   طرف  را درباره  شرام  نظريه اره عص  در واقع  بيشتر را دارد چون  مو شكافي  ارزش  نكته اين.   است  تأمل  و قابل اهميت
  ).  است  گراس  كتاب هاي  از بخش  يكي  دقيق  عنوان  نكته اين(دهد   مي  را تشكيل ها  كار رسانه  كيفيت  در قبال لئومس
  ديدگاهبيانگر    كه  داده  اختصاص(Theodore peterson)    تئودور پيترسون  را به  فصل  خود يك  در كتاب  گراس  
   اجتماعي مسئوليت   نظريه نوعي  را ـ  اخالقي  معيارهاي  به  و گرايش  آزادي  سنتي ها از نظريه  روزنامه  بريدن  درباره وي

  . ـ است
   در واقع  اجتماعي مسئوليت   نظريه  به  آزادي  سنتي  بر نظريه  از تكيه  مطبوعات  تغيير جهت  درباره  پيترسون  ديدگاه  

 و  پيترسون.   تي  در كتاب  مبحث اين.   است  گرفته داند الهام  مي مسئولها   عملكرد رسانه  را نيز در قبال  مردم  كه از شرام
   زيبرت.  اس.   اف  تأليف(Four Theoriey of thePress)    مطبوعات  درباره چهار نظريه)  1973 ( شرام. دبليو

(F.S.Siebert)انا  ب، اور(Urbana) :در مسئوليت   عنوان  تحت) 1975 ( شرام.  دبليو  ايلينويز و كتاب  دانشگاه تانتشارا  
، » مسئوليت«   عنوان  تحت  كتاب  آخر اين فصل ((Responsibility in Mass Communication)    جمعي  ارتباط وسايل

 را در   و پيترسون  شرام هاي  ديدگاه س گرا  اما كتاب  است  شده  تشريح  بيشتري با تفصيل)  دارد  اختصاص  كار گراس به
  .  است  كرده تر مطرح  حذاب بافت

 .(Acrisis for the American Press) كا آمري  در مطبوعات بحراني) 1978 ((J.Hohenberg)  هوهنبرگ.   جي  
   آمريكا توسط هاي سانه ر  سركوب  چگونگي  تشريح  به  در واقع  هوهنبرگ كتاب.  كلمبيا  دانشگاه انتشارات:  نيويورك
 برخوردار   بيشتري  از اهميت  داد اما آنچه  خواهيم  بيشتري  مورد توضيح  در اين  دارد كه  كشور اختصاص  اين دولت
  .  است  هوهنبرگ  كتاب  ثانوي  موضوع است

.   است  كرده  دفاع ت دول  عليه  مطبوعات گيري  از موضع  مستند و منطقي اي  گونه  خود به  دركتاب  هوهنبرگ  
   باشند و اصوالً آب  داشته توانند با يكديگر تفاهم  كشور نمي  اين  آمريكا و دولت  مطبوعات  كه  معتقد است هوهنبرگ

   آمريكا عليه  مطبوعات  جامعه گيري  از موضع موارد موفقي  خود به  در كتاب وي. رود  نمي  جوي  در يكها آن
  .  است  كرده  اشاره قدرتدار   ريشه ساختارهاي

  از جمله (  ملي  امنيت  بازدارنده  از نقش  است  جامعي  نظريه آمريكا   مطبوعات  براي  بحراني   كتاب  اصلي  موضوع  
  ، امروزه  كرده  تدوين1987   در سال  هوهنبرگ  را كه  مطالبي گرچه.   مطبوعات در كارايي)   اجرايي امتيازها و اختيارات

   به  گزارشگران  شدن  خبر، زنداني  اتاق هاي  يادداشت ضبط(دهند   نمي تشكيل  را  مطبوعات  اول  صفحات گر عناوينيد
   جامعه  اعضاي  هنوز ذهنمسائل  گونه ، اين)  قبيل  از اين يمسائل خود و   خبري  منابع  از افشاي خاطر خودداري

  ، ارزشمند به  تاريخي  زمينه  يك  عنوان  به  هوهنبرگ  كتاب  روي از اين. دكن  مي  خود مشغول  آمريكا را به مطبوعات
افراد  چون قانون مربوط به زندگي خصوصي مسائلعجيب اينكه هوهنبرگ در كتاب خود توجهي به . آيد  مي حساب

ر زماني  كه هوهنبرگ به شايد د. هاي خبري تأثير منفي دارد، نشان نداده است و افترا كه به نظر من بر عملكرد رسانه
  . ساز نبوده استمسئلهنوشتن كتاب خود سرگرم بود، اين موضوع به اندازه امروز 

هاي  ، اخالق ارتباطات روش)1988( (M.S.Pritchard).اس پريتچارد. ام(A.A. Jaska)ا جاسكا .ا
  وادسورث. رنيا، كاليف(Belmont)  بلمونت(Communication Ethics: Methodosonf Analy sis).تحليل

(Wadsworth)  شود و سپس با  اي بر اخالق ارتباطات آغاز مي  با مقدمهاخالق ارتباطات) اي  صفحه172(كتاب كوچك
  .پردازد  مي  بنتام  ديدگاه  و تحليل  تجزيه  به   نيوز اندورد ريپورت يواس نقل مطالبي از نشريه 

   را به  فلسفييها  از استدالل اي مهغمل)   تصور من  به يا حداقل( كند  م صراحتاً اعال  آنكه  بدون  كتاب  اين  نويسنده  
   كتاب  فاقد جامعيت  ارتباطات اخالق   كتاب گرچه.   است  داده  دارد تعميم ها جريان  رسانه  امروز درباره  كه هايي بحث
 در   كتاب در اين.   است تر ساخته  فهم  را قابل  آن  برآمده  كالسيك  فلسفه  از تشريح خوبي ، اما به  است  و اودل مريل

   نام  كمتر به اخالق  به  مربوط هاي در كتاب.   است  شده ه نيز ارائ شناسي  روان  ديدگاه  يك  اخالق  سير تحول بررسي
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   اخالق تاب ك اما با خواندن.  خوريم  برمي(Piageh)   پياژه(Kohlberg)    ، كوهلبرگ(Freud) فرويد   چون كساني
  . باشد  نبايد چنين  كه شويم  مي  متوجه ارتباطات

   و حاوي  شده  تدوين  تدريس  براي رود چون  شمار مي  به  مرجع  كتاب  مزبور يك ، كتاب  كه  اين  جالب  نكته  
   روز اشاره  مهم يها Ĥن جري  به  و در آن  است  جنبي  مطالعه  براي  منابع  و فهرست  در كالس  بحث  براي هايي پرسش
 ناسا   هاي گيري  تصميم  يا سازماني  اخالقي هاي  و جنبه(Challenger) چلنجر    سفينه  به  مربوط فاجعه (  است شده

(National Aeronautics and space Administration)است  شده  تشريح  .(  
   هيچ  كتاب  اين  را دارد، اما مؤلفين  مقدمه  حالت  بلكه بوده ن  جامع  مرجع  كتاب  يك در واقع  ارتباطات اخالق    كتاب  
 را دارد و   خواندن  باشد ارزش  كه  هر چه  كتاب  اين  هر حال به. اند ندارند  كرده  تأليف  آنچه  وراي  ادعايي گونه

  .دهد  قرار مي مندان  در اختيار عالقه  و نادرست  خير و شر و درست  چون  از مفاهيمي  منسجمي چارچوب
  نخبگان).  1986 ((L.S. Lichter)ليچتر  .  اس.  الو  (S.Rothman)   روتمن.  ، اس(S.R.Lichter)ليچتر  . آر.  اس 

آلدر اند :  نيويورك . (The Media Elite: America’s New power Brokers)  در آمريكا  جديد قدرت دالالن: ها رسانه
   را درباره  اطالعات  بيشترين  كه  كساني  درباره  جامع  پژوهش اولين «  با مضمون  در خودستايي  با شعاري  كتاب اين. الدر

 از   هر حال  به رسد اما كتاب  نظر مي آميز به  اغراق دوديح ادعا تا   اين گرچه. شود ، آغاز مي» ما دارند  پيرامون مسائل
   به طور قطع ه ب  نقد ژورناليستي  اعتقاد من  به  كه  است  پرداخته مطالبي   بازگو كردن  و به  برخوردار است  خاصي جامعيت

  .  علوم هاي  ديگر رشته هاي  ديدگاه  نياز دارد يعني آن
   بلوك  يك  عنوان ها به  رسانه  بررسي  خود براي  پژوهشي اند و از فنون  سياسي  دانشمند علومي  كتاب  اين  مؤلفان  

  فرهنگ   كتابتواند  مند باشد مي  عالقه  چند جانبه  ارزيابي  گونه  اين  به  كه اي  خواننده چنانچه. (اند ده كر  استفاده قدرت
، (Coser) كوزر  هاي  نام  به شناس  جامعه  اثر سه(The Culture and Commerce of Publishing)   نشر و تجارت
 و منتشر   چاپ1982   در سال  بوكس  بيسيك  انتشاراتي  بنگاه سط تو  را كه(Powell)    و پاول(Kadushin)   كادوشين
  . كند  مطالعه گرديده

   مثال براي.   است  شده خمنسو  و  كهنه اند تا حدودي  كرده  مطرح  كتاب  در اينها   رسانه نخبگان    كتاب  مؤلفان  آنچه  
   چندان  گفته اين. كار هستند ها در بيشتر موارد محافظه  رسانه  و مالكان  ليبرال  اغلب  خبرنگاران  تأكيد دارند كهها آن

 كار   خبري يها نا در سازم  كه  و هر كس  رسيده  اثبات  به  موضوع ها اين  از بررسي  در بسياري  چون آور نيست تعجب
  .كند  ميتأييد را   نكته اين ـ ليدر   نمنچستر پوني و احتماالً   تايمز   ريويو، واشنگتن نشنال   استثناي  به  باشد البته كرده
   نبودن  قطعي  به ، مؤلفان طرفي در مورد بي( ندارد   قطعي ها جنبه گيري ، اما نتيجه  است  تازه  كتاب  اين هاي  ديگر يافته  

   نخبگان  برخي ا به ر  متفاوت  از رويدادهاي  تصاويري  كتاب  اين  مؤلفان  مثال براي. ) دارند  خود اذعان  بررسي نتايج
 و   اختناق مسئله خود  هاي كنند تا در گزارش  مي ها تالش  ژورناليست اند كه  گرفته  نتيجه  گونه  و اين  داده ها نشان رسانه
ر  د گيري  نتيجه  چنين  كه  پيداست ناگفته.  دهند  جلوه لومظ خود را م دهند كه  مي  كنند و ترجيح  را مطرح  طبقاتي مبارزه
  .  است  كامالً كلي  حكمي  صادر كردن واقع
   انعكاس  از نحوه  دقيق هاي  بررسي  به  كتاب كنند، در اين  مي  تالش  ملموس  حقايق  يافتن  براي  كه  خوانندگاني  

  . برخواهند خورد  در رسانه  مهم  از رويدادهاي برخي
.  دهند  را نشان طرفي  بي  و عدم نگري جانبه  اخبار بر اثر يك ف تحري اند تا چگونگي  كرده  تالش  كتاب  اين  مؤلفان 

   مقوله  يك  عينيت  واقفند كه  نكته كنند بر اين  مي ها فعاليت  در قلمرو رسانه  امروزه  كه هايي  ژورناليست تقريباً تمامي
ها   رسانه ها و منتقدان  ژورناليست  كه ه آنچ  را به اي  تازه  و لچر نكات  اما لچر، روتمن  نيست  و دقيق كامالً مشخص

  .اند  كرده اند اضافه  گفته  زمينه  در اين  قبل ها مدت
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  سرديبران   انجمن  اخالقي  اصول  درباره  عيني بحث:   حقايق بازگويي).  1981 ((J.L. Hultng)  هالتنگ.  ال.   جي  
 Playing it straight: A. Practical Discussion of Ethical Priniciple of The American)   آمريكا هاي روزنامه

Socities) .نگاري  روزنامه اصول «  كه  اصلي  اخالقي  احكام. آمريكا هاي  روزنامه  سردبيران انجمن:   تي چستر، سي« 
(Canons of Jurnalism)تا 1920  آمريكا در دهه  هاي  روزنامه  سردبيران  انجمن  توسط  آن  تدوين شد از زمان  مي  ناميده 

 . يافت  تغيير نام(Statemeut of Principles)   » اصول بيانيه «   به  سال  و در اين  مانده  باقي  نخورده  دست1974  سال
  ها ارتباط  ژورناليست  فعاليت  را مستقيماً بهها آن و   را تشريح  اصول  تا اين  است  كرده  خود تالش  در كتاب هاتنگ
  .دهد
   اين  اينكه اول.   برخوردار است  خاصي مندند از ارزش ها عالقه  رسانه  اخالق  مطالعه  به  كه  كساني  براي  كتاب  اين  

  دوم. شوند  مي  محسوب نگاري  روزنامه  اخالق  پاسدار حريم  كه  است  كساني  رسمي  بيانگر موضع  و بيش  كم كتاب
   از احكام هايي  برداشت به)   كامالً فرضي  صورت  به  اغلب متأسفانه( را   واقعي  زندگي كه   است هاي  مثال  حاوي اينكه

  .سازد  مي  مرتبط اخالقي
   صريحاً اعتراف  موارد مبهم  به مؤلف.   است  آمرانه گيري  نتيجه ، فاقد هر گونه   حقايق   بازگويي ، كتاب  اينكه  دوم  
كند   مي  گزارشگر تعارف  به  چاي  فنجان  يك  كه اي  شونده  مصاحبه  از موضوع قيقيد  ررسي، ب  مثال براي.   است كرده
   براي  مقدمه  كوچك  تعارف شود اما همين  نمي  محسوب  بزرگي  فاجعه  چاي  فنجان  يك  تعارف  گرچه .  است  شده ارائه

 را  تري  بزرگ  مشكالت  اغلب  كوچك  و ابراز لطف رف تعا  خبرنگار خواهد بود و اين  از جانب  متقابل ابراز لطف
   آن  كوچك  در شكل  حتي اي  هر هديه  را از پذيرفتنها آن   كه  اخالقي  احكام ها دقيقاً به آيا ژورناليست. شود  مي سبب
   يك  تعارف نند؟ يا اينكهك  مي ناپذير معرفي   و انعطاف نزاكت  بي  كار خود را فردي  و با اين كند پايبند بوده  مي منع

  پذيرد؟ را مي ...   نوشيدني  يك خرهاأل و ب  دوم  و احتماالً فنجان  چاي فنجان
 مزبور  دهد و كتاب  مي  تشكيل رو است به  رو ها با آن  رسانه  دنياي  را كه  و معمايي  مشكل  اصل  در واقع  نكات  اين  
  هايي  پرسش  به  دقيقي  پاسخ   حقايق  بازگويي   كتاب گرچه.   است  بر آمده  آن بينانه  واقع  و تحليل  از تجزيه خوبي به

   بينانه  واقع دهد اما با نگرشي  نمي غرضي  و بي طرفي ، بي  و صحت ، حقيقت ، استقالل  مطبوعات ، آزادي مسئوليت  چون
  .  است  پرداخته مسائل   اين  و تحليل  بررسي به

 The)    با تقوي ژورناليست ).1987 ((T.L. Beauchamp)  بيوچامپ.  ال.   و تي(S.Klaidman)   كاليدمن.   اس  

Virtuous Journalist)، اما   نشده  با تقوا مشخص  ژورناليست  نام  كتاب در اين.  آكسفورد  دانشگاه  انتشارات،نيويورك 
  .  است  شده  ارائهي ژورناليست  از چنين تصوير روشني

 با   كتاب  اين مؤلفين.   است  ژورناليستي  تحليل  مفهوم  در قبال بينانه  واقع  ديدگاهي  باتقوا حاوي  ژورناليست  كتاب  
  ها و اجزا اخبار و قلمداد كردن  لحظه  تمامي  ارزيابي ثمر بودن ، بر بي  روزمره  و ناپايدار ژورناليزمذرا گ  ماهيت  به آگاهي

  .اند  تأكيد كرده، خبر صنعت   نماد كل  عنوان  به آن
،   وظايف  به  مربوط  و مقررات موازين  ،، اخالق  آزادي  چون  معيارهايي ويژه  فراگير به  چارچوبي  كتاب  اين  مؤلفين  

   قابلها آن   پيشنهادي رسد طرح  نظر مي اند و به  داده  ارائه نگاري  روزنامه  اخالق  تحليل  را براي طرفي  و بي تقوا، توانايي
  .رسد  نظر مي  به  طبيعي  شده  تعيين  با چارچوبها آن  كند و ارتباط  مي  جلوه  منطقيها آن  هاي بررسي. اجرا باشد

  در اين.   است  حساب  دادن  و پس مسئوليت   مفهوم  به  مربوط  فصل  كتاب  اين هاي  فصل ترين  از خواندني  يكي  
 انتقاد   دارند موجبات ها وظيفه  داد؟ آيا رسانه  پس  بايد حساب  كسي  چه دقيقاً به:  است   شده  مطرح  خوبي  سؤال فصل

  كنند و دولت  مي  خبر تهيه شان  درباره  كه  خود، يا كساني  خبري  منابع  در مقابل  سازند؟ آيا گزارشگران را فراهم
   ناديده  طرف  اين  به  و شرام  پيترسون  از زمان  اساسي يها  پرسش  گونه  اين رسد كه  نظر مي  به پاسخگو هستند؟ چنين

  . نخواهند شد  سپرده  فراموشي  دست  به  سادگي  به  سؤاالت اند اما اين  شده گرفته
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.  النگمن:  نيويورك ، و ژورناليزم  فلسفه). 1983 ((S.J.Odell)    اودل جي.   و اس(C.J.Merrill)   مريل.  جي.   سي  
 فرد   خود منحصر به  در نوع  ژورناليستي هاي  فعاليت  به  اخالق  از جمله  كالسيك  فلسفه  دامنه  در گسترش اب كت اين

  .  است  شده  نوشته  درك  و قابل  ساده  زباني  مزبور به ، كتاب  بر اين عالوه.  است
   به  كتاب  در اين  وي  است  داده  تعميم  ژورناليزم  دنياي  خود را به  و فكري  لغوي  ذخيره  است  استاد فلسفه  كه  اودل  

  زم ژورنالي  را به  مفاهيم  و اين  پرداخته شناسي  و معرفت  اخالق، و استقرا  بر قياس  مبتني  استنتاج  چون  مفاهيمي تشريح
  را به   ژورناليستي فاهيم و م  كرده  عمل  اودل  عكس  درست  استاد ژورناليزم  عنوان  به مريل.   است  داده تعميم
  .  است كردهتبط رم   و ماوراءالطبيعه  سياسي  نظريه،)  ترغيب هاي و نظريه (  معاني ، علم شناسي ارزش

   تبديل  اثر موفق  يك  به  از ديد انتقادي  و ژورناليزم  فلسفه  تا كتاب  است  شده  سبب  مهم  دو عامل  اعتقاد من  به  
  :شود

   فكري  زير بناي  اينكهتر مهمو .  كرد  خودداري اي  و حاشيه  جنبي مسائل   به  از پرداختن  كتاب ين ا مؤلفان. 1
   قبلي هاي  از كتاب  اغلب  و ژورناليزم  فلسفه  در كتاب  دو مؤلف اين. اند خود را مورد تجديدنظر قرار داده

  .اند ده نقد كشي  يكديگر را به هاي  و ديدگاه  كرده  قول خود نقل
و در عين حال براي   يكر و تا  مبهم ،اي  نكته  و هيچ  شده  نوشته  و رواني  سادگي  مزبور در منتهاي كتاب. 2 

   خوانندگان جلبراي  ب  حال  در عين  كتاب  اين  است رها نشدهنگري متوسل  جلب خوانندگان عامي به ساده
 . استتأليف شده    و انسجام دقت   و در منتهاي  نشده متوسلنگري  سادهبه   عامي

  
   برخي ، كه  ژورناليستي از ديدگاه.   است  نوشته شناسي ا در معن  اودل  كه  است  مطلبي ، كتاب  اين  جالب هاي  از فصل يكي
 در   اودل  كه تيتوضيحا.   است ها نهفته  واژه  ثانوي و معانياني اوليه  در مع ،كنند، عينيت  ياد مي  اسطوره  عنوان  به از آن
   است  مشكل  افراد عادي  براي  آن  فهم  كه  مقوله  تا اين  است  شده  هاياكاوا سبب هاي  با نوشته  همراه  داده  ارائه  زمينه اين
  . شود  درك قابل
.  نيويورك. (Media Power Politics) ها  رسانه) 1981 ((R.Entman)   انتمن.  و آر(D.A.Paletz)پالتز  . ا.   دي  
 و   ضعيف ها را افرادي  رسانه  تند دارد و مخاطبان  لحن  تا حدودي  آن  متفكرانه  محتواي  رغم  به  كتاب اين.  پرس فري
  هايي  رسانه  شده  پردازش  از پيش  اطالعات  در معرض  كه  كرده ترسيم)  دارند  و نوشتن  تنها سواد خواندن كه ( پناه بي
  .اند قرار دارند يت ن  فاقد حسن كه
   عميقي  از بينش  آن  مؤلفان  خواهند شد كه  كنند، متوجه  عادت  كتاب آميز و لفاظي  اغراق  با لحن  اگر خوانندگان  

 تصوير   چشمگير به اي  شيوه  را به  خبري  پوشش  و روزمرگي  يكنواختي  چگونگي  كتاب برخوردارند و در اين
   اهميت  دادن  جلوه  بزرگ چگونگي)  هستند  سياسي  علوم  خود دانشمندان كه (  كتاب  اين ؤلفان م  مثال براي. اند كشيده
   رياست ها در انتخابات  حوزه  از اين  آمده  دست  به  از حد نتايج  آيووا و نيوهمپشاير و تأثير بيش  انتخابيه هاي حوزه

  .اند  كرده ل و تحلي  تجزيه  خوبي ها را به  رسانه  توسط جمهوري
در .  ندارند  حقيقت  اعتقاد من  به  كم ، دست  كتاب  مؤلفان  از سوي  شده  ارائه  و اعداد و ارقام  از اطالعات  اما برخي  
 از   تاكنون  من  كه ، در حالي  است  اخبار تأكيد شده كاري  دست  در جهت  و مطبوعات  پليس  بر همكاري  كتاب اين

 با   تباني  به  پليس مندي  در مورد عالقه  گزارشي  گونه  هيچ  متمادي  ساليان  و طي  هستم اطالع  بي  تباني وجود چنين
   از مطبوعاتاًاكثرافراد پليس   دهد كه  مي  نشان  من  تجربيات برعكس.  ام  نكرده  اخبار مشاهده  تحريف  براي مطبوعات
 هر  به. كند  مي آميز جلوه  اغراق  تا حدي پليس/  مطبوعات  تباني  روي از اين.  بيزارندها آن از موارد از   و در برخي گريزان
 برخوردار   و اعتبار خاصي  از ارزش  هر تقدير كتاب به.  باشد  نادرست  است  و ممكن  است  نظر شخصي  يك  اين حال
  . است
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 (Ethics for Media)ها   رسانه  براي اخالق). 1988 (C.M athews)ميتوز .   و سي(W.L. Rivers)ريورز  .  ال.  دبليو  
   تازه  رهيافت  ارائه،  شده اعبها اش  رسانه  اخالق  از عناوين  كه، در بازار كتاب.   هال پرنتيس : ، نيوجرسي انگلوود كليفس

   به  كتاب  اعظم  بخش گرچه. اند  برآمده  مهم  اينه از عهدزريورز و ميتو.   است  دشواري  جداً كار بس ، زمينه در اين
   در زمينه  كتاب  اين  از فصول  در يكي اما مؤلفان)   نيست  قصد تحقير در ميان البته( دارد   اختصاص  متعارف هاي بررسي
  .شود  مي  تلقي  و با اهميت  ضروري العاده  فوق اند كه  داشته  را بيان ، مطالبي  اخالقي رهبري

   اشاره  آن  به  آتي صفحات ((Swain)   سواين  كه  است  كتابي  شبيه  تا حدودي  و زمينه يت ماه  از لحاظ  كتاب  اين  
  .باشد تر مي  گسترده  آن  اما محتواي نوشته)  شده
 قرار   مورد حمله  شدت منتشر شد به    جمعي هاي  رسانه اخالق    در نشريه  كه در نقدي  ها  در رسانه اخالق    كتاب  

شود   مي  داده هايي  نوشته  به  نقد كتاب  در قاموس  كه  شد صنعتي  توصيف  نويسندگي هاي  فاقد مهارت كتابي و  گرفت
  مسائل   تفكر در زمينه  رهنمود براي  ارائه ، فقدان  كتاب  اصلي ، ضعف  بر اين عالوه.   دشوار استها آن   فهم  كه كه

  . شد  عنوان اخالقي
  به.  نيز ندارد  مورد ادعايي  اما در اين  است  نداده  تفكر ارائه  را براي  خاصي ها شيوه  رسانه  براي  اخالق  كتاب  گرچه  

  .  است  بر حقايق  و مبتني  آموزنده  مطالب  حاوي  كتاب  اين هر حال
    جمعي  در ارتباط مسئوليت) 1980 ((C.Christians)كريستينز.   و سي ريورز، دبليو شرام.  ال.  دبليو  

(Responsibility in Mass Communication)به  كه  ارزنده  است  اثري  كتاب  اينوور هارپر ، نيويورك  سوم ، چاپ   
  از جمله. گيرد  ديگر را نيز در بر مي  موضوعات  حال  دارد و در عين ها اختصاص  رسانه  به  مربوط  چهار نظريه تشريح
   منتقد جدي  يك آيد كه  مي  پيش ندرت به.  دارد پسند اختصاص  هنر عامه  به  كه  است ي فصل  كتاب  اين  جالب هاي بخش
  . بپردازد  نيست  و چه  هست دهند هنر سودمند چه  فتوا مي  كه  كساني ، يعني  نقد خود منتقدان ها به رسانه

   ارتباطات  نظريه  به  مربوط  و تحوالت تاريخ از   خواندني اي  چكيده   جمعي  در ارتباط مسئوليت    كتاب  هر حال  به  
ها  درباره رسانه   چهارنظريه  تشريح  به  كه  است ، بخشي  كتاب  اين  فصل  و مفيدترين ترين اما خواندني. دهد  مي ارائه

   از موضوعات  آگاهي  براي  همچنين  كتاب اين. دهد  مي دست بهها  اختصاص دارد و خالصه نسبتاً گويايي از اين نظريه
  .  برخوردار است  خاصي ها از اهميت  با رسانه  مرتبط مسائلو 

  انتشارات :  نيويورك(Questioning Media Ethics)ها   رسانه  اخالق ارزيابي).  1976 ( ، چاپ(B.Rubin)  رابين.   بي  
   به توان  مي  ميان  در آن  كه  است  كرده  انتخاب  بررسي  را براي  نامتعارفي  عناوين  كتاب  در اين رابين. (Praeger) پريگر 
ها با   برخورد رسانه  چگونگي  چون يمسائل و   مطبوعات  عملكرد شوراهاي ، بررسي  گزارشگري  بحران بررسي
  . كرد  اشاره و كودكان) ها  آگهي از طريق (  زنان  از جمله  مختلف هاي گروه

   بزرگ  از دردسرهاي ، برخي  شهر كوچك ژورناليزم «  عنوان  تحت  آن  فصل  يك تثناي اس  به  كتاب  اين  مطالب  تمامي  
   مقاله  اين  نويسنده(Loren Ghiglione)    گيگليون لورن. باشد  و استاندارد مي در حد متعارف»  دارد  همراه  را به اخالقي

   در اغلب  رو هستند كه  رو به  خاصي د با مشكالتشون  منتشر مي  كوچك  در شهرهاي  كه هايي  روزنامه معتقد است
  هاي  روزنامه  و جانبداري  حمايت  موضوع  مقاله در اين.  دارند  مصونيتها آن   در مقابل  بزرگ هاي موارد روزنامه

  ها به  روزنامه  وادار ساختن  براي  بازرگاني هاي  آگهي  صاحبان  كه  و فشارهايي  محلي هاي ها و مقام  از شخصيت كوچك
  :  است  آمده  چنين  فوق  مطلبتأييد مزبور در  در مقاله.  است شده قرار  كنند ارزيابي  مي  اعمالها آن در برابر  تمكين

  ش پي چندي.  دارد  همراه  را به جويانه  تالفي ، خطر اقدام  انتظاراتي  چنين  ساختن  برآورده  بدون  محلي  كوچك  روزنامه  يك اداره
 منتشر  سازي  ساختمان  در بخش  ايمني  و موازين  اصول  گرفتن  ناديده  درباره  خود گزارشي  اول  در صفحه، ما اي  نسخه2600  روزنامه

   براي اي  نيز بود نامه  رستوران  يك  صاحب  حال  در عين  كه  ساختماني هاي  از پروژه  يكي  صاحب ، مقاله  انتشار اين در پي. كرد
ايد بسيار   شما منتشر كرده  كه اي مقاله: خورد  مي  چشم  به يا انه بسيار زيرك  جمله  نامه  اين در پايان.  كرد  ارسال سردبير روزنامه

. اهد كشيد خو  تعطيلي  به  قطعاً كار آن  كنم  اداره اي  شما غيرحرفه  اندازه  خود را به  رستوران  هم اگر من.   است  شده  تهيه اي غيرحرفه
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   اخبار و گزارش  بعد، وقتي  هفته يك.   دهندگان مگر آگهي ...   كس  هيچ  من  عقيده كند؟ به  مي  را تعطيل  محلي  روزنامه  كسي چه
  در اين خود را  هاي  مزبور انتشار آگهي  رستوران  صاحب،  يافت  ادامه سازي  ساختمان  در صنعت  ايمني  موازين  رعايت  عدم  به مربوط
 . كرد  متوقف روزنامه

  
 نفوذ   هستند اما اعمال  در امان  آگهي  از فشار صاحبان  بزرگ ها در بازارهاي  رسانه  كه  معنا نيست  بدين  گفته اين

.  باشد  كننده جتواند فل  و مي  برخوردار است  بيشتري ها از شدت  رسانه  عليه  كوچك  در شهرهاي  آگهي صاحبان
   از فشار آگهي  خاطر وحشت  به  افشاگرانه هاي  گزارش  از تهيه  خودداري كند كه  خود تأكيد مي  در مقاله گيگليون
ها باشد   آزادي  در مورد تضمين  اساسي  قانون  اول  از اصالحيه  سوء استفاده  از آنكه  بيش  محلي هاي  و مقام دهندگان

  .شود  مي  محسوب اي  حرفه هاي مسئوليت شديد  زير پا گذاشتن
  كنند اما نبايد فراموش  را ايفا مي  اصلي  انتشار اخبار نقش هن در زمي  بزرگ هاي  رسانه  وجود ندارد كه  ترديدي  گرچه  

   محلي  كوچك  روزنامه  خبر در يك  يك  دارند و چاپ  انتشار اخبار اشتغال  نيز به  و متوسط  كوچك هاي  رسانه كرد كه
   ساكنان ، بر زندگي  شهروند نيويوركي  يك  بر زندگي تايمز نيويورك   در روزنامه  شده  تأثير خبر چاپ  اندازه تواند به مي

  . گذارد  تأثير برجاي،  كوچك شهرهاي
   اين  نگارش  از زمان  گيگليون لورن.  دانم  مي  را الزم  كوچك  افشاگري  و يك  مقاله  اين  درباره جا ذكر دو نكتهين در ا  
 .  است  شده  آمريكا تبديل  مطبوعات  با نفوذ جامعه  از اعضاي  يكي و به.  پيدا كرد  و اعتبار خاصي  بعد شهرت  به مقاله

   افشاگرانه نكته.   است  و پا كرده  خود دست  نشريه  را براي تري  بازار بزرگ  با گذشته  در مقايسه  حال  در عين گيگليون
  . ام  نوشته  گيگليون  انتشارات  براين  مقاله  چندين ون تاكن  من، اينكه

 The Process and Effects of)    جمعي  ارتباط  وسايل فرايند و تأثيرهاي).  1954 ((W.Sehram)   شرام.  دبليو  

Mass Communication)ارتباط ناصر اساسي ع  ساده  زباني  به  كتاب  در اين شرام.  ايلينويز  دانشگاه انتشارات:  اوربانا   
والتر . اند  كرده  خود را حفظ  تازگي1954   امروز نيز همانند سال  كه  است  داشته  را بيان  و مطالبي  را تشريح جمعي
 The World outside and the pictures in our)» ما   و تصاوير ذهني  خارج دنياي «  عنوان  تحت اي  در مقاله ليپمن

Head) افكار عمومي   تاب در ك  كه   (Public Opinion) واحد   دنياي  در يك  مردم گويد گرچه  رسيد مي  چاپ به 
   تعلق  متفاوت  دنياهاي  به ، واقعي  خود و محيط  بين  كاذب  محيط  با ايجاد يكها آن  كنند اما فكر و احساس  مي زندگي
  .دارد
   نقل  را از ليپمن  نيز آن  دليل  همين  باشد و به  اثر شرامفرايند و تأثيرها     كتاب  براي اي تواند مقدمه  مي  فوق  مطلب  

   انسان  تصاوير در ذهن گيري  شكل  به را كه  از پندارها و نمادها   ايجاد معاني هاي  خود شيوه  در كتاب شرام.  كرديم
  .  است  كرده شود ارزيابي منجر مي

  هاي  نظريه  مفاهيم  از رواج  پيش  و خوشبختانه ها پيشتاز است  جنبه  از بعضي جمعي   ارتباط  در زمينه  شرام  كتاب 
 و   ساده  زباني  بهفرايند و تأثيرها    كتاب.   است  شده ها نوشته ها رسانه  رسانه  در زمنيه معني  بي  و لفاظي  درك غيرقابل
   بر افكار و چگونگي ، اثرگذاري  پراكني  شايعه  چگونگي  چون مسائل   و خواندني  جذاب  نكاتي  با ارائه  و حتي روان

 نيز  المللي  بين  ارتباطات  كتاب  در اين.  است  كرده  فرد را تشريح  بر اثر تغيير برداشت  پيام  از يك  انسان تغيير برداشت
  .  است  شده  كشيده  بحث به

 از   سادگي  به  نكته  اين البته (  است  ارتباطات  اثرات  به  آن ، پرداختن  اخالقيون  براي  كتاب  اين  توجه  قابل  از نكات  
 وجود   به توان  مي  كتاب  دقيق  مطالعه  هستند و تنها از راه  تأثيرها بسيار پيچيده  گونه اين). شود  مي  مشخص  كتاب عنوان
   چون  بي  قدرت  شدن لئقاشده  تأكيد   بر آن  شرام هاي نوشته و ديگر   كتاب  در اين  كه  مهم  برد اما نكته  پيها آن  ماهيت

  .  است  افكار مردم  دادن ها در شكل  رسانه چرا براي
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  بيسيك:   نيويورك(The Science of  Human Commuication)    بشري  ارتباط علم  ،1963  چاپ ،شرام.  دبليو  
 و   سياسي ، علوم شناسي ، جامعه شناسي  روان  از جمله  بشري  ارتباطات  گوناگون هاي  رشته  كتاب  در اين شرام.  بوكس
   دگرگوني  چونيمسائل ،  كتاب  در اين  مندرج  مقاالت مجموعه.   است  آميخته  را درهم  با كلمات  بازي  نوين علم

و ) شود  مي  اشاره  آن  به  و سياست رگاني باز  تبليغات  به  مربوط هاي ها و نشريه  نيز در كتاب  امروزه  حتي كه(ايستارها 
شايد  (  شده  گذاشته  عمدتاً مسكوت  كتاب  در اين  آنچه.شود را شامل مي   ارتباطات  از طريق  ايجاد دگرگوني چگونگي

 از  ناشي   كتاب  اين بيشتر مطالب.   است  ارتباطات نظريه)  باشد1963   در سال مسئله   از حد اين  بيش  وضوح  آن علت
  .  گرفت  صورت  در مورد تبليغات  جهاني  دوم  جنگ  در جريان  كه  است هايي بررسي

  هاي  از بحث ، يكي  مثال براي. كند  مي  تطبيق  ارتباطات  نوين هاي  دقيقاً با تحليل  بودن  قديمي  رغم  به  كتاب  اين  
 تأييد را   نيز آن  شده ها انجام و بعدها بررسي ( گرفت  مي مه سرچش  جنگ  دوران هاي  از بررسي  كه  زمان  آن جنجالي

ها   رسانه  از طريقها آن   بسيج ها تغيير داد و احتمال  رسانه  از طريق توان  مي  دشواري  را به  مردم  بود كه  نكته اين) كرد
 ، دارد لا اشتغ  و تبليغات  سياسي  مبارزات رسي بر  به ها كه كار رسانه گر تازه ، هر تحليل  اينكه  جالب نكته.  تر است آسان

  .  است  شده  ديروز ابداع  همين  نظريه  اين  گويي رسد كه  شد مي  اشاره  آن  در باال به  كه اي  نتيجه به
 Four Theories)    مطبوعات چهار نظريه)  1973 (  و دبليو شرام پيترسون.  ، تي(F.S. Siebert)   زيبرت.  اس.   اف  

of the press) .عبارتند از   كه  مؤلف  سه  اين  از سوي  شده  مطرح چهارنظريه.  ايلينويز  دانشگاه انتشارات: اوربانا 
  هاي  در بيشتر كتاب  هستند كه  مباحثي  از جمله  كمونيستي  و الگوهاي  اجتماعي مسئوليت،  ، آزادمنشي خودكامگي

 منشاء   اندازه ها از نظر محتوا به  نظريه  اين  كه  داشت اما بايد توجه.   است  شده  اشارهها آن   به  ارتباطات  به  مربوط مرجع
  .باشند  نمي  حائز اهميت،اند  شده  رديابي  چهار نظريه  در اين  خود كه  و فلسفي تاريخي

   منابع  در زمينه  متعارف  كتاب يك قطعاً   كتاب اين.  دارد  در افكار افالطون  ريشه ، خودكامگي ، نظريه  مثال  براي  
   متوجه  دقت اما با اندكي.  را ايجاد كند  ترديدهايي  نكته  بر اين  تأكيد من  است  و ممكن  نيست  جمعي هاي رسانه

ز طرد  ا  نبود كه  افالطون كرد؟ آيا اين  مي  حمايت  سلطان  فيلسوفان  از نقش  نبود كه  افالطون  مگر اين  شد كه خواهيم
   نظر افالطون  از نقطه  جزيي سانسور خودكامانه.  كرد؟ آري  مي گفتند حمايت  مي  سخن  وي  ديدگاه  برخالف  كه كساني

  .داد  مي  را تشكيل  هابس  از جمله، سودگرا  از متفكران  و برخي و ماكياولي
    اختيارگرايي  نظريه  درباره  والك يل، م  ميلتون  كه  از مطالبي  چهار نظريه  در اين  شده  عنوان  نكات  

(Libertarianism)طبيعي  و حقوق  اختيارگرايي  بين  جذابي  شكل  به  كتاب  اين  و مؤلفان  است  گرفته اند الهام  نوشته   
   تقريباً نوين  نظريه  تكامل  در بررسي  حال در عين   مطبوعات  درباره چهار نظريه   كتاب مؤلفان. اند پيوند برقرار كرده

  نويسندگان. اند  برقرار كرده  و آراء و ميلتون  نظريه  اين بين)   ضرورت برحسب( دشوار   رابطه  نوعي  اجتماعي مسئوليت
   و سرانجام  كرده  تبيين  ماركس  كه  گونه  را آن  اطالعات  جريان  به  مربوط  فلسفي هاي  ديدگاه  مزبور در ضمن كتاب
  .اند  يكديگر پيوند داده  شد به  پايمال ين استال توسط

ها   نظريه  اين ها قلمداد كرد بلكه  از نظريه اي  مجموعه  مثابه  دقيقاً به توان را نمي   مطبوعات  به  مربوط چهار نظريه   
   بيشتر نظريه  چه هر  درك  به  چهارنظريه اين. روند  شمار مي  به  با مطبوعات  مرتبط  مهم هاي  انديشه  تكامل بررسي

 و آمريكا   انگليس  در مطبوعات  مؤلفان  گفته  به  البته  دو نظريه  عملكرد اين  و نحوه  اجتماعي مسئوليت و  اختيارگرايي
   كنترل  در زمينه ويژه  دارند ـ به  فراواني هاي  و آمريكا تفاوت  انگليس  مطبوعات  معتقدند كه  برخي گرچه. كند  مي كمك
 . با يكديگر دارند  اسرار حكومتي انتهاي  بي  بر چاه  انگليس دولت

 A History of News: From Drum to) هر تا ماهوا از طبل:  اخبار تاريخ  ،)1988 ((M.Stephens)استفنز .   ام  

satellite) جنگ  به  مربوط ايع  وق  شرح  و در آن  شده  انتخاب  بسيار زيركانه  كتاب  اين عنوان.  وايكينگ.  نيويورك   
  دهد مقايسه  مي  روي  در شهر نيويورك  كه هايي  از قتل  نوين  خبري  پوشش  با چگونگي(Peloponnesian)پلوپونز  
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ها   روزنامه ييآرا  غارها با صفحه  درون هاي  نقاشي  به  مربوط  و سير تحول  تكامل  حال  در عين  كتاب در اين.   است شده
  .   است  شده  و ارزيابي  مقايسهدر عصر حاضر

  د، مجل  در يك  آن  و گنجاندن  بسيار گسترده  مضامين  با انتخاب  كتاب  اين  بگويند كه  است  ممكن  برخي  گرچه 
   به  كتاب  در اين  علوم  مختلف  شعبات  بين  ارتباط  برقراري  كرد كه ، بايد اذعان  است  را برگزيده  غيرممكني هدف
   را با كتاب  آن توان  مي  كه  پديد آمده  اثري،  روشن  اسناد و مدارك  و ارائه  كامل  جزئيات  و با شرح  يافته  تحقق بيخو

   گردآوري اي  شيوه  چنين  به  از اين  و پيش  داشته  كامالً تازگي  كتاب  اين  از مطالب بسياري.  كرد  مقايسه باربارا توچمن
   نوين هاي  با رسانه  باستان  رم  در جامعه  ژورناليستي گرايي  احساس  از استفنز بين  كه اي  مقايسه ثال م براي. اند شدهن

  .است   كننده نمايد كامالً مجاب مي
   از منتقدان  يكي  كه گونه  و همان  گرفته  صورت  خاصي  با شيوايي ، و حال  گذشته  بين  و مقايسه  ارتباط  برقراري  

   عرصه  ديروز پا به  اخبار همين  كه شويم  مي متوجه   تا ماهواره از طبل:  اخبار  تاريخ  كتاب   با مطالعه  است گفته  كتاب
  .  است وجود نگذاشته

  بسياري.  آيووا  دانشگاه انتشارات:  امس. (Reporter’s Ethics)    گزارشگران اخالق  (B.M. Swain)   سوئين.  ام.   ب 
   كتاب  در اين  كه  است  اخالقي  از موضوعات  يكي د و اينن دار  خصوصي  جنبه  در اصل  ژورناليستي هاي از تصميم

   روابط ، برقراري مسائل   به  دقيق ، نگاه  و هديه  رشوه  دريافت  چون يمسائل  گرچه.   است  شده  تشريح بطور منسجم
 با   كتاب  دارند، در اين  كامالً شخصي  جنبه،  فردي هاي گيري ر تصميم د  منافع اصطكاكيا    خبري انگيز با منابع بحث
  .اند  شده  تشريح  روشني  به  اسناد و مدارك ارائه
 قصد   ديگر كه هاي  رشته  پژوهشگران  براي اثر سوئين  گزارشگران اخالق    تا كتاب  است  شده  سبب  ويژگي  اين  

،   رشته  در اين  كه يياه كتاب(ها   از كتاب در برخي.  شود  محسوب  دارند اثر ارزشمندي را  ژورناليستي  در اخالق مطالعه
 دارند يا   جعلي  حالت  حوادث داند كه  نمي خواننده) شوند  مي  محسوب  اثر كالسيك  عنوان  مقدمه به  و بدون باره يك

   پيدا شود ابداع  بحثي برا  موضوعي  اينكه  برايشوند يا صرفاً  مي  محسوب  ذهني هاي  و ساخته  از حقايق تركيبي
  .اند شده
 امر  دهد و اين  نمي  ارائه  ژورناليستي  اخالق  نظريه  براي  فراگير و گسترده  چارچوب  خود يك  در كتاب سوئين (  

.  دارد  مغايرت كتاب  با منظور و هدف   رهيافتي  چنين شود چون  مي  محسوب  وي  كتاب  مثبت هاي احتماالً از ويژگي
 خود را   تازگي  تا حدودي  ندارد و گرچه  با گزارشگري  مرتبط  و موضوعات مسائل   جز تشريح  ادعايي  هيچ  كتاب اين

  .رود  شمار مي  به  اثر ارزشمندي  اما هنوز هم  است  داده از دست
 1972   سال  از معيارهاي  مراتب شود به  مي  اعمال شگران گزار  و تطميع  هديه  براي  امروزه  كه ، معيارهايي  مثال  براي  

 كامالً   عملي كنند امروزه  پيدا مي  با خبر ارتباط طور غير مستقيم ه مستقيماً يا ب  كه  از كساني  هديه دريافت.  شديدتر است
  ). نبود  و ناشايست  زننده  چندان1972   در سال  كه شود در حالي  مي  و ناپسند محسوب مذموم

 (Ethics, Morality and the Media)  ها  رسانه  نظري ، اخالق  عملي اخالق ، )1980 ( ، چلپ(L.Thayer)تاير .   ال  
  تمينص ش  مناسبت  به اي  دارد در برنامه  مقاله  كتاب  در اين  كه  از كساني  يكيدينو  ادوين  هيستينگزهاوس:  نيويورك

   به ، خرسي  نام  همين  بود و به(Tedy Bear) بر   تدي  مستعار تئودور روزولت نام ( ت تئودور روزول دسالگرد تول
 كامالً   كه  است  بر آن  تدي  جالب هاي  از ويژگي  يكي  كه  ساخت خاطرنشان)   است  شده  ساخته بازي  اسباب صورت
 را يومن ن  ادوين  تلويزيوني  با شبكه  در تماس خشمگين   از بينندگان  يكي  برنامه  اين  از پخش پس.  ندارد  انساني حالت

  . كرد  بر متهم  تدي  كردن  معرفي  غير متمدن به
   سادگي  به آيد كه  مي  هستند پيش  مشغول  مردم  به  اطالعات  انتقال  به  كه هايي  ژورناليست  براي  مشكالت گونه  اين  

   گونه اين.   است  را نداشته  مخاطبين  تصور و قصد آزردن  وجه  هيچ  به ليست ژورنا  كه شوند، در حالي  خاطر مي آزرده
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 از  هال مق  و هفت  بيست  در برگيرنده  كهها  و رسانه  نظري ، اخالق  عملي اخالق   ، در كتاب  مشابه  و موضوعات مسائل
   بن،) گاند روبيكام يا ((Raymond Rubicam)    ريموند روبيكام(Sander Vanocur)  سندرونوكر ،   نيومن  چون كساني

  .اند باشد بازگو شده  مي(Pollster Gallup)     گالوبترسپالو   بگديكيان
 را ادا   مطلب  حق  آنكه  براي  كتاب  اين  و گردآورنده  مؤلف . برخوردار است  و اعتبار خاصي  از شهرت  فوق  كتاب  

   انكارناپذير مطبوعات مسئوليت تأكيد بر   خود ضمن  در مقاله ، نيومن  مثال براي.  است   آورده  عمل  به  فراواني كند تالش
   موظفند تا درك گويد مردم  مي نيومن. داند  مي مسئول  هن زمي  در اين  را نيز تا حدودي  امور، مردم  كلي در چارچوب

 بر   تدي  از اظهارنظر به  كه طبياهمانند مخ(د ن آي  بيرون  خام  مخاطبين لتحا و از   كرده ها كسب  رسانه  به  نسبت بهتري
  ). نكنند  نگاه مسائل   به  بود با ديد منفي  آمده  خشم به

  زمان (  اطالعات  وسيع گويد حجم  مي وي.   است  كرده  را عنوان  بسيار جالبي  خود موضوع  نيز در مقاله  بگديكيان  
ها و   رسانه ، مجموع  كتاب تايز در مقدمه.   است  ساخته نمادها را از معنا تهي) گردد  برمي  پيش  سال18   به انتشار مقاله

  رگيريا آم  به  كارشان  كه  منتقدان  اغلب  كه  است اي  نكته  و اين،داند  مي  را با يكديگر مرتبط  آن  كلي  در شكل فرهنگ
  .دهند  قرار مي  مورد ارزيابيها آن   فرهنگي  از بافت ارج را در خها نه و رسا  بوده  غافل  از آن  است كشيده

  
    جنبي هاي كتاب 
 The Future of)  شناسي  جامعه آينده).  1988 ( ، چاپ(K.Crook)   كروك.   و ك(E.F. Borgatlta) بورگاتا .  اف.  ئي 

Socialogy)،  اثري شناسي  جامعه  آينده اند كتاب  كرده اعتراف خود   مؤلفان  كه گونه همان.  سيج: كاليفرنيا:   پارك نيوبري   
  . نياز دارد  بلندپروازي  نيز به  آن  مطالب  و درك ، خواندن شناسان  غيرجامعه  براي ، البته  است بلند پروازانه

 و مفيد   مطالعه  را قابل  كتاب  از اين  بخش  دارند چندين  كافي  اطالعات شناسي  از جامعه  كه ، محققاني  هر حال  به  
   آمريكا در ربع هاي  رسانه بررسي «  عنوان  تحت  است اي  مقاله  كتاب  اين هاي  فصل ترين  از خواندني يكي.  خواهند يافت

 (American Media Inquiry of the Last quarter-century: A Pattern of Decline)   » افول الگوي:   بيستم آخر قرن
   مقتدر كه  مخاطب-   ضعيف  رسانه  نظريه  معتقد است  روكيچ بال. (S.J.Ball-Rokeach)    روكيچ بال.  يج.   اس  قلم به

  .  است  داده  اعتبار خود را از دست  كه  است  و ديدگاهي  از حد كلي  بيش، روز بود  باب1960  در دهه
  عالقگي  و بي  مالي  منابع  فقدان  علت ها به  تأثير رسانه ه در زمين  تحقيق  كه  معتقد است  همچنين  مقاله  اين  نويسنده  

 برخورد   چگونگي  هر حال كند اما، به  نمي  وفق  با واقعيت  چندان  ديدگاه اين.   است  گذاشته  افول  رو به شناسان جامعه
  . ست ا  كرده  را تشريح ها در فرايند اجتماعي  رسانه ها و نقش  رسانه  به شناسان جامعه

 ،(Explorations in Language and Meaning)ا و معن  زبان  در زمينه هايي بررسي  ،)1976 ((M.Crick)   كريك.   ام  
  بازتاب «  عنوان  به  از آن  وي  كه شناسي  مردم  ميان  شكاف  است  كرده  تالش  كتاب  اين مؤلف. (Wiley)وايلي :  نيويورك

 انتقاد از   را به  از كتاب اي  مالحظه  قابل  بخش وي.  پر كند اي  را تا اندازه  و معناشناسي ست ا ياد كرده»  در خود انسان
  .  است  داده اند اختصاص  گرفته  را ناديده شناسي  و مردم  زبان  ميان  رابطه  وي مزع   به  كه  انگليسي شناسان آثار مردم

   معنا، نقطه  كرد و مطالعه  بايد معنا را درك  فرهنگ  درك براي:  كرد صه خال  عبارت  در يك توان  را مي  كريك  كتاب  
  .شود  مي  محسوب شناسي  و مردم  زبان  پيوندهاي  ارزيابي آغاز براي

 .  است  مشترك  مايملك  يك  عنوان  به  زبان ها، تعريف  ژورناليست  براي  كتاب  اين  توجه  جالب  نكات  از جمله  
   درك  به  زبان ، مطالعه  ديدگاه  اين براساس).   الف  پيوست  كنيد به نگاه( نمود   را عنوان  آن اينتشنگت ابتدا وي  كه اي نكته

 و   نثر سنگين در قالب  خود را هاي  ديدگاه  كريك متأسفانه.  منجر خواهد شد گيرند، كه از آن بهره مي   از مردم بهتري
  .  است  رو ساخته  رو به  با مشكل  مطالب  را در درك ننده و خوا  داشته  بيان اي پيچيده
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 Money:Whence It Came, Where it)    آمد، كجا رفت كي.  پول).  1975 ((J.K. Galbraith)   گالبرايت.  ك.   جي  

Went)،ميفين هوگتون:   بوستون    (Houghton Miffin) .چون مفيد استها   ژورناليست  براي  شك  بدون  از پول آگاهي   
  . كنيد  را دنبال  اخبار و رويدادها، پول  كردن در دنبال.  شد  ما گفته به

  اما در سطحي. شود  مي  محسوب  تاريخي  از ديدگاه  پول  كردن  دنبال  براي  در ظاهر رهنمودي  گالبرايت  كتاب  
   چون يمسائل   درك  از جمله  ژورناليستي  اخالق انپژوه نش در اختيار دا ول پ  مطالعه  مفيد براي اندازي تر چشم عميق
  .دهد  مي  ارائه  پولي  منابع  تثبيت  در زمينه  مختلف ها و معيارهاي ، تعرفه تورم
   مطالعه  معتقد است گالبرايت. شود  مي  محسوب  اخالق  تاريخ  و تا حدودي  است  تاريخ  عين  طريقي ، به  پول  تاريخ  

   ادعا كه  در اين گرچه. كند  مي  كمك  بشري هاي  رفتار بشر و حماقت  شدن  روشن  به  پول  سير تكامل  كردن و دنبال
   با پول  و هر آنچه پرستي  پول  شك  ترديد وجود دارد اما بدون  جاي  است  نهفته پرستي ها در پول  بدي  تمامي ريشه
  . و فاسد قلمداد شود شايست نا  رفتارهاي تواند عامل كند مي  پيدا مي ارتباط

   جالبي  مطلب،باشند مند مي  عالقه  و در تجارت  مردم  در بين  و عملي  نظري  اخالق  به  كه  كساني  براي  نكته  اين  
  . است
. (Kissinger: Portraet of a Mind)    ذهن تصوير يك: ينجرسكي  ،)1973 ((S.R. Graubard)گروبارد  . آر.   اس 

   از جمله  دليل  چندين  به   ذهن  تصوير يك   دارند كتاب  اشتغال  نقد كتاب  به  كه  كساني  زبان به.  نورتون:  نيويورك
  : كنند  را مطالعه ها حتماً بايد آن  ژورناليست  كه  است هايي كتاب

   هنري نوشته (A World Restored)   بازيافته دنياي    كتاب  و نگارش  تحقيق  مزبور چگونگيب، كتا  اينكه  اول  
 خود  هاي  ديدگاه  تشريح  به  دقتي  با چنين اي  نويسنده افتد كه  مي كمتر اتفاق.   است  داشته  بيان  تفصيل كيسينجر را به

  . باشد پرداخت
  ها براي ليست ژورنا  كه  زماني  در همان  درست رسد كه  مي  نتيجه  اين فرسا به  طاقت هاي ، گروبارد با بررسي  دوم  
مي  كيسينجر در تما نوشته   بازيافته دنياي  زدند كتاب  مي  هر دري  كيسينجر خود را به  سياسي  فلسفه  به بردن پي

   به گويد كمتر كسي  مي  براون گروبارد استاد دانشگاه.   قرار داشت  خوانندگان  معتبر آمريكا در دسترس هاي كتابخانه
   كه  است  تعجب  بسي  و جاي  است  كرده  بيان  و روشن  گسترده  چنين  خود را اين هاي ه كيسينجر ديدگا اندازه

  . ماندند  غافل  و از آن  داده  نشان توجهي  بي  كتاب  اين  به  نسبت  چنين  آمريكا اين مطبوعات
 وزير  هاي  از سياست  وي رزيابي ا  كه  و نبايد انتظار داشت  كيسينجر است  كنندگان  و ستايش  گروبارد از دوستان  

   نشان  كتاب  هر حال به.  ندارد  زمينه  در اين  ادعايي خود گروبارد نيز هيچ.  باشد  همراه طرفي  آمريكا با بي  اسبق خارجه
  . بيزارند ها از كتابخانه  از ژورناليست  بسياري  چگونه دهد كه مي
  اند كه  عقيده  و تلويحاً بر اين  قلمداد كرده  مترنيخ  سياست  را از پيروان كيسينجر  از ناظران ها و برخي  ژورناليست  

  متوجه    بازيافته  جهان كتاب  اظهار نظرها با مطالعه  گونه  اين  رغم به. كرد  مي  خود محسوب  را قهرمان كيسينجر، مترنيخ
   كسلري  به  مرسوم  استوارت  هوادار رابرت  حتي هن (  است  نبوده  مترنيخ  كنندگان  كيسينجر از ستايش  كه شويم مي

(Castlereagh)ناپلئون  دوران  مطالعه ، كيسينجر به بر عكس). 1812-1822 يها  سال  در فاصله  انگليس  وزير خارجه   
   زمينه فرانسه و  ، پروس  كبير، روسيه ، بريتانياي ريشت ا  به  مربوط مشكالت(:   پرداخت  داشت  شباهت  با عصر وي كه

  .)  است  ساخته  فراهم   و آلمان ، فرانسه ، شوروي كا، انگليسي آمر  در ميان  بيستم  قرن هاي ثباتي  بي  مطالعه  را براي الزم
   ديگر ارائه  شرايط  به  آن  و تعميم  اطالعات  گردآوري   روش  را در زمينه انداز ارزشمندي  چشم  دو جلديب كتا  اين  
   غيرسنتي  آموزش، باشد  داشته  فرعي  يا جنبه  بوده  مربوط  بحث  اين  به  است  ممكن  كه  ديگري در زمينه. دده مي

 اعتقاد  به.  كند  تدوين  كامالً غيرسنتي  رساله  تا كيسينجر چنان  ساخت  را فراهم  امكان  اين  هاروارد بود كه دانشگاه



١٧٩ 

 از  گذارد و مانع ها باز مي ها و انديشه  ديدگاه  به  خود را در حمله تيد و پژوهشگران اسا  هاروارد دست  دانشگاه،گروبارد
  .شود  نمي  آنان  خالق يافت ره

،  ، هاركورت نيويورك. (Language in Action)   در تكاپو زبان  ،)1941. ((S.I. Hayakawa)هاياكاوا  .  اي.   اس  
 دارد   تصادف  جنبه  عمد و زماني  به  گاهي  كه ها و مفاهيم  واژه  معاني  تحريف يدهها با پد ژورناليست.   اند كمپاني بريس

 بر   موارد مانعي  در اغلب.كند  مي  كمك  ارتباط  برقراري  به  كه  گونه  همان گويد زبان هاياكاوا مي.  آشنا هستند  خوبي به
  . خواهد كرد  مخالفت  نكته  با اين،كند  مي  امرار معاش  زبان  از طريق  كه شود و كمتر كسي  مي  محسوب  ارتباط سر راه

   كه كساني.  شوند  مغشوش ها بندي  و طبقه  كننده  گمراه هاي ، گزارش توانند تحريف ها مي  واژه  كه دانيم  مي  خوبي  به  
  . ندارند  اطالعي ود چندان خ  آگاهي دانند اما در مورد چگونگي  را مي  كلمات ها سر و كار دارند معني با واژه

  هاي  و رشته شناسي معنا  هستند، اما علم  دارند معناشناسان  ما پاسخ  آگاهي  چگونگي  به  مربوط  سؤال  براي  كه  افرادي  
  ريق از ط  افراد عادي هاياكاوا براي.   است اند كار دشواري  نديده  آموزش  رشته  در اين  كه  كساني  براي  آن  به مربوط
   صحت  ما به ها را كه  از فرضيه  برخي وي. دهد  مي  ارائه شناسي  زبان  مطالعه  جهت  دركي  قابل  چارچوب ، واژه دنياي

 افكار و   شدن  روشن  بهها آن   از طريق  زبان  ساختار روش  را كه هايي  و راه  قرار داده  مورد سؤال  داريم  اطمينانها آن
  .دهد  ما قرار مي  روي كند در پيش  مي ها كمك انديشه

  رندم:  نيويورك. (Culture Against Man)    در برابر انسان  فرهنگ). 1963 (،(Jules Henry)    هنري  جوليس  
 نهادها   رخنه  علت  را بهها آن و   قرار داده  را مورد ارزيابي  بشري هاي ارزش  ، است شناسي  استاد مردم  كه ،هنري.  هاوس

   كتاب  اين  جالب هاي  از فصل يكي.   است  داده اعتبار تشخيص  بي گرايي  و ماده  آزمندي  و گستردگي  شخصي  روابط به
 Advertizing as a)   فلسفي  نظام  يك  عنوان  به آگهي «  عنوان  تحت  است  فصلي  جمعي  ارتباط نظران  صاحب براي

Philosophical System)«   از   كاملي  گروه وي:   است  كرده  ابداع  خاصي هاي ، واژه  آگهي  زبان  تشريح  براي  هنري 
  .  است  بخشيده ها را ضرورت  رسانه  به  انتقادي  نگرش  طريق  و از اين  كرده  را معرفي  كننده  گمراه هاي واژه
 نهادها   اعتقاد وي  به  چون  است  تيره در آن   شده  ارائه  اما دورنماي  است  و جذاب  خواندني  اثري  در مجموع  كتاب  

بيش ،    در برابر انسان فرهنگ    انتشار كتاب از زمان.  مشغولند  فرهنگ  تحريف به) ها  صرفاً رسانه  نه البته (ها ناو سازم
   خواهيم ه متوج  كنيم  نگاه مسائل   به اما اگر از ديد هنري. گذرد و فرهنگ تقريباً بال تغيير مانده است از سي سال مي

  .  است  گذاشته  افول  رو به  كرده بيني  پيش  وي  كه  مسيري  در همان  فرهنگ شد كه
 :Inside Organizations) بشري  ساحت درك: ها نا سازم درون ،)1988 ((M.O. jones)جونز. او.   ام  

Understanding the Human Dimension) .و در واقع  اثر غيرعادي  يك  كتاب اين.  سيج، كاليفرنيا،   پارك نيوبري   
 از   گوناگون هاي  در زمينه  مختلف  كارشناسان  توسط  كه  است  سازماني مطالعات  به  مربوط هاي  از مقاله اي مجموعه

  .اند  شده  نوشته  سازماني  متعارف  نظريه  و البته  عاميانه ، فرهنگ  ارتباطات ، نظريه  تاريخ جمله
 دلسرد   كتاب  اين  هستند با خواندن  سازماني  نظريه  درباره  جامع  كتاب  يك جويو  در جست  كه خوانندگاني   

   دارد كه اي  رشته  بين  رهيافتي  كتاب اين).  هستند  موضوعي  چنين  واقعاً چند نفر طالب اما بايد ديد كه(خواهند شد 
   خاصي سويي  هم  با ژورناليزم  كه  است  شرايطي ها نباشد، اما بازگو كننده  ژورناليست  عاجل  مورد استفادهت اس ممكن
   براساس  سازمان  اعضاي  آن  براساس را كهو اين نكته    رفتار نمادين  موضوعها نا سازم  درون ، كتب  مثال براي. دارند

   بهداشت  چون هايي  زمينه  كتاب  در اين ندرج م هاي مقاله. كند  مي پردازند تشريح  مي  نقش  ايفاي ساختار موجود به
   بهها آن نيز در   مفيدي هاي  ديدگاه  حال گيرند اما در عين  را دربرمي  و توليدي ها و مراكز صنعتي ، دانشگاه همگاني
   است(Organizational Folklore)    سازماني  عاميانه فرهنگ   كتاب  اين  جالب  ديگر از مباحث يكي. خورد  مي چشم
   اعضاي  بركاركرد جاري  و تا حدودي  داه  خود ادامه  حيات  به  كه ست ا  احتماالً ساختگي يها نا از داست اي  مجموعه كه

  .گذارد  اثر مي سازمان
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 را   جالبي سائلمها و   ديدگاه ، آن  از مقاالت  اما برخي  نيامده ميان  نيز به  از ژورناليزم  نامي  حتي  كتاب  در اين  گرچه  
   در آن  كه  است  شرايطي  تشريح  كه  ماشين  كار با سرعت  به  مربوط  مقاله ، به  مطالب  از اين  آگاهي براي. اند  كرده مطرح

 و   عمل  سرعت  شرايطي  چنين كار تحت.  شود كنند مراجعه  مي  تعيين  كار مهلت  براي آالت  و ماشين تجهيزات
  ؟  طور نيست طلبد، اين را مي   خاصي هماهنگي

.   بوكس بيسيك:  نيويورك ،(Polilocal Woman)   سياسي  زن ،)1972 ((J.J. Kirkpatrik)    پاتريك كرك.  جي.   جي  
 و   موضوع  از لحاظ، دارد  اختصاص  سياسي هاي  پست  در تصدي  زنان  ناكامي  علت  بررسي  به  كه  كتاب  اين گرچه

  ، برخورد و بررسي  شناسايي  از چگونگي  بسيار موفقي  اما نمونه  نيست  استفاده ها قابل  ژورناليست براي  محتوا چندان
  .شود  مي نظر محسوب  صاحب  يك  توسط  گسترده  مشكل يك
گو و فت و گ  مصاحبهها آن و با   قانونگذار را گرد آورده ها زن  ده  كتاب  اين  تأليف  براي  پاتريك  پروفسور كرك  
   دستخوش  طرف  اين  به1972   از سال كه( را   فرهنگي هاي  خود محدويت  در كتاب  پاتريك  كرك خانم.   است كرده

   به  دستها آن با   نامزد انتخابات  بانوان  را كه  مشكالتي ويژه  و به  قرار داده مورد بررسي) اند  شده  گسترده دگرگوني
  .  است  كرده باشند ارزيابي  مي گريبان

  تواند براي  و مي  است  شده  تشريح  كتاب الي ه در الب  خوبي  به  پژوهش  در انجام  پاتريك  كرك  خانم  روش  
.  شود  دارند مفيد واقع  اشتغال  نامتجانس  و تا حدود زيادي  گسترده  اجتماعي  شرايط  بررسي  به  كه هايي ژورناليست

   زبان  به  مطالب  بازگو نمودن  جهت  شوندگان  مصاحبه  به  مناسب  فرصت ، دادن سياسي زن    كتاب  قوت  زا نقاط يكي
  . باشد  داشته اي العاده  فوق  كارآيي تواند در ژورناليزم  مي  روش اين.  ستها آنخود 

 :A World Restored)    صلح  و مشكالت ، كسلري مترنيخ:   بازيافته جهان (H.Kissingrt)). 1973(كيسينجر .   اج  

Meternich, casllereagh and problems of peace)) ذهن تصوير يك:   گروبارد  كنيد به نگاه   .  
  هاي  گروه ستانر، گو گويد تاريخ كرزو مي.  ، براون ليتل:   بوستون  مشاغل شناسي جامعه)1971 ((E.Crause)كروز.  ئي  

 معاصر   تاريخ  كه  است شود اين  مي  آن  متوجه درنگ  بي  اما هر ژورناليستي ته نگف  وي آنچه.   است اي  و حرفه شغلي
  .خورد  مي  چشم  به  در آن  از حيات  اندكي هاي  نشانه  كه  است  گورستان  همان نيز در واقع)   گزارشگري يعني(

   محسوب  مفيدي  مرجع  كتاب  ژورناليزم خالق و ا  ژورناليزم  رشته  به مندان  عالقه  براي   مشاغل شناسي جامعه   كتاب  
   اخالقي  تأثير احكام  چگونگي  آن هاي  از فصل  يكي ويژه كند و به  مي  را تشريح  كاركرد مشاغل  چگونگي شود چون مي

  ). ندارد اي  اشاره  ژورناليزم  به گرچه(كند   را بازگو مي بر مشاغل
   را كنار زده اي  و حرفه  بزرگ هاي  شركت بايد پرده  مي ها كه  ژورناليست  براي ست ا  ابزاري  حال  در عين  كتاب  اين  

.   است طرفي  بي  عدم  به  مربوط  از اتهامات  بسياري ، ريشه  كاري  چنين البته.  كنند  را درك  مختلف  كار مشاغل و نحوه
   عدم ها را به  ژورناليست  دارند هميشه  داد و ستد اشتغال  به  كه  و كساني  تجاري مسائل  اندركاران ، دست  مثال براي
   اتهامي  اين البته(كنند   مي  متهمها آن   دادن  نشان  با اهميت  براي  جزيي مسائل  دادن  جلوه  يا بزرگ  تجارت  دنياي درك
   محسوب  اثر چشمگيري  چندان  مشاغل و ف حرَ  در زمينه  كتاب  اين گرچه).   نداريم  آن  جز پذيرفتن اي  چاره  كه است
 (Occopational Ideology)   شغلي هاي  ايدئولوژي  با عبارتها آن از   مؤلف كند كه  مي  مطرح هايي شود اما ديدگاه نمي

  .  است  ياد كرده(Socialogy of Occupations)    گروه هاي و كنش
   انساني  هاي ارزش و  ، ايدئولوژي شناسي زيست:  ما هاي  از ژن جدر خار).  1984 ((R.C.Levantin)  لوانتين. سي. آر  

(Not in our Genes: Biology. Ideology, and Human Values)،گذرا دارد چون  اهميتي  كتاب اين.  پنتئون:   نيويورك   
. آغاز شد  شناسي جامعه    عنوان تتح.  انگيزي  بحث  با انتشار كتاب  كه  دانشمندان  بين  است اي  مناقشه تابز با در اصل

   با عنوانها آن از   كتاب  دارد و مؤلف  منشأ ژنتيك  انسان  معتقدند طبيعت  كه  است  كساني  به ملهح  واقع  در  كتاب اين
  .كند  ياد مي(Reductionists)   گرايي  كاهش  استدالل پيروان
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 و  نويس ، مقاله  مؤلف  عنوان  به ليپمن.   بريس ، هاركورت نيويورك،    بر اخالق اي  مقدمه). 1929 ( ليپمن.  دبيلو  
الذكر در   فوق اما كتاب.   است  يادگار گذاشته  از خود به  مختلف هاي  در زمينه  بسياري هاي  نوشته گر سياسي تحليل
   و مذهب  اخالق  بيانگر وضعيت واقع در   كتاب اين. شود  مي  محسوب  وي  آثار ناشناخته  احتماالً از جمله  اخالق زمينه

   است  طوالني  چنان  آن  ليپمن  فعاليت دوران.   است ياد كرده»  عصر ماشين «  عنوان  به  از آن  مؤلف  كه  است اي در دوره
   مطلب  كندي وران و د  جهاني  دوم گ جن  درباره  كه  كسي  يعني  ليپمن خورد كه  مي  يكه  نكته  اين  از يادآوري  انسان كه
  .  است  تحرير در آورده  رشته به»  اسكوپس محاكمه«  از   را پس  بر اخالق اي  مقدمهب كتا نوشت مي
 يا   بشري  اخالق  را كه  ـ آنچه  اخالقي  احكام  درباره  بحث  را به اي  چند صفحه  كتاب  در اين ، ليپمن  هر حال  به  

   اجتماعي  از لحاظ  از آنچه  يا برآوردي  فرزانه يها نا از انس  يا پيروي  اكثريت ر ديدگاه ب  مبتني  احكام  ذاتي مشكالت
   در دوراني ، البته  داشته  بيان  اخالقي  و احكام  موازين  درباره  ليپمن  را كه مطالبي.   است  داده باشد ـ اختصاص مفيد مي

   از ميان  الهي  و فرامين  احكام  آن نامد و طي  مي(Acids of Modernity)    نوگرايي  اسيدهاي  را آغاز فعاليت  آن  وي كه
  .رود  شمار مي  به  و موازين  از احكام  بسيار جالبي گيرند، برداشت  مي  شكل  بشري روند و احكام مي
.  پرينستون. (Polilcal Philosophy of Rousseau)  روسو  سياسي فلسفه ،)1968 ((R.D. Masters)ماسترز .  دي.  آر  

شود   مي  محسوب  اثر فرعي  يك  و اخالق  ژورناليزم  در زمينه  كتاب  اين گرچه.   پرنيستون  دانشگاه انتشارات.  نيوجرسي
 بشر و قرارداد   از طبيعت  بحث  هنگام  به  پيوسته دهد كه  مي  ارائه  فيلسوفي هاي  از افكار و انديشه اي  زمينه اما پس
 و   با ارزش  داده  ارائه  كتاب  اصلي  از متن  ماسترز در خارج  كه  تحليلي تفسير و تجزيه. آيد  مي  ميان  به  نامش ياجتماع

  .  است خواندني
  هاگتون . ، بوستون(The Age of Jackson) عصر جكسون) 1945 ((A.M. Schlesinger Jr) رشلزينگر پس.  ام.  آ  

.  آورند  دست  به  ژورناليزم  از تكامل  بهتري  درك  جكسون  دوران توانند با بررسي  مي يزم ژورنال نظران صاحب.  ميفلين
   بوده(Kitchen cabinet)    پرده  پشت گذار كابينه  پايه  جكسون دهند كه  ما ياد مي  آمريكا به  تاريخ  در مطالعه گرچه
در را    غيررسمي  قدرت  كه  كساني  در جمع  جكسون  در دوران هسازند ك  مي  را خاطرنشان  نكته  اين ندرت ، اما به است

   با وارد كردن  ادعا شود كه  شد تا چنين  سبب  موضوع اين(خورد   مي  چشم نگار به  روزنامه اختيار داشتند تعداد كثيري
  ).  است  نرفته  از ميان  هنوز هم كه   واداشتند، مشكلي  حكومت ا ب اريك هم  را بهها آن،   قدرت  جرگه  به نگاران روزنامه

   حاكم  طبقه  مستخدمين  عنوان  به نگاران ، روزنامه  جكسون  از دوران  تا قبل  است  كرده  شلزينگر اشاره  كه  گونه  همان  
  شرافيت آمريكا، ا  جمهوري  رياست  به  جكسون با انتخاب.  نبود  مطرحها آن   بين شدند اما هرگز برابري قلمداد مي
 Francis Peterson)ير  ل ب  پيترسون  و فرانسيس(Amos Kendal)    كندال  اموس  چون نگاراني روزنامه.  فروريخت

Blair)آوردند  دست  به  پرده  پشت  در كابينه هايي  پست .  
 عصر   كتاب.   است  كرده بازگو  و تأخر تاريخي  تقدم  رعايت  رويدادها را بدون  گونه  اين  خاصي  شلزينگر با مهارت  

   و رويدادهاي  وقايع  بازگو كردن  و محتوا به  بافت  آمد از لحاظ  پوليتزر نايل  اخذ جايزه  به1947   در سال  كه  جكسون
 و   در چنين  مطالب نوشتن. شوند  مي  دنبال  از ديگري  پس  يكي  دارد كه  اختصاص  ناهمزماني اي  و زنجيره  در پي پي

  .گيرد  را دربر مي  بسياري  تاريخي  و مطالب  برخوردار بوده  خاصي  از پيچيدگي  و قالبي شكل
 و اسناد   اطالعات  به  مؤلف  و دسترسي  آگاهي  تنها در سايه  و نامحدودي انداز وسيع  چشم  با چنين  كتابي  نوشتن  
   مربوط  جفرسون  به  مطلب  اين البته( را   از كتاب رگراف پا  تنها يك  نكته  اين  اثبات براي. استپذير  شمار امكان بي
  . كنيم  مي اند عيناً نقل  گرفته  خود جاي  تاريخي  دقيق  در قالب  وقايع  در آن كه)   جكسون شود نه مي

 در   تدريج د، به تجريد بو  به تر از وفاداري  قوي  در وي  ملي  نيازهاي  به  نسبت  حساسيت  در بيشتر مواقع ، كه جفرسون
   اعالم  ظاهراً با شگفتي1805   در سال وي.  تجديدنظر نمود گرايي  صنعت  به  نسبت  در ديدگاهش  جمهوري  رياست طول

  چهار سال.  برخوردارند  و اخالق  كشور از استقالل  اين  ساكن  كشاورزان  اندازه  آمريكا به ر صنعتگرانض حا كرد در حال
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  در سال.   است  يافته  آمريكا ضرورت  استقالل  براي  و تجارت ، صنعت  كشاورزي  بين  كرد ايجاد توازن  اعالم بعد وي
 در  ، جفرسون1816   در سال  است  ساخته  او را برطرف  از ترديدهاي رويدادها، بسياري:  كرد  اعالم  با صراحت  وي1813
   كه  است  ما آموخته  به  تجربه  گفت  ابراز پشيماني ، ضمن  صنعت درباره   ميلتون  گزارش  تصويب  براي  جدي  تالش اولين
   سال هشت.  دارد  كشور نيز ضرورت  استقالل  براي  است  ما ضروري  آسايش  براي  كه  گونه  همان  صنعت امروزه

  . شود  سياستمدار تبديل  يك ، به  فيلسوف فرسونج تا   شد كه  سبب زمامداري
  

   به  بر مطبوعات  تاريخي  از تأثير رويدادهاي  بر آگاهي  عالوه  عصر جكسون    كتاب  با مطالعه  ژورناليزم انانشجويد
  . خواهند برد  پي  تاريخين گوناگو  رويدادهاي  در بازگو نمودن  وي  دستي چيره
.  هاگتون:   بوستون،(The Age of Roosevelt) عصر روزولت).  1957 ((A.M. Schlesinger)شليزينگر پسر .  ام.  ا  

   كرده  ترسيم  روشني  را بر يكديگر به  و ژورناليزم  تاريخ  و تأثير متقابل  ارتباط  چگونگي  چند جلدي  كتاب اين.  ميفلين
 در ي ديگر  كتاب  يك  خود در نوشتن  بود چون  شخصي  سرگرمي  يك  من  براي  عصر روزولت  كتاب مطالعه.  است

و ديگر ( خود و شلزينگر   كتاب  موجود ميان هاي  تفاوت خواستم  و مي  داشتم  مشاركت  روزولت  حال رحمورد ش
  . را پيدا كنم)   شده  نوشته  روزولت  درباره  كه هايي كتاب

   مثال براي(د كن  مي  استفاده  و مأخذ تحقيقاتي  منابع  عنوان  به  ژورناليستي  از منابع  تاريخي هاي  از كتاب  بسياري  
  كتاب).  قرار دارد نا عالقمند  در دسترس  بزرگ هاي  كتابخانه  در تمامي  ميكرو فيلم  صورت  به تايمز نيويورك  روزنامه

 از   بسياري ، چون  برخوردار است  خاصي  از اهميت  مطبوعات هاي  و نوشته  مطالب  به  انتقادي  خاطر نگرش شلزينگر به
  .باشند  مي  خصلت  هستند، فاقد اين  متكي  مطبوعات هاي  بر نوشته  از اندازه  بيش  كه خي تاري هاي كتاب

  ترديدي.  كردند  عمل  و غلط زده  شتاب1934  در تابستان ها  هزينه يشا كينز در افز  در مقصر دانستن نرانگا  روزنامه
 در   كه  جواناني  او به  كه  نيست  كرد و شكي  بود تسريع  آن م انجا مند به  جمهور عالقه  رئيس  را كه  كينز آنچه  كه نيست
ها   هزينه  افزايش  كه  گفت توان اما نمي.  كنند  تبديل  مشي  خط  يك  را به  مأموريت  يك  چگونه  كه  بودند آموخت دولت
ها را   هزينه  نيوريل  سياست1935 و 1934  هاي سالدر .   است  بوده  آن داد يا او باني  مي  رخ  او باز هم  دخالت بدون
  . باشد  آند موج  آنكه داد، بدون  مي شيافزا

  

   آگاهي براي.  كنند  عدول  يافته  انعكاس  خبري هاي  در رسانه خواهند از آنچه توانند يا نمي  نمي  از مورخين بسياري
  . شود مراجعه (In Retrospect)   گذشته  به نگاهي   ر كتاب د  خود وي  قلم  شلزينگر به نامه  زندگي  به  زمينه بيشتر در اين

 In Relrospect: the History of an) يك مورخسرگذشت:   گذشته  به  نگاهي).1963( شلزينگر پدر ام.ا   

Historian) .ب مطال  از فرايند گردآوري  تصوير جالبي  كتاب  در اين. اند ورلد، شلزينگر ، بريس هاركورت: نيويورك  
  .كند  مي  نقل  تاريخي هاي  شخصيت  را درباره  جالبي دهد و شايعات  مي  ارائه تاريخي

    گذشته  به نگاهي   ، كتاب)پذيرند  را مي  آن  بسياري  اعتقاد من  به كه (  را بپذيريم  و تاريخ  ژورناليزم  ميان  اگر رابطه  
   نگارش  و زواياي  جزئيات شلزينگر در تشريح.   شمار آوريم  خبر به  گردآوري  در زمينه  مهم  درسي  كتاب را بايد يك

  .  است  نگذاشته  را ناگفته  چيزي  اثر تاريخي يك
 از   آگاهي  شلزينگر براي  گسترده  تالش شرح:  وجود دارد  مهم  دو نكته  اخالقيون  براي   گذشته  به نگاهي    در كتاب  

  توان  مي  مطلب  بودن  و كامل  دقيق  تنها در صورت  كه  نكته  اين اند و بيان  سانسور شده ع مرج هاي  در كتاب  كه يمسائل
 و   وجود نيامده  بهخأل و معماها در   مفاهيم دهد كه  مي  شلزينگر نشان  اخير از سوي  نكته بيان.  كرد  را دركها آن

  هاي  كتاب هاي  با نظريه  كه  ژورناليستي  اخالق  دانشجويان براي   نكته اين.   است  نبوده  خودي  خود بهها آن  گيري شكل
  . باشد تواند آموزنده دهند، سر و كار دارند مي  مي  ارائه  حل  راه  هم  اخالقي  معماهاي  براي  كه آشپزي
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  سيمون:   نيويورك،(Ethics and profits)   و منافع اخالق). 1987. ((D.Vogel) ووگل.   و دي(L.Silk)  سيلك.   ال  
   دانشگاه  علمي  عضو هيئت  و ووگل تايمز نيويورك   سردبير روزنامه  و عضو هيئت  اقتصاددان سيلك. اند شولستر

   به  از اين پيش (  است  پاتريك  كرك اثر خانم    سياسي زن    كتاب  تقريباً مشابه اند كه  كرده  تأليف كتابي)  بركلي(كاليفرنيا 
  .اند  قرار داده  خود را مورد ارزيابي هاي  پرسش  به  آنان  و پاسخ  را گردآورده  نيز گروهي  دو مؤلف اين).  شد ره اشا آن
 آمريكا هستند و با   و مالي  تجاري  سرشناس هاي اند شخصيت  شده  انتخاب  مصاحبه  براي  كه  مورد، كساني  در اين  
  و   كرده  خود را حفظ  و شنود جذابيت اند اما گفت  داده  خود را از دست تازگي   شده  عنوان  از مطالب  بسياري آنكه

   آمدن  پيش  به  آن  خبر تعريف ها درباره  لطيفه ترين  از قديمي يكي.(  است  نكرده تغييرينيز   رايطبسياري از ش
 برداريد و   شده  تهيه1978   در سال  كه  گزارشيز را ا  نفتي  بحران هاي واژه.   است  افراد مختلف  براي  يكسان رويدادهاي

  ).  است  يكي  مطلب  اصل ها را بگذاريد خواهيد ديد كه ها و وام  اندوخته  بحران  آن  جاي به
   تهيه  گزارش شان  درباره  كه  كساني  خود ـ و اخالقيات  اخالقيات  به  كه هايي  ژورناليست  براي  كتاب  اين  مطالعه  
   دهه  در اواسط  كه  روزه  سه  مصاحبه  جلسه  هشت  بر پايه  كتاب اين.   است مند هستند كامالً ضروري ند ـ عالقهكن مي

 خود در   از ناتواني اند كه  كرده ها اعتراف  مصاحبه  در اين  كنندگان شركت.   است  شده  تأليف  گرفته  صورت1970
   .برند  مي  عذاب  با مردم  تماس برقراري

   قوه  از سه  پس ها در واقع  ژورناليستها آن از نظر  اند كه  خود تأكيد كرده  در اظهارات شوندگان  از مصاحبه  بسياري  
 برخوردارند  العاده  فوق  از قدرتي  كه شوند، گروهي  مي  محسوب  حكومت  چهارم  ركن  عنوان  به  و قضائيه ، مجريه مقننه

   جامعه  اين  اعضاي  تمامي  را به  از آنان ، عملكرد سوء تعداد اندكي  تجار و بازرگانان يكر جامعه پ  به  زدن  ضربه و براي
  .دهند  مي تعميم

 از   عذرخواهي  كتاب اين.   است ها چگونه  از رسانه  مخاطبان  برداشت دهد كه  مي  نشان  و ووگل  سيلك هاي  بررسي  
  ها ممكن  از ژورناليست  بسياري گرچه.  دارد  اختصاص  جامعه  اين هاي  انگيزه تشريح   به  بلكه  نيست  بازرگانان جامعه
 را   برداشتي  چنين  علت  كتاب  خود آگاهند اما اين  به  نسبت  بازرگانان  جامعه  اعضاي  منفي  از برداشت  بگويند كه است
  .كند  مي  تشريح  خواننده براي
   هميشه، اخالقيات  پايبند به شخص.  ناپف.  نيويورك، (The Masrh of Foly)   بيخردي  ادامه).1984 ( توچمن.   بي  

 معما   اين  و حل  بررسي  به  توچمن  از سوي  شده  ارائه نظريه. كنند  مي  عمل  گونه  چرا افراد اين پرسد كه از خود مي
  تباهش ا  از موارد از روي  در برخي  انساني هاي گروه   آن  تبع ها و به  حكومت  معتقد است  توچمن خانم. كند  مي كمك
  . دارد  مغايرتها آن   با منافع كند كه  مي ل را دنبا هايي  و سياست اهداف

   خاصي كنند از اهميت  مي ها مبادرت آور حكومت  زيان هاي  سياست  بررسي  به  كه نظراني  صاحب  براي  نكته  اين  
  اند اما جنگ  افتاده  از قلم  تا حدودي  كتاب  در اين  رنسانس  دوران هاي  ترووا و پاپ  جنگ گرچه.  برخوردار است

  .  است  شده  تشريح  تمام  روشني  به  مطبوعات هاي  ديدگاه  دگرگوني  به  مربوط  در فصل ويتنام
،   ويژه  اطالعات  گردآوري در  مهمي  نقش  بود و در نتيجه  كوش  سخت  پژوهشگري  توچمن  فقيد خانم  نويسنده  

   در اغلب  يافته  شهرت(Press War)  » مطبوعات جنگ «  به آنچه.   است  داشته  مطبوعات  و دوريي  نفاق  تاريخ درباره
  .  است  شده  بيان  كلي  صورت ها به كتاب

   دولت هاي  سياست  به  نسبت كايت والتر كرون  تدريجي  دلسردي  ماجراي  به  كلي هاي  از اشاره  راستا وي  در همين  
   شهرت  اكنون  خود را كه هاي  گزارش  تا متن  خواست  از كرونكايت  زمينه  در اين  گويي  كلي  جاي  و به  كرده خودداري
  .  است  نموده ها را چاپ  گزارش  اين  دقيق  قرار دهد و متن اند در اختيار وي  يافته خاصي
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  »  ج پيوست«
  

 (Pilot Study)  مقدماتي  مطالعه شناسي وشر

  
   مقدماتي  مطالعه  اين  براي  گروه  اين  نسبي  همگوني  دليل ا بهه خبر راديو  شد سردبيران  گفته  از اين  پيش  كه گونه  همان

 نفر دو يا   يك ز ا از اينكه   نگراني  بدون  كه  زياد است  حدي  خبر راديوها به  تعداد سردبيران بايد بگويم.  شدند برگزيده
  . داد  انجام تري  بسيار گسترده  تكميلي مطالعهتوان  مي، كنند پر  نامه چند بار پرسش

   صورت  دقيق برداري  نمونه  اعداد، يك  تصادفي  انتخاب  از روش  و با استفاده  مطالعه  آغاز اين  نقطه  عنوان  به  
   اعتباري  شده  تعيين  تا نمونه  گرفت  صورت  منظم  زماني  در فواصل  مطالعه ن در اي كنندگان  شركت انتخاب.  گرفت
  ).75   ص1987،  وايمر و دومينيك( باشد   داشته  تصادفي گيري  نمونه مشابه

  براي تمبر   داراي  پاكت  بر ارسال عالوه.  شد  سردبير خبر راديو ارسال249   به  پست  از طريق نامه  در ابتدا، پرسش  
   آن  كردن  شد تا با پست  ارسال  سردبيران  نيز براي  تمبرداري  پستال ها، كارت نامه  پاسخ  كردن  پست  جهت سردبيران
طور  ه را ب  پستال  و كارت نامه  شد تا پرسش  خبر راديوها خواسته از سردبيران.  كنندتأييد را  نامه  پرسش دريافت
 كرد تا   كمك  من  به  حال  در عين  شود ولي  تضمينها آن   ماندن  شد تا ناشناس  سبب ش رو اين.  كنند  پست جداگانه

 بودند   نكرده  را ارسال پستال  كارت  كه  كساني براي.   است  فرستاده  را بازپس نامه  پرسش  راديويي  ايستگاه  چه بدانم
  . شد  ارسال نامه پرسش

   را دريافت نامه  پرسش  كه  سردبيري238از .  شد  افراد مورد نظر برسند بازگردانده ت دس  به  آنكه  بدون  پاكت  يازده  
 13   در فصل13-2 در نمودار  پرسي  همه  از اين  حاصل نتيجه. ندد فرستا  و بازپس  را تكميل  سردبير آن120 بودند  كرده
ها  نامه  پرسش  در حاشيه  كه  و عباراتي ، مطالب  عددي  و ارقام  بر اطالعات عالوه.   است  شده  ارائه  خالصه  صورت به

 را   آن  بررسي  اين  كه  اهدافي  بود تا براي  شده  خواسته دهندگان از پاسخ. (  است  جالبي  بودند بيانگر نكات  شده نوشته
تر   را كلي نامه  پرسش  كردند كه عالم ا دهندگان  نفر از پاسخ سه.  كنند  اعالم نامه  پرسش كرد نظر خود را درباره  مي دنبال
 خود را  هاي  كنند و در دو مورد پاسخ  را تكميل  آن نامه  پرسش  پركردن  براي  مرسوم  بتوانند با روش  يافتند كه از آن
 و كامالً   جالب  برايشان نامه  پرسش  نوشتند كه دهندگان دو نفر از پاسخ.  كردند  ارسال  و با ذكر جزئيات  گونه روايت
 اظهار  نامه  در پرسش  آمده  عمل  به  اظهار نظرهاي ر راديوها در حاشيها اخب  ديگر از سردبيران برخي.   است  بوده روشن

 و   گناهان ، از برمال ساختن  شخصي  منافع  علت  به  كرد كه  اعترافها آن از   كردند و يكي فها خود را اض نظرهاي
  . خواهد كرد  اجتناب احتماالً  ديگران خطاهاي

   عنوان  جالبي  نكته  داشتم نامه  پرسش  اوليه هاي  از ارزياب  با يكي  حضوري هاي  از آزمايش  در يكي  كه  در بحثي  
كرد   عميقاً ابراز ترديد مي  بررسي  از اين  من  انگيزه  به  نسبت  هستم  دانشگاهي  يك  من  خاطر كه  اين  صرفاً به وي. شد
   حرفه  به  سال  پانزده  مدت  او گفتم  به  از اينكه اما پس.  دهد  پاسخ نامه  پرسش  اين  به  كسي  دارد كه  شك گفت ميو 

   تنها همكاري نه)  ايم  شهر همكار يكديگر بوده  هر دو ما در يك، مورد  در يك و حتي (  داشته  اشتغال نگاري روزنامه
 در   كه هي مشاب  اظهارنظرها و اظهارات  گونه اين. د نمو  تعريف  هولناكي يها ناست دا  من  براي  داد بلكه نشان

   گذشته  را درباره  اطالعاتي نامه  پرسش  پوششي  تا در نامه  داشت  آن  مرا به  رو شدم  رو به  با آن  اوليه هاي مصاحبه
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   ارسال نامه  پرسش  برايشان  كه  از افرادي اي  مالحظه ابل شد تا تعداد ق  سبب  نامه  شايد همين  خود بازگو كنم اي حرفه
  . دهند  پاسخ انگيز آن  نسبتاً بحث  سؤاالت  به  بودم كرده

  
  ها  همبستگي تبيين 
بارها شاهد  (9  و سؤال)  بپذيرند بايد ياد بگيرند كه (1   سؤال بين)   است  شده تر تشريح يني چند سطر پا كه (2  رابطه 

  ترجيح (2   سؤال مقايسه.   است48/0 )P >001/0 (بربرا) اند ها بوده  ژورناليست  از سوي  موضوع  اين  گرفتن ناديده
  .آورد  وجود مي   را بهP( 46/0  = r >001/0 (  رابطه9  و سؤال)  بگيرند  را ناديده  ديگران دهند تا خطاهاي مي
  دتش rشود كه   ندارند يادآور مي  آشنايي  اجتماعي  علوم العات مط  با اصطالحات  كه  خوانندگاني  آگاهي  براي 

   اجتماعي  علوم هاي  در پژوهش  ندرت  و به  است  برابر يكr   رقم باالترين. دهد  مي  را نشان  دو پاسخ  ميان همبستگي
  نامه  پرسش  و ارسال ز تكميل ا  كه  كساني  كامالً مشهود باشد، از جمله  رابطه  كه شود مگر در مواردي  مي مشاهده

 1  هاي  پرسش ميان ) r (   همبستگي  مثال  باشند براي  درگذشته نامه  پرسش  از ارسال  قبل  كه كنند يا كساني  مي خودداري
   شدت  تعيين براي. شود  مي  محسوب  تقريباً بااليي ها همبستگي  پژوهش  گونه  اين باشد براي  مي48/0   كه9و 

   بين48/0  رابطه.  كنيم  مي  باشد استفاده  شده  حاصل تواند بطور تصادفي  مي  كه  از احتماالت  تا حدودي گيهمبست
 درصد 001/0 كمتر از   آن  تصادفي  وقوع  احتمال  كه  معني ، بدين  است  شده   محاسبه>001/0p   براساس9 و 1  پرسش
 تنها   آن  وقوع  هزار بار تكرار شود احتمال  ديگر، اگر همبستگي  بيان به. ( در هزار  كمتر از يك  احتمالي  يعني است
  ).بار خواهد بود يك
 (Brainbridge)    بريج برين. (گيرد  قرار مي  مورد استفاده  ماهيت  با اين هايي  در پژوهش  اغلبr   همبستگي  ضريب 

  ).167   ص1989
 انتقاد از خود   مكانيزم  بودند كه  عقيده  بر اين  كه  جديدي  سردبيران بين:  رديمگ  باز مي  آمده  دست  به  نتايج  به  حال  

 ي خطاها ها از افشاي  ژورناليست  شاهد خودداري اند كه  كرده  اعتراف  كه  و كساني  است  مؤثري ها بازدارنده رسانه
  . وجود دارد  موزوني اند رابطه  خود بوده همقطاران

 دارند   عقيده  كه دهندگاني  پاسخ  بين  بر اين عالوه . P( 3/0  = r >01/0( با   برابر است3 و 1  ايه  پرسش  مقايسه  
   بايد تاب گويد مطبوعات  مي  كه  با كلرمن  همگام  كه و كساني) 4  سؤال ( هاست  رسانه ، سركوب  ژورناليستي اخالق
   قابل  منفي همبستگي.   وجود داردP<(25/0 = r 01/0 ( نفي م همبستگي) 1  سؤال( باشند   انتقاد را داشته تحمل

  . نشد  مشاهده3   در سؤال اي مالحطه
  
  
  
  
  
  
   بيشتر  مطالعه  و ضرورت  احتمالي تفسيرهاي 
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 از  دارد، اما ها، ريشه كاري   پنهان ، احتماالً در مشاهده  مطبوعات مسائل   درباره  جدي  انتقاد از خود و گزارش  به گرايش 
 ها آن   ميان شود رابطه  مي  محسوب  تعبير مبهمي  ديگران  از افشاي  و خودداري  است  شخصي تار، بيانگف   اين آنجا كه

  . دارد ي اتفاق جنبه
   شدت  خود به  خبري  و رقباي  همقطاران  در قبال  منفي هاي  گزارش  از تهيه نامه  پرسش  به دهندگان  پاسخ  گرچه  
   به  كه  است اي  دارد يا خير، نكته  بشري  خاص  فراتر از هنجارهاي  اهميتي  احساسي  چنين اند اما اينكه  داده ان نش اكراه

اند قوياً  ، گفته نامه  پرسش  به دهندگان  درصد از پاسخ  چهارده  اينكه در واقع.  بيشتر نياز دارد  و مطالعه بررسي
   چنين  كردن  درصد با دنبال  و نه  خواهند كرد و سي  خود را دنبال  و همكاران  همقطاران  در قبال  منفي هاي گزارش
اند تا   آماده  تا حدود زيادي  مطبوعات  جامعه  اعضاي  كه  است  واقعيت اند، خود بيانگر اين  كرده  موافقت هايي گزارش
  . بكشانند گرداب   به اي  حرفه  خاطر تعهدات اند به  نشسته  خود در آن  را كه قايقي

  هاي  از ديگر گروه  اطالعات  گردآوري  به  زمينه  در اين  قطعي  نتيجه  به  دارد و رسيدن  فرضي  تنها جنبه  نكته  اما اين  
  :  بيشتر نيازمند است هاي  بررسي  زير نيز به هاي  شد زمينه  گفته  كه  بر آنچه عالوه.  بيشتر نياز دارد هاي  و بررسي شغلي

  ها  و روزنامه  تلويزيون  ديگر، از جمله هاي  خبر رسانه نظر مديران نقطه. 1
  . خبر  خبر و مديران اندركاران  دست هاي  ديدگاه  و مقايسه اطالعات. 2
   و همكاران  همقطاران  در قبال  منفي هاي  گزارش ها از تهيه  ژورناليست  كه  از مواردي  و مشخص  دقيق اطالعات. 3

  .اند  كرده تنابخود اج
  


