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 ؛هاي خبري آن در ایران نگاري صلح و ارزش روزنامه

روزنامه سراسري كشور  6نحوه انعكاس اخبار حمله نیروهاي ائتالف به عراق در 

 نو( )كیهان، رسالت، اطالعات، همشهري، اعتماد و یاس

 
  2علی شاکر، 1هادی خانیکی

 
 چكیده

نگاری جهان محسوب  که مفهومی به نسبت تازه در ادبیات روزنامه نگاری صلح، رو به روزنامه پژوهش پیش
نگاری صلح  پردازد. هدف اصلی این پژوهش کمك به تبیین و ارتقای سطح ادبیات موضوعی روزنامه شود، می می

شش  گیری  ایم، تا میزان بهره نگاری پرداخته های این شیوه روزنامه ها و ارزش است. در این میان، به تبیین شاخص
های صلح، در جنگ میان  را از ارزش نو( )کیهان، رسالت، اطالعات، همشهری، اعتماد، یاس روزنامه سراسری کشور

نظریه گالتونگ و چهار مؤلفه اصلی  در این پژوهش، .بسنجیم 82نیروهای ائتالف و عراق در فروردین 
( را مبنا قرار دادیم و دو بایسته اساسی گرایی دمگرایی و مر گرایی، فرایندمداری، حقیقت حل راهنگاری صلح ) روزنامه

به آن افزودیم؛ بنابراین ادعای نظری ما این است که چهار مؤلفه « اصول اخالقی»و « ای موازین حرفه»را یعنی 
تواند زمینه  ای دوسویه داشته باشند و استمرار آن می ای رابطه ذکر شده باید با دو بایسته موازین اخالقی و حرفه

نگاری  های مربوط به روزنامه ها و مؤلفه ها را فراهم کند. پس از استخراج و تعریف ارزش حی پایدار توسط رسانهصل
میزان استفاده از دهد که  ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می صلح با روش تحلیل محتوا نمونه

گرایی در  بسیار پایین است و هرچند به مؤلفه مردمررسی نگاری صلح در دوره مورد ب های مربوط به روزنامه مؤلفه
رسد این امر در جنگ عراق برخاسته از نوعی مجاورت  ها بیشتر توجه شده، اما به نظر می مقایسه با سایر مؤلفه

مورد بررسی کامالً   معنوی میان ایران و عراق باشد. از طرف دیگر، انعکاس مظلومیت مردم عراق در شش روزنامه
ها  های جنگ تالش شده است. روزنامه سویه و محدود به جنگ است و کمتر برای روشن کردن ابعاد و دامنه یك

های  اند و به جای گزارش های توصیفی کمتری به چاپ رسانده اند و گزارش خبرنگار اعزامی به عراق نداشته
 ن دو طرف بپردازند. اند ابتدا فقط به مسئله و خبر درگیری میا تحلیلی و تحقیقی ترجیح داده

 هاي كلیدي واژه

 ای نگاری صلح، اخالق رسانه صلح، جنگ، روزنامه

 

 08/11/1397پذیرش: تاریخ                 10/11/1396تاریخ دریافت:   
 alishaker62@gmail.com                  . استاد گروه علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران       1
 تهران، ایران )نویسنده مسئول( دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی،  دانشجوی. 2

hadi.khaniki@gmail.com 



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 8

║ 
ل 

سا
هل

 چ
رة

ما
 ش

م،
ست

بی
  

ز 
ایی

، پ
تم

هف
و 

13
98

 

. مقدمه1  
های جمعی در دوران مدرن، جنگ و صلح انسان نیز شکل جدیدی به خود  با گسترش رسانه

، بلکه با تصویر ارائه شده از اوست که «دیگری»ها نه با کردار زشت  که آدم یطور بهگیرد.  می
این تصاویر است که جای واقعیت را گرفته و میان واقعیت  1جنگند؛ چون حاال به گفته بودریار می

توان از  برند و دیگر نمی بسر می« مافوق واقع»ها در حوزة  و وانمایی آن تفاوتی نیست؛ انسان
 (.13: 1385اصل و معنا و ساختار نهفته سخن گفت. هیچ واقعیتی در پس ظواهر نیست )سمتی، 

های آنان به تهیه  ها برای جلب توجه انبـوه مخاطبان و برانگیختن احساسـات و هیجان رسانه
نویسنـد: این  می 3دونالد و مك 2وندـدیامپردازند و اینجاست که  ها می ونتـو پخش اخبار خش

انگیز و  عنوان آنچه که هیجان سازد و صلح نه! خبر به درگیری و خشونت است که خبر می
اند توجهی به مسائل عمومی  شود. مردمی که در کنار هم خوشبخت است، شناخته میمتفاوت 

 اند کننده هـخست آمیز زارش دارد و مسائل غیرخشونتاست که قابلیت گ این خشونت ندارند.
(Diamond, 1996: 24). 

داند  ها می راد وجود ارزش خبری درگیری را علت توجه بیشتر به کشمکش محسنیان
ها ناشی از نبود  ( و گالتونگ توجه بیش از حد به خشونت را در رسانه141: 1383راد،  )محسنیان

 .(Galtung, 1992: 38) کند ها ارزیابی می اندرکاران رسانه آموزش در میان دست
را در « صلح»پژوهش صلح در این میان خودش را به عنوان دیدگاهی هنجاری مطرح کرد و 

نگاری  ای از روزنامه نگاری صلح شاخه های خبری قرار داد. از این نظر روزنامه کانون ارزش
کنند؛  نگاری صلح از وضعیت گزارشگری جنگ انتقاد می پذیر است. هواداران روزنامه مسئولیت

نگاری همچون  از معیارهای چینش خبری این نوع روزنامه 4لتونگ و وینسنتمثال گابرای 
در این میان  اند. به کشورها و اشخاص برگزیده انتقاد کرده سازی و نزدیکی شخصی  گرایی، منفی
گیرد.  ها ایراد می علت دانستن وقایع و نپرداختن به علل و انگیزه کشمکش نیز از تك 5شیچا

کنند که شاهد نوعی  ها تمرکز می کشمکش  ها تنها زمانی روی صحنه عالوه اینکه رسانه به
محور است که در  مربوط به نوع پوشش خبری خشونت ،طور کلی انتقادها خشونت آشکار باشند. به
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ی معاصر بکار گرفته شده است. به دلیل این انتقادها گالتونگ دو سبك متفاوت ها گزارش جنگ
و « کشمکش نگاری صلح/ روزنامه»کند؛  در انعکاس اخبار مربوط به جنگ را مطرح می

های مختلف در یك  خشونت از طرف نگاری جنگ/ روزنامه .«خشونت نگاری جنگ/ روزنامه»
و فصل درگیری در همان میدان نبرد مطرح   حل اهدهد و دالیل و ر منطقه جنگی گزارش می

شود. تمرکز اصلی انعکاس اخبار روی این نکته است که کدام طرف درگیری برتر است.  می
چرخد و به  می« حاصل جمع صفر»نگاری بحران حول محور  طور کلی شیوه این نوع روزنامه به

گیر  ه! پوشش اخبار تنها با بروز و همهاین نکته توجه دارد که کدام طرف برنده است و کدام بازند
شود. از نظر پیروان  های مادی آغاز می ها و خسارت ها، زخمی های آشکار مثل مرده شدن خشونت

گویی و ظلم عامالن طرف  مدام در معرض دروغ« 1ما»نگاری جنگ یا خشونت، جبهه  روزنامه
کاری توجیه  ها و پنهان دروغ نگاری جنگ است؛ پس است پیروزی، محور اصلی روزنامه« 2دیگر»

اری ـنگ هـراغ گرفت. این شیوه روزنامـنیز س« ما»توان آن را میان جبهه  کند و حتی می پیدا می
ه ـها، توج ریـکند. در نتیجه این پرخاشگ طلبانه اجتناب می کارهای صلحـاز پوشش ابت

شود. در حالی که  میتری دارد، بیشتر  ری داغـی که درگیـگ به بخشـاری جنـگـن هـروزنام
ده ـور ش هـایم، شلع هـه گذشتـتوج ممکن است آتش کشمکش در منطقه قبلی که ما از آن بی

 .(Hanitzsch, 2004: 484)د ـباش

گیرد تا بتواند  اصول دیگری را پی می  نگاری صلح/کشمکش این در حالی است که روزنامه
و  90ای دارد. از اوایل دهه  نگاری پیشینه واسطه کاهش آتش منازعه باشد؛ اما این شیوه روزنامه

پادرمیانی انسانی »روی مفاهیم جدیدی همچون های دانشگاهی  بعد از پایان جنگ سرد، در بحث
ی، مدیریت اطالعات «.ان ان اثر سی.»و مفاهیمی مثل « 4ای نگاری ضمیمه روزنامه»و « 3نظامی

در  ها ها روی اثرات رسانه این بحث، (Gilboa, 2006: 605)شود  میو جنگ مجازی تأکید 
افروزی و  گیری، آتش تواند در شکل گیر شدن آنها می دهد که همه منازعات تأکید دارد و نشان می

نگاران  های مورد توجه روزنامه این در حالی است که ارزشونت تا چه اندازه مؤثر باشد.یا مهار خش
در جهان روی مفاهیم مربوط به برخورد و کشمکش متمرکز است. پس برای رسیدن به آرمان 
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نگاری مرسوم در دنیا پرداخت. لزوم این  های روزنامه بایستی به بازتعریف برخی ارزش صلح می
 شود.  ترین مناطق جهان واقع است بیش از پیش احساس می که در یکی از حساسامر در ایران 

روزنامه  6نگاری صلح را در  های خبری روزنامه این تحقیق بر آن است که چگونگی کاربرد ارزش
مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس  1382فروردین  26تا  16سراسری در فاصله زمانی 

 تحقیق چنین خواهد بود:های این  ها و فرضیه پرسش

های یاد شده به چه میزان اقدام به انعکاس مطالب مربوط به جنگ و صلح  هر کدام از روزنامه .1
 اند؟ کرده

های یادشده نسبت به صلح، در پوشش اخبار درگیری میان عراق و  رویکرد هر کدام از روزنامه. 2
 نیروهای ائتالف توصیفی است یا تحلیلی؟ 

ای و  المللی، محلی ط به جنگ از منابع رسمی نقل شده یا منابع غیررسمی بیناخبار مربو .3
 خبرنگار اعزامی سازمان خبری که بیشتر وقایع درگیر است؟

نگاری صلح  بیشتر توجه شده  یك از مؤلفه اساسی روزنامه های مورد بررسی، کدام در روزنامه. 4
 بوده است؟

 

 . مباني نظري2
 . مفهوم صلح2-1

است ابتدا منظورمان را از صلح بیان کنیم؛ توالی میان جنگ و صلح باعث شده است که بهتر 
های  تردید بعضی از احساس باشد. صلح بی« نبود جنگ»ترین تعاریف صلح، حالت  یکی از معمول

توان سخن گفت که از  گونه می انگیزد. اما از صلح همان عمیق و پر شور و شوق را بر می
 قدر تندرستی را کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید!  که: تندرستی چنان

توان  گیرد که آن را می تعریف صلح بر مبنای نبود جنگ، در برابر تعریف دیگری قرار می
نوع صلح اینجاست که  فرایند صلح از طریق صلح یا صلح نامشروط و نامحدود دانست. نکته این

 (.22: 1381)ذکاوتی قراگزلو،  کنند اداره نمی 1های برگزیده آن را فقط گروه
گردد. از  ها از صلح به یك تعریف حقوقی و سیاسی بر می این در حالی است که تصور رومی

است. از نظر آنان، مغلوبِ « انعقاد قرارداد»به معنای  در زبان رومیان 2شناسی، پاکس دیدگاه واژه
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ر خود را در ـبه عبارت دیگ باشد و« ردم رومـدی مـاوتمنـون سخـدیـم»ست ـبای گ میـدر جن
وعی ـن ل بهـهای مستق لهـرها یا قبیـشهـ  ب، اگر دولتـذارد. به این ترتیـیار آنان بگـاخت
ویانه ـج لمتـأرایط مسـدند، شـآم دان درمیـره متحـد و در زمـرفتنـپذی ها را می یـایت رومـحم
صلح از طرفی  صلح مثبت هستیم.اما در این مقاله ما در پی  (.34 -35: 1371بوتول، شد ) می

های  وضعیتی است که در آن نوعی عدالت استقرار یابد که منظور از آن جلوگیری از تنش 1مثبت
وضعیتی است که در آن فقط جنگ  2سیاسی مبتنی به درگیری است. از طرفی دیگر، صلح منفی

ح مبتنی بر عدالت گونه صلح است، تا صل و تنش وجود نداشته باشد. سازمان ملل طرفدار این
ترتیب، تنها کافی نیست که بگوییم صلح همان نبود جنگ است.  (. بدین1150: 1380)افتخاریان،

ولی صلح مثبت به این نکته توجه دارد که ساختارهای واجد خشونت را از جامعه زدود. گفته 
را محو های درون کشورها  عدالتی شود که برای رسیدن به چنین صلحی نوع بشر باید بی می

از  (.54: 1381سازد. صلح باید به عنوان یك امر مشترک بین همه برقرار شود )ذکاوتی قراگزلو، 
ها و  عنوان امری تزئینی تنها در ساختارهای تنگ سازمان توان به طرف دیگر، امروز صلح را نمی
ق طوری که گفته شد، ساخت صلح تنها به یك گروه برگزیده تعل تشکیالت جست؛ چون همان

ندارد، بلکه به صورت تفکری درآمده که حامل و سطح تحلیل آن، انسان کنشگر است. انسانی 
بایست برای برپاداری  آفرین این صحنه است. این انسان می که نه بازیچه، بلکه بازیگر و نقش

 های مختلف آن را درک کند. صلح ابتدا به تحلیل خشونت بپردازد و جنبه
 

 . مفهوم خشونت2-2

 جنگ،بایست میان خشونت آشکار و پنهان تمایز قائل شویم.  برای تحلیل مفهوم خشونت می
 کهاست  آشکار و استی کیزیفی ها خشونت انواع از کشتن ای بمباران دادن، شکنجه زدن، کتك

 خشونتِاما . کند یم استفاده خود های هدف به دنیرسی برا اسلحه مثل لهیوس كی از فرد
  .وجه پنهان آن هستند «یروان» و«یزبان»

 نشان را خود «یفرهنگ» و «یساختار» خشونتِ مفهوم دوهای پنهان  در عرصه خشونت
ی اقتصاد وی اجتماع ،یاسیس نظام های رابطه که استی زمانی ساختار خشونت. دنده یم

 از خاص عده كی تیمحروم مثل روند، فراتر آن از توانند ینم مردم که آورد  یم دیپد را هایی مانع
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 نظام «دیسف فقط» یها اتوبوسمثل . تیامن و لیتحص شغل، سرپناه، غذا، آوردن دست  به حقِ
 .داشت وجودی نژاد ضیتبع زمانیِ کایمرا در کهیی ها اتفاق ای دیدی جنوب یقایآفر دیآپارتا

 آن از و هیتوج فرهنگ، كی خشنی ها جنبه کهآید  ی پدید میزمان نیز «یفرهنگ خشونتِ»
 یا رایج های سنت از بخشی صراحت هب توان می را خشونت از نمونه این. شود می دیتمج

 «فشارِحکومت» یا «مردم فرهنگِ» از ناشی چهحال  ـ مختلف های جامعه در غالب های گفتمان
را  محرومیت فشار، تبعیض، ،«توجیحی» و «دلیلی» هر با و «شکلی» هر به که نامید  ـ باشد

کند. با این  دهد و افراد جامعه را از حقوق طبیعی و شهروندی خود محروم می گسترش می
دارد. محور عمودی « افقی»و « عمودی»شناسی، خشونت دو محور  حساب، از منظر سنخ

هایی  شود و محور افقی آن به کنش خشونت به استثمار اقتصادی و سرکوب سیاسی منجر می
 زور به ای ،«مجنون وی لیل» داستان مانند کند. م بودن افراد جلوگیری میمربوط است که از کنار ه

 شوهردادن زور به مانند باشند، جدا هم از خواهند یم کهی الـدرح هم، ارـکن افراد داشتن نگه
 .(Lynch, 2005: 60) دختران

 

 ها و صلح رسانه. 2-3

ها نداریم. چون در عمل  رسانهای جز استفاده از  ما برای درک جنگ و صلح در عالم چاره
های اخبار  ها واسطه ها را همزمان تجربه کنیم. بنابراین، رسانه توانیم همه این اتفاق نمی

سه مکتب اساسی در ثیراتی دارد. أاند. اما همین واسطه بر شکل انعکاس وقایع ت های عالم جنگ
ها، دیگری مکتب تأثیرات  هزمینه تأثیرات رسانه مطرح است. یکی مکتب تأثیرات عِلّیِ رسان

شود که  هایی مطرح می ها و سوم مکتب تأثیرات ساختارگرایانه! در این میان نظریه انتقالی رسانه
کند.  اشاره می  ها و همچنین تأثیرات گزینشگری رسانه تأثیرات کم رسانه، به تأثیرات مطلق رسانه

ها و  ها در زمان وان خالصه کرد که رسانهت گونه می ها را این برای مثال تأثیرات گزینشگری رسانه
 .(Hanitzsch, 2004:489)شرایط خاصی روی برخی از مخاطبان تأثیرگذارند! 

نگاری صلح به میزان زیادی روی فرض تأثیرات  ها مفهوم روزنامه رغم تمام این بحث به
ها دارد  ای به تأثیرات رسانه بینانه کید دارد. این نظریه نگاه خوشأها ت قدرتمند، علّی و خطی رسانه

این دیدگاه از میان  از اواسط قرن بیستمکند.  فردی را کوچك فرض می و تأثیرات ارتباطات میان
های متفاوت سبب مطرح شدن گفتمان نوسازی در ارتباطات توسعه شده است که البته  دیدگاه

ها که در دهه  . نظریه تأثیرات مطلق رسانهای یافته است رت تازهو صو اکنون تحلیل رفته است
ها به یکدیگر وصل  بیند که با رسانه ای انبوه می شود، مخاطبان را توده میالدی مطرح می 20
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ای ارتباط را  دیگران فرضیه جریان دومرحله و 1شناسی الزاسفلد جامعهشوند. در مقابل سنت  می
ها قائل به اهمیت  شود. این نظریه ها مطرح می ز نظریه نشر نوآوریکند که پیرو آن نی مطرح می

فردی روی مخاطبان در جریان ارتباط است. تصور  تأثیر ساختارهای اجتماعی و ارتباطات میان
تدریج  گوید مخاطبان به گرایانه که می مخاطب منفرد راهی است به سوی این دیدگاه کثرت

 .(Hanitzsch, 2004: 489)کنند  جامعه را منعکس می جریان ناهمسازی کارکردی و فرهنگی
 

 نگاري صلح  گیري روزنامه شكل. 2-4

« 2یوهان گالتونگ»وسیله  میالدی به 70نگاری صلح برای نخستین بار در دهه  مفهوم روزنامه
و  3ها و مقاالت کمی در این رابطه منتشر شده بود تا زمانی که لینج مطرح شد. آن زمان کتاب

طور  به نگاری صلح، باعنوان روزنامه پا به این عرصه گذاشتند و در کتاب خود 4گولدریك مك
  .(Irvan, 2006: 34) عملی به این موضوع پرداختند

های صلح شامل همه  توان گفت: رسانه های صلح می در یك نگاه کلی در تعریف رسانه
طور آگاهانه یا ناآگاهانه پشتوانه  هاست که به رسانههای  های مربوط به پخش و توزیع برنامه شکل

کند و به دنبال  و مروج گفتمان صلح هستند. این دیدگاه روی تغییرات مثبت در قدرت تأکید می
گیر کردن همدلی میان مخاطبان است و آن را جزء  پیدا کردن جایگزینی برای خشونت و همه

توانند در عین صوتی، تصویری، چاپی و  میهای صلح  رسانه داند. اصلی روابط انسانی می
نیز   کننده نیز داشته باشند. قطع این رسانه الکترونیکی بودن، وظایف آموزشی، خبری یا سرگرم

ها را اعم از خبری، داستانی، مستند و ... را در  تواند تمام اشکال برنامه های ما می بسته به خالقیت
 وزشـق آمـشیوه را در اتخاذ و برپاداری صلح از طری های صلح باید بهترین هـرسان بر بگیرد.

نوعی  کند که به رح میـمی را مطـوب مستحکـارچـچ 5ریرهـال پائولو فـرد. برای مثـده گیـبرعه
ه ـوزش تکیـادی در آمـکر انتقـدل فریره بر گفتگو و تفـح است. مـهای صل هـق با رسانـمنطب
  .(Perez, 2006: 27-28)دارد 

 

1. The Sociology of Lazasfeld 

2. Johan Galtung 

3. Lynch 

4. McGoldrick 

5. Paulo Freire 



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 14

║ 
ل 

سا
هل

 چ
رة

ما
 ش

م،
ست

بی
  

ز 
ایی

، پ
تم

هف
و 

13
98

 

دف عمده آموزش صلح، پرورش و توانا کردن مردم است تا با خالقیت بیشتر و خشونت کمتر ه
ها، نظریه و عمل فراوان  به حل مناقشات بپردازند. آموزش صلح خود نیازمند به دانش و مهارت

آمیز نوعی دانش اجتماعی کاربردی است. درست مثل تشریح  های صلح است؛ چراکه پژوهش
تواند معنا داشته باشد که به عمل  شناسی کاربردی که فقط هنگامی می یبشناسی یا آس روان

بینجامد. پس برای درک صلح و خشونت ما باید نیازهای ابتدایی انسان برای بقا، رفاه، آزادی و 
گذارد؛  هویت را در نظر بگیریم. هدف توسعه برآوردن آن نیازهاست. خشونت آنها را زیر پا می

نگاری صلح دو بایسته اساسی دارد که عبارتند از اصول  شمارد. روزنامه میصلح آنها را محترم 
 اخالقی. ای و اصول حقوقی/ حرفه
 

  اهمیت اصول اخالقي ـ حقوقي. 2-5

نگاری صلح نیازمند  ای روزنامه نامه حرفه گرفتن اصول اخالقی جدید و منطبق با مرام برای پیش
ای هستیم. یعنی مواردی که در  های اخالقی حرفه ها و میثاق نامه ها، تفاهم یادآوری همه عهدنامه

ها اشاره شده  وسیله رسانه آن به لزوم پیشبرد و تحکیم صلح، دموکراسی، تفاهم و حقوق بشر به
 ست.ا

های  ها و قطعنامه ها از لزوم تصویب عهدنامه های جهانی و آگاهی ملت  پیش از شروع جنگ
المللی ارتباطات دور، سبب  گیری اتحادیه بین رسمی در سازمان ملل، اختراع تلگراف و شکل

های مثبت استفاده از  بر سایر جنبه ای شد که امضاءکنندگان آن عالوه گیری عهدنامه شکل
پس  .(17: 1383)معتمدنژاد،  فظ صلح و امنیت جهانی توجه کردنده نقش ویژه آن در حتلگراف ب

، با 1919از جنگ جهانی اول و وقوع انقالب روسیه و در پی امضای قرارداد ورسای در سال 
تأسیس جامعه ملل، مسائل مربوط به حفظ صلح و آرامش جهانی و ایجاد تفاهم و همکاری 

سازمان مورد توجه قرار گرفت. این مجمع در جریان ششمین اجالس المللی از سوی این  بین
ای راجع به همکاری مطبوعات در سازماندهی صلح به   قطعنامه 1925ساالنه خود در سال 

 (. 20: 1383تصویب رساند )معتمدنژاد، 
یافتن نظام دیکتاتوری ناسیونال  که بر اثر قدرت سال بعد از این قطعنامه، در حالی یازده     

سوسیالیستی در آلمان تشدید تبلیغات سیاسی رادیوی آن علیه سایر کشورهای اروپایی، خطرات 
استفاده سیاسی منفی از این وسیله جدید ارتباطی رو به افزایش گذاشته بود، مجمع جامعه ملل 

مورد  1936را در سال « المللی مربوط به کاربرد پخش رادیویی به نفع صلح ینعهدنامه ب»
شدند که پخش هرگونه  های عضو جامعه ملل باید موظف می ترتیب، دولت تصویب قرار داد. بدین
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ای را که امکان دارد در کشورهای خارجی ناآرامی داخلی پدید آورد ممنوع کنند، در صورت  برنامه
های پخش شده از  ای آن را متوقف سازند، کوشش و مراقبت کنند که برنامه هوجود چنین برنام

(، ولی به دلیل شرایط بحرانی 21: 1383سرزمین آنها، سبب تحریك جنگ نشود )معتمدنژاد، 
 ها ضمانت اجرا پیدا نکرد. جنگ جهانی دوم این قطعنامه
های بعد از جنگ دوم  تهسیس سازمان ملل متحد در نخستین هفأبعدها با تصویب عهدنامه ت

جهانی و در منشور این سازمان به ضرورت برقراری صلح اهمیت زیادی داده شد و همان سال 
المللی دربارة آزادی  کید بر برگزاری اجالسی برای تشکیل کنفرانس بینأسیس ضمن تأاول ت

غ سیاسی اطالعات سال بعد قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد راجع به ضرورت اقدام علیه تبلی
ای هم راجع به اخبار  برای جنگ به تصویب رسید. این مجمع در اجالس سال دوم خود قطعنامه

المللی  نویس بین (. پیش21-29: 1383نادرست یا تحریف شده به تصویب رساند )معتمدنژاد، 
بر ضرورت  1952اصول اخالقی برای پرسنل اطالعات، مصوب سازمان ملل متحد در سال 

ز دانش کافی هنگام اظهار نظر در مورد حوادث مربوط به کشورهای خارجی اشاره برخورداری ا
بر پرهیز از تأکید  1973نگاران در نوامر  المللی روزنامه مقررات سازمان بین ةمجموع 6دارد و ماده 

براید و پارلمان  ون مكیحرمتی و دشمنی شوند. کمیس توانند موجب بی یا اصرار بر مسائلی که می
ها به پیشبرد صلح و  هایی برای تشویق و وادار ساختن رسانه جهانی نیز دستورالعمل مذاهب

مفهوم  كیبه عنوان « صلح ینگار روزنامه»(. 115 :1383اند )فرقانی،  دموکراسی وضع کرده
 ننخستی دارد. ونسکویدر دو سند مهم  شهیآن ر یکل دهیاست که ا دینسبت جد به( ی)خط مش

در  ینشست مجمع عموم نیستمیدر ب 1978است که در سال  یجمع یها رسانه هیانیسند ب
 آمده است: هیانیب نیا 3. در بند دیرس بیبه تصو سیپار
 دی،آپارتایو مقابله با نژادپرست یالملل نیتفاهم ب صلح و تیدر تقو یسهم مهم یجمع یها رسانه .1

 جنگ دارند. زهیو انگ
 لیموارد نقض حقوق بشر که به دل ریو سا دیآپارتا ،ینژادپرستدر مقابله با جنگ خانمان سوز،  .2

با انتشار اطالعات در  یجمع یها رسانه ند،یآ یاشخاص به وجود م انیجهل و تعصب در م
 انیتفاهم م حذف جهل و سوء یافراد برا یتمام یازهایها، فرهنگ و ن مورد اهداف، آرمان

احترام  نیتضم گران،ید یها و خواسته زهاایکشور نسبت به ن كیکردن اتباع  سمردم، حسا
زبان،  ت،یها و همه مردم و همه اشخاص فارق از نژاد، جنس به حقوق و شان همه ملت

 ها یماریو ب هیچون فقر، سوء تغذ یبزرگ یها بیو جلب توجه نسبت به آس تیمل ایمذهب 
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فرمول توسط  نیا جیترو بیترت نی. بدکنند یاند، شرکت م را مبتال کرده تیکه بشر
حل و  شیو افزا یالملل نیب یها کاهش کشمکش یبرا تیقابل نیبهتر ،یدولت یها استیس

 یالملل نیاصول ب» ونسکویسند  نیدوماست.  یالملل نیو منصفانه منازعات ب زیآم فصل صلح
 ینشست مشورت نیشده در چهارم بیاست، تصو «ینگار در روزنامه یا اخالق حرفه

 یالملل نیو ب یا . هشت سازمان منطقه1983در سال  ونسکوینظر  ریز یالملل نیو ب یا منطقه
مهم  یاخالق نیوانمجموعه ق نینگار با ا هزار روزنامه 400از  یندگیبه نما ینگار روزنامه

، هشتمشود. اصل  یصلح مربوط م ینگار مجموعه به روزنامه نیموافقت کردند. دو اصل از ا
 كی »:کند یم حیها تصر فرهنگ یو گوناگون یالملل نیب یها محترم شمردن ارزشدرباره 
و باالتر از همه صلح،  یانسان یهمگان یها از ارزش یبه طرفدار ،یقینگار حق روزنامه

نگار در  مهروزنا نی. ازدیخ یبر م یشهروند یو آزاد یاجتماع شرفتیپ ر،حقوق بش ،یدموکراس
 قیشود و از طر یم میجامعه فعاالنه سه كیبهبود دموکرات یبرا یاجتماع یها یدگرگون

شود به صلح و عدالت  یکه منجر م یالملل نیاز اعتماد در روابط ب ییفضا تشکیلگو به تگف
 (.115 :1383)فرقانی، « کند یشرکت م ریفراگ
 ادآوریرا  یتعهدات اخالق ت،یانسان یرو شیپ یها شرارت ری، حذف جنگ و سا9 اصل

از  زیکند به پره ینگاران را ملزم م روزنامه ،یهمگان یانسان یها به ارزش یالتزام اخالق»شود:  یم
 ای یخشونت، دشمن گریو تمام انواع د تجاوزطلبانه یها جنگ برای كیتحر ای قیهرگونه تصد

تواند به حذف جهل و  ینگار م روزنامه لهیوس نیبه ا ... دیو آپارتا ینژادپرست ژهیو به ض،یتبع
حساس  گرانید یازهایها و ن کشور را نسبت به خواسته كیو اتباع  یاریمردم  انیتفاهم م سوء
 ینگار روزنامه یها صلح سازمان ینگار روزنامه یا حرفه هیفرض( 116 :1383فرقانی، )...«  کند

اخبار  هینگاران را در ته توانند روزنامه یکه م یضوابط اخالق رشیکند به پذ یرا ملزم م یا حرفه
 .(Irvan, 2006: 34)کنند  ییراهنما زیبه صلح از موضوعات جدال برانگ لیمتما

داند،  قانون اساسی که مطبوعات را در بیان مطالب آزاد می 24ایران گذشته از اصل  قوانین در
قانون مطبوعات  2های تعیین کرده است. ماده  قانون مطبوعات حدودی را برای عملکرد روزنامه

ساختن افکار عمومی و پیشبرد اهداف  رسالت مطبوعات را گذشته از روشن  1364مصوب سال 
انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف  های کاذب و تفرقه برای نفی مرزبندی قانون اساسی تالش

...  نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی و براساسبندی مردم  جامعه در مقابل یکدیگر مانند دسته
ها را از تحریص و  این قانون که مربوط به حدود مطبوعات، روزنامه 6داند. بند پنجم ماده  می
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به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسالمی ایران منع  ها تشویق افراد و گروه
اضافه شد که پخش شایعات و مطالب خالف  1379کند. به این ماده یك بند الحاقی در سال  می

که ما شاهد خالء مقررات  کند. بنابراین، بیش از آن واقع یا تحریف مطالب دیگران را نیز منع می
پایبندی به این اصول مطرح است. اما با وجود تمام این قوانین جهان همچنان  باشیم، عدم اجرا و

 های صلح محور است. نگاری صلح و غیبت رسانه شاهد غربت روزنامه
های فردی و  علت این امر را باید در ساختارهای قدرت ملی و فراملی، شرایط و جایگاه آزادی

ای و ... جست. به عبارت  و ساختارهای حرفه گیری نهادهای مدنی اجتماعی، آزادی بیان، شکل
ای هستند که به موجب  المللی دیگر، اهداف اخالقی در نهایت گروگان قوانین نهادی، ملی و بین

های مربوط به اخالق  شوند. دو اصل محوری همیشه در بیشتر بحث شوند یا نمی آن دنبال می
المللی. آزادی  صلح در بافت بینای مطرح هستند؛ یعنی دموکراسی در سطح ملی و  رسانه

ای و حق ارتباط، مفاهیم  ها، دسترسی و مشارکت رسانه اطالعات، مسئولیت اجتماعی رسانه
 (. 13: 1380دهند )تهرانیان،  کلیدی این گفتمان را تشکیل می

ای و  های حرفه از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که تامین و تضمین آزادی برای فعالیت
ها از منابع قدرت و ثروت، به رسمیت شناختن و ایجاد ساختارهای متکثر  رسانهاستقالل 

ها برای خدمت  سازی محتوای رسانه ای به منظور متنوع های و تشویق محیط رقابت حرفه رسانه
 (.113: 1383تفاهم، دموکراسی و تامین حقوق شهروندی ضروری است )فرقانی،  به صلح، 
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و « جهانی حقوق بشر اعالمیه» 19وجب ماده ـبه م

ه باشد و در ـرابی نداشتـاید خود، بیم و اضطـل آن است که از داشتن عقـور، شامـزبـحق م
رزی ـن و بدون مالحظات مـار آن با تمام وسایل ممکـذ و انتشـکار و اخـکسب اطالعات و اف
 (.35: 1383 آزاد باشد )معتمدنژاد،

های  ، برای بررسی درباره حقوق و تکالیف و شیوه1947، در سال «سیون حقوق بشرکمی»    
المللی  کنفرانس بین»و تهیه دستور کار جلسات « آزادی اطالعات»عملی مورد نظر در مفهوم 

، ایجاد کرد. سند نهایی «کمیسیون فرعی آزادی اطالعات و مطبوعات»، یك «آزادی اطالعات
مبانی آزادی اطالعات و  ةحاوی دو قطعنامه اصولی دربار« ادی اطالعاتالمللی آز کنفرانس بین»

(. اگر در کشورهای در حال توسعه این قدرت 31: 1383 حراست این آزادی است )معتمدنژاد،
شماری در راه  های بی آورد و محدودیت ای به وجود می متمرکز حکومت است که انحصار رسانه

های وابسته به منابع  ها و مالکیت یافته مدیریت در کشورهای توسعهکند، اما  آزادی بیان ایجاد می
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طرفانه و دستکاری نشده حقایق اختالل  داری یا منابع قدرت عمال در انتشار عینی، بی سرمایه
ها در بخش روزنامه، تلویزیون، رادیو و کتاب تنها در  طوری که انحصار رسانه کنند. به ایجاد می

بایستی فقط از  ای می های بزرگ چندملیتی است و هر اثر رسانه شرکتدست تعداد محدودی از 
 (. 12: 1385، باگدیکیانمجاری این چند شرکت برای انتشار عبور کند )

گرفته حول آن در طول چند قرن  نگاری و اخالقِ شکل ای روزنامه به نظر ما، اصول حرفه 
داده که تصحیح و هدایت آن به اخیر، اقتضائات اخالقی و غیراخالقی خاص خودش را شکل 

ها و تأکید بر نوعی وفاق جمعی، نیازمند آموزش و  نکردن اختالف  سمت فهم متقابل، برجسته
مللی لا های اخالقی است. اینجاست که ضرورت تدوین مقررات بین بیشتر میثاق  همچنین الزام

 ثرتر تالش کرد.ؤم
 

 اي موازین حرفهاهمیت رعایت . 2-6

های خبری  ش دلیل وجود برخورد در میان ارز مهمترین ،ها در رسانه «کشمکش»اهمیت ارزش  

 پردازی است. برای نقش آنها در جنگ  های رسانه است. این یکی از بارزترین ویژگی
 شود: های جهان در سه حوزه دیده می خشونت و جنگ در میان رسانه

توان  می 19مطبوعات زرد قرن  های واقعی یا ساختگی از جنایت که ریشه آن را در صحنه. 1
های  رسانه به این علت کهای دارد.  ها جایگاه ویژه یافت. در قرن حاضر نیز خشونت در رسانه

ها نیز  اند، این محتوا به آن رسانه های شمال پیوند خورده  جنوب از نظر محتوایی به رسانه
 شود.  منتقل می

روزنامه پر تیراژ ایران نشانه داده  10ل محتوای در اخبار شمال و جنوب: تحلی« برخورد»ارزش . 2
)مطالب نظامی، دفاعی و خشونت سیاسی( با سهمی معادل  که مطالب دارای ارزش برخورد

در رتبه سوم قرار گرفته است. ضمن « دربرگیری»و « شهرت»درصد پس از دو ارزش  3/12
های مذکور از منابع  روزنامهدرصد از مطالب  43آنکه همین تحقیق نشان داده که حدود 

یا خبرگزاری داخلی   برابر تولیدات اختصاصی روزنامه 5/1مین شده و سهم آن أخبری شمال ت
  .(26: 1377، )بدیعی بوده است

شود  ها به جهان بیرون: در میان اخباری که از بیرون مرزهای ما ارسال می شیوه نگاه رسانه. 3
های  هاست که در معرض رسانه ورهای جنوب سالارزش برخورد اهمیت خاصی دارد. کش

های غرب قرار  های ما زمانی زیر پوشش اخبار رسانه گویند: کشور شمال هستند و می
 .(143: 1383 راد، )محسنیان گیرند که رویداد، حاوی ارزش برخورد باشد می
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 ،معیارها برخی اصول، یابد؛ چراکه اهمیت می های صلح سازی ارزش لزوم برجستهاینجاست که 
المللی باید مورد بازنگری و  نگاری ملی و بین روزنامه ةعرص ای در های علمی و حرفه نظریه

های خبری شناخته شده در  ، باید ارزش جدیدی به فهرست ارزشبرای نمونهبازسازی قرار گیرد. 
گرایی و بهادادن به ارزش برخورد و کشمکش است،  ها که بیشتر مبتنی بر منفی حوزه رسانه

کید بر أبانی خبر نیز باید از ت عنوان ارزش صلح، تفاهم و دموکراسی افزوده شود. فرایند دروازهبا
کید بر اخبار و أو حاوی ارزش برخورد و کشمکش به ت انتخاب اخبار و رویدادهای منفی

زمینه  کننده تفاهم و مدارا را سوق داده شود. همچنین در مدار و تقویت رویدادهای صلح
سازی جنگ شود و این  بایست جایگزین برجسته سازی صلح می سازی رویدادها، برجسته برجسته

  .(113 :1383، )فرقانی ای است نیازمند تغییر فرهنگ رسانه
 

 نگاري صلح گالتونگ مدل روزنامه. 2-7

های پیشین آمد، یوهان گالتونگ، اندیشمند و محقق برجسته نروژی، نخستین  که در بخش چنان 
نگاری صلح را مطرح کرد. از منظر گالتونگ  بار مدل روزنامه  یننخستکسی است که برای 

گزارشگری متعارف در پوشش اخبار نگاری صلح، رویکردی جایگزین در برابر شیوه  روزنامه
، 2، فرایندمداری1گرایی حل های خاصی همچون راه ها و مؤلفه درگیری است که ویژگی

دهد که  به خبرنگاران و گزارشگران اخبار درگیری این امکان را می 4گرایی و مردم 3گرایی حقیقت
رای رفع یا کاهش اثرات درگیری را پوشش داده و ب  به شیوه منطقی و با رعایت معیارهای ویژه

 زیانبار آن تالش کنند:
های پیشنهادی همراه با  حل گرایی، تنظیم راه حل گالتونگ معتقد است که راه؛ گرایي حل راه

 (Lynch & McGoldrick, 2005: 6)خالقیت و ابتکار عمل در جهت رفع درگیری است 
ای خود تا چه  خبرنگاران در فعالیت حرفهگرایی این است که  حل عبارت دیگر، منظور از راه به

 گیرند. های مختلف را برای رفع یا کاهش درگیری بکار می حل اندازه راه

 

1. Solution Oriented Approach  

2. Process Oriented Approach 

3. Truth Oriented  Approach 

4. People Oriented Approach 
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های تاریخی،  یعنی خبرنگار هنگام نوشتن و تنظیم خبرها، بتوانند راجع به زمینه؛ فرایندمداري
ك گزارش یا مسئله فرهنگی و سابقه پیدایش رویدادها گزارش تهیه کند. این نوع خبرها از ی

مند و جامع را منتقل کنند. هدف از این نوع  روند تا درکی منظم، قاعده مجرد و منفك فراتر می
 اخبار آگاه کردم مردم است.

های درگیر را بازگو کند و تنها به بیان  های همه طرف یعنی خبرنگار باید ناراستی؛ گرایي حقیقت
گیرد. به عبارت دیگر  ها را در بر می یقت همه طرفهای یك طرف نپردازد؛ چرا که حق ناراستی

گرایی آن است که خبرنگار در گردآوری و پردازش اخبار تا چه میزان به حقایق  منظور از حقیقت
 کند. توجه می

داند و معتقد است که تأکید و تمرکز  گرایی می گرایی نقطه مقابل نخبه گالتونگ مردم؛ گرایي مردم
منعکس کردن صدای کسانی که طرفدار صلح هستند   کودکان و سالمندان(، ها )رنج زنان، بر رنج

ی است. به عبارت دیگر ـرایـگ ردمـهای م صدا و خاموش از نشانه آن بیان صداهای بی بر عالوهو 
ارات ـها و اظه رایی آن است که محقق تا چه اندازه دیدگاهـگ در این پژوهش منظور از مردم

ه ـاه توجـدگـدی ج آسیبـو و منعکس و به رنـری بازگـرهای درگیـخبردآوری ــردم را در گـم
 (9 -10: 1387کند )انفرادی،  می

 

 مدل نظري . 2-8

های  ای بود تا نشان دهیم مؤلفه زمینه آنچه در این بخش از فصل دوم پژوهش آمد، پیش
متناسب با  «حقوقیـ  اصول اخالقی»و « ای موازین حرفه»نگاری صلح از دو دروازه  روزنامه

ای دوسویه دارد. به نظر ما هرچند که  گذرد و با آنها رابطه ها و فرهنگ صلح می آموزه
برای ارائه اخبار است و در زمان جنگ بیشتر مورد توجه  1ای جایگزین نگاری صلح شیوه روزنامه
نگاری تنها در زمان جنگ، تعریف صلح منفی  گیرد، ولی توجه صِرف به این شیوه روزنامه قرار می

های فرهنگی آموزشی است و تا زمانی  زمینه نگاری صلح نیازمند پیش آورد؛ روزنامه را به ذهن می
نگاری صلح  توان سراغی هم از روزنامه ه شکل نگیرد، نمیکه فرهنگ مدارا و سازش در جامع

های احتمالی  ای جایگزین برای از بین بردن محرک نگاری صلح شیوه گرفت. بنابراین روزنامه
کند؛ یعنی در  ای هوشمند عمل می نگاری مانند آینه روزنامه ةکشمکش و درگیری است. این شیو

 

1  . Alternative 
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ها و تبعات اعمال  زمینه کند پیش گرایی( سعی می های درگیر )حقیقت عین انعکاس اعمال طرف
دو طرف را نیز به آنها نشان دهد )فرایندمحوری( این تبعات آثار پنهان درگیری و دردهای و 

شود و خود بخشی  های ناشی از آن روی زنان، کودکان و سالخوردگان را نیز شامل می رنج
نگاری صلح تنها در  مه گرایی( اما روزنا د. )مردمگیر نگاری را در بر می مستقل از این شیوه روزنامه

های پیشنهادی همراه با خالقیت و ابتکار عمل در  حل ماند و نسبت به راه این سه مرحله باقی نمی
 گرایی(. حل جهت رفع درگیری است، حساس است )راه

ـ حقوقی طوری که اشاره شد رسیدن به این چهار مرحله نیازمند دو بایسته اخالقی  اما همان
ای است. نگارندگان قصد دارند ضمن بررسی شش روزنامه سراسری کشور در زمان جنگ  و حرفه

نگاری صلح بیشتر  های روزنامه راق و نیروهای ائتالف نشان دهند که به کدام یك از این مؤلفه
 توجه شده است.

 
 نگاری صلح گیری روزنامه دو مؤلفه اصلی برای شکل. 1شکل 

 

توان حضور و ضرورت آن  شود، اما نمی نگاری صلح می وجود تمام انتقادهایی که به روزنامهبا      
نگاری امری نیست که  های روزنامه نگاری مثل دیگر سبك را نادیده گرفت. این شیوه روزنامه

نگاری از دل  کسی آن را ابداع یا اختراع کرده باشد، بلکه این شیوه را پژوهشگران روزنامه
که متعلق به  اند. به نظر ما، این شیوه پیش از آن مختلف انعکاس اخبار بیرون کشیده های سبك

هاست. امری که  نگاری باشد، سبکی جایگزین برای خواباندن آتش جنگ جریان غالب روزنامه
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نگاری در هر جایی از دنیا به آن عالقمند باشد و برای رسیدن به آن  ممکن است هر روزنامه
 است.« نگاری صلح روزنامه»نکه شاید خود بداند که نام این سبك خبرنگاری، آ تالش کند، بی

 

 هاي ایران نگاري صلح در روزنامه خبري روزنامه هاي ارزش .2-9
کار گرفته شده یا نه، باید این  نگاری صلح به های ایران روزنامه برای آزمون اینکه آیا در روزنامه

گرفت. از آنجا که عراق خود هشت سال با  ای مورد مطالعه قرار می موضوع در فضای جنگی ویژه
اورت شود که ما گذشته از مج ایران در جنگ بوده و آرایش جمعیتی، قومی و مذهبی آن باعث می

جغرافیایی با آن مجاورت معنوی هم داشته باشیم. بنابراین حمله نیروهای ائتالف در روزهای آخر 
های ایران در  های صلح در روزنامه به عراق برای آزمون میزان استفاده از ارزش 1381اسفند 

گ مناسب به نظر رسید. بر این اساس موضوع این تحقیق تحلیل محتوای اخبار جن 82فروردین 
 های سراسری ایران است. ائتالف علیه عراق در روزنامه

 

 . روش پژوهش3

 ها از روش تحلیل محتوا کمی کمك گرفته شد. برای پاسخگویی به این سؤاالت و فرضیه

مند، سیستماتیك و تکرارپذیر نمادهای ارتباطی است که در آن  محتوا کمی، آزمون نظام تحلیل
شود و سپس با  گیری و به متن نسبت داده می تبر اندازههای عددی براساس قوانین مع ارزش

 شود. ها تحلیل می های آماری، روابط بین ارزش استفاده از روش

نو  روزنامه کیهان، رسالت، اطالعات، همشهری، اعتماد و یاسشش ، برای انجام این تحقیق

در مدت شروع جنگ تا زمان اشغال بغداد و شهرهای شمالی عراق و برگزاری نشست ناصریه به 
ها به دلیل تعطیالت  ماه روزنامه  فروردین 16شوند. از آنجایی که تا  شماری می  صورت منظم تمام
که  82فروردین  26)تا  روز 10شوند بنابراین، این شش روزنامه در مدت  نوروز منتشر نمی

ترتیبی   ها به نحوه انتخاب روزنامه شماری خواهد شد.  نشست ناصریه در این روز برگزار شد( تمام
کار )کیهان و رسالت(  بوده است که از آن میان دو روزنامه مشهور به طیف راست و محافظه

نیز  طلب )یاس نو و اعتماد( و دو روزنامه مشهور به طیف چپ و اصالح اند دو روزنامه انتخاب شده
 تر )اطالعات و همشهری(. رو و غیرسیاسی از طیف مشهور به میانه

 

 هاي پژوهش . یافته4

های مورد بررسی برای  های مربوط به صلح در روزنامه میزان استفاده از ارزش ؛. فرضیه اول4-1
 :پوشش اخبار مربوط به جنگ عراق کم است
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مطلب خود را به جنگ  899روز  10در مجموع شش روزنامه مورد بررسی در طول ؛ ها روزنامه
اند که در این میان بیشترین فراوانی مربوط به روزنامه  نیروهای ائتالف و عراق اختصاص داده

 93درصد( و کمترین تعداد مربوط به روزنامه همشهری است با  8/24مطلب ) 223کیهان با 
 درصد(.  3/10مطلب )

ی و محتواهای مربوط به جنگ و صلح چهار های مورد بررس در میان روزنامه؛ محتواي مطلب
عملیات »درصد( مطالب خود را به 7/15نو بیشترین ) روزنامه اطالعات، همشهری، اعتماد و یاس

های یك طرف درگیری  اند. کیهان نیز بیشترین تاکید را بر دردها و رنج اختصاص داده« جنگی
درصد(. به عبارت دیگر، به جز روزنامه رسالت که بیشترین مطالبش به آثار  51) داشته است

ها  ای از صلح است، بقیه روزنامه درصد( و این خود مؤلفه 22پنهان و روحی جنگ گرایش دارد )
 اند. در محتوای خود گرایش به جنگ داشته

گر در آنها  ه و توجیههای اعتماد و یاس نو که نگاه افشاگران به جز روزنامه؛ نوع نگاه مطلب
ها گرایش به انتقاد از امریکا و نیروهای  ها در روزنامه نوع نگاه بیشترین فراوانی را دارد، بقیه

مدار که گرایش به  آمیز و انصاف ها به نگاه احترام کدام از روزنامه ائتالف دارد. به عبارت دیگر هیچ
 اند. صلح دارد توجهی نشان نداده

به جز روزنامه اعتماد که بیشترین مطالبش را به صورت تفسیر، نقد و ؛ شیوه ارائه مطلب
ها بیشترین مطلب خود را به صورت خبر و  درصد( ارائه داده است، بقیه روزنامه 6/29) سرمقاله

اند و  ها تنها به انعکاس اخبار صرف بسنده کرده اند. به عبارت دیگر، روزنامه ترجمه منتشر کرده
های  تواند بیشتر به تعمق، ریزبینی و توجه ارزش نگار می ایی که در آن روزنامهه استفاده از شیوه

ها پایین است و بیشترین  و مصاحبه مربوط به رفع درگیری بپردازد، کم است. فراوانی گزارش
 .ها، گزارش خبری است گزارش

های شیوهاند و بقیه  درصد( ارائه شده 8/83ها به شیوه خبری ) بیشترین گزارش؛ شگزار
هایی را که درصد از دیگر گزارش2/16تصویری، تحقیقی و تحلیلی  گزارشگری همچون گزارش

 .تر به مناقشه میان دو طرف بپردازند، تعلق داردتوانند عمیقمی

ای در صفحات خود کار مصاحبه درصد از مطالب هیچ 6/97در مدت مورد بررسی ؛ مصاحبه
 .درصد با صاحبنظران ایران انجام شده 2/68 مصاحبه 22اند و در میان  نکرده
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مطلب هم خبری هستند و هم منبع  178مطلب مورد بررسی، تنها  899از ؛ قول در اخبارنقل
 32) باها از مراجع و صاحبنظران سیاسی قولشان مشخص است. بیشترین تعداد نقلقولنقل

 4/3) مورد 6درصد( و کمترین آن مربوط به رئیس مجلس و سخنگوی وزارت امور خارجه با 
 درصد( است. 

نو و های یاساند که روزنامهدرصد( از مطالب ترجمه اخبار بوده 4/2مورد ) 22تنها ؛ ترجمه اخبار
ها از سوی ترجمهاند. فراوانی این ها را به خود اختصاص دادهاعتماد بیشترین فراوانی این ترجمه

اند. بیشترین ای بودهمطلب غیرترجمه 877های خارجی بیش از بقیه است. در عین حال خبرگزاری
 های خارجی است و کمترین میزان آن با یك مورددرصد( از روزنامه 5/45مورد ) 10ها با ترجمه

روزنامه کیهان های خارجی است. این در حالی است که ( مربوط به رادیو تلویزیوندرصد 5/4)
نو همچنین روز مورد بررسی منتشر نکرده است. اعتماد و یاس 10ای در شدهگونه خبر ترجمههیچ

های درصد( بیشترین فراوانی نقل قول از روزنامه 5/62و  7/66مورد ) چهار و پنجبه ترتیب با 
 اند.خارجی را نیز به خود اختصاص داده

گونه منبع خاصی مورد به هیچ 509مطلب مورد بررسی  899از میان ؛ ذكر منبع ابتداي مطلب
درصد( در  5/16مورد ) 148اند و بیشترین تعداد منابع ذکر شده با در ابتدای مطلب اشاره نکرده

 های داخلی ایران است. ابتدای مطالب مربوط به خبرگزاری

تازگی اخبار برای بیشتر مطالب رویدادگرا هستند و مسئله محدودیت زمان و ؛ ماهیت مطالب
آنها اهمیت زیادی داشته است. کیهان بیشترین مطالب رویدادمدار و رسالت بیشترین مطالب 

اند. به عبارت دیگر، مدار را در جنگ میان نیروهای ائتالف و عراق به خود اختصاص دادهموضوع
گ. اینجاست که ها بیشتر به رویدادی بوده که در حال اتفاق است و نه موضوع جنتوجه روزنامه

 .توان از آنها انتظار داشت موضوع صلح را نیز برجسته کنندنمی

اند و آن تعداد مطالب محدود دارای عکس در بیشتر موارد بیشتر مطالب عکس نداشته؛ عكس
ها به غیر از همشهری، غیرنظامی است و اند. محتوای عکس تمام روزنامهمنبع ناشخص داشته

های مربوط به درگیری را بیشتر از سایرین در صفحات خود به ستنها همشهری است که عک
 .های غیرنظامی هم متعلق به روزنامه رسالت استچاپ رسانده است. بیشتر عکس

ها را محدود به زمان یا مکان خاصی نمینگاری صلح درگیریروزنامه؛ زمان و مكان درگیري
دهد. اما این در حالی است ورد بررسی قرار میها را مداند و تبعات و نتایج حال و آینده درگیری
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اند. های مورد بررسی، از منظری محدود به مکان و زمان درگیری نگریستهکه تمام روزنامه
بیشترین مطالب مربوط به محدوده مکانی و زمانی محدود از آن روزنامه کیهان است و بیشترین 

درگیری متعلق به روزنامه رسالت است. به  بودن محدوده مکانی و زمانیمطالب مربوط به گسترده
های دیگر به تبعات جنگ و مسائل پشت پرده آن عبارت دیگر، روزنامه رسالت بیش از روزنامه

 .اشاره کرده است

بندی مطالب خود یا به های کیهان، اطالعات و همشهری در جمعروزنامه؛ بندي مطالبجمع
اند و یا آنکه در مطالب خود هیچف و آمریکا پرداختهانتقاد یك طرف درگیری یعنی نیروهای ائتال

کید بر رفع أهایی چون انتقاد از جنگ میان طرفین، تاند. ارزشبندی مشخصی نداشتهگونه جمع
خواستند اتفاق بیفتد، جزو کمترین درگیری و پرداختن به مسائلی که هر دو طرف نمی

نشان داده شد، متغیرهایی که برای نشان  طوری کههمان .بندی مطالب استهای جمع فراوانی
های مربوط به صلح در مطالب طراحی شده بودند، از فراوانی کمی برخوردارند و در دادن ارزش

های مربوط به جنگ است که رتبه نخست را به خود اختصاص داده تمام متغیرها این ارزش
 .است

 دوره در صلح نگاری روزنامه به بوطمر های مؤلفه از استفاده بینید، میزان طور که می همان
 مثبت ها ارزش این از استفاده میزان آنچنان و است کم شده، انتخاب شش روزنامه و بررسی مورد

. اند شده مطالب وارد قصد و آگاهی سر از ها ارزش این گفت توان نمی که است پایین آمیز صلح و
 کشیده جنگ سمت به خودآگاه یا ناخودگاه صورت به آن از آگاهی عدم دلیل به دیگر، عبارت به

 شود. به این ترتیب فرضیه اول پژوهش تأیید می .شویم می

شوند و از طور مستقیم و عریان توصیف میها و جنایات جنگ بهزشتی ؛. فرضیه دوم4-2
شود تا  بدین ترتیب ظلم یك طرف درگیری را های جنگ، غفلت میزوایای پنهان زشتی

  .تر شودبرجسته
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 های خشن توصیف صحنه های مورد بررسی از نظر . تفاوت بین روزنامه1جدول 

 نام روزنامه

 جمع نو یاس اعتماد همشهري اطالعات رسالت كیهان هاي خشن توصیف صحنه

 مستقیم

 29 2 1 2 7 12 5 فراوانی

 100 9/6 4/3 9/6 1/24 4/41 2/17 درصد سطری

 9/56 7/66 3/33 7/16 100 1/57 100 درصد ستونی

 غیرمستقیم

 22 1 2 10 -- 9 -- فراوانی

 100 5/4 1/9 5/45 -- 9/40 -- درصد سطری

 1/43 3/33 7/66 3/83 -- 9/42 -- درصد ستونی

 جمع

 51 3 3 12 7 21 5 فراوانی

 100 9/5 9/5 5/23 7/13 2/41 8/9 درصد سطری

 100 100 100 100 100 100 100 درصد ستونی

 
 

و درجه  803/17اسکوئر به عمل آمده به میزان  و نتیجه آزمون کای با توجه به این جدول
گیریم تفاوت  با قبول یك درصد خطا از نوع اول، نتیجه می 003/0و سطح معناداری  5آزادی 

کید روی منطقه درگیری تفاوت معناداری وجود دارد؛ نتیجه أهای مورد بررسی از ت بین روزنامه
 است. گفته پیشبین متغیرهای  قوی نسبتاًنیز بیانگر همبستگی  591/0آزمون کرامر برابر با 

مطلب دارای توصیف خشن هستند که در این میان،  51مطلب مورد بررسی تنها  899از 
درصد، اطالعات  1/57درصد، رسالت  100های خشن روزنامه کیهان بیشترین توصیف صحنه

های صحنه مستقیم بوده است و بیشترین نوع توصیف طور بهدرصد  7/66نو با درصد، یاس 100
 درصد غیرمستقیم بوده است. 7/66درصد و اعتماد  3/83های همشهری خشن روزنامه

 4/41های خشن، بیشترین فراوانی مربوط به روزنامه رسالت همچنین از نظر توصیف صحنه
درصد است. از سوی دیگر، بیشترین توصیف  4/3درصد و کمترین آن مربوط به روزنامه اعتماد 

درصد است و اطالعات و کیهان  5/45 های خشن مربوط به روزنامه همشهریغیرمستقیم صحنه
 جنگ را توصیف کند، ندارد. طور غیرمستقیم وقایع خشنهیچ مطلبی را که به

های خشن بیش از توصیف غیرمستقیم است و به عبارت دیگر، میزان توصیف مستقیم صحنه
با توجه به اینکه توجه به زوایای پنهان جنگ جزو مواردی است که در محتوای مطلب کمتر به 

 رسد این فرضیه به اثبات رسیده باشد.آن توجه شده به نظر می
 

DF=  Sig= 003/0  X2= 803/17  Cramer's V= 591/0  
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کنند سعی می در انعکاس اخبار مربوط به جنگ از منابع رسمی که معموالً. فرضیه سوم؛ 4-3
المللی کمتر اطالعات را به نفع خود مصادره کنند، نقل شده است و منابع محلی و غیررسمی بین

 .ند ا مورد توجه قرار گرفته
 درگیریهای مورد بررسی از نظر منبع نقل گزارش  تفاوت بین روزنامه. 2جدول 

 نام روزنامه -- --

 جمع نو یاس اعتماد همشهري اطالعات رسالت كیهان -- --

 رهبران

 85 26 -- 30 18 7 4 فراوانی

 100 6/30 -- 3/35 2/21 2/8 7/4 درصد سطری

 63 8/78 -- 7/66 2/69 4/30 1/57 درصد ستونی

منابع 
 غیررسمی

 
 

 50 7 1 15 8 16 3 فراوانی

 100 14 20 30 16 32 6 درصد سطری

 0/37 2/21 100 3/33 8/30 6/69 9/42 درصد ستونی

 جمع

 135 33 1 45 26 23 7 فراوانی

 100 4/24 7/0 3/33 3/19 17 2/5 درصد سطری

 100 100 100 100 100 100 100 درصد ستونی

 

 

و درجه  484/16اسکوئر به عمل آمده به میزان  و نتیجه آزمون کای با توجه به این جدول
گیریم تفاوت  با قبول یك درصد خطا از نوع اول، نتیجه می 006/0 و سطح معناداری 5آزادی 

نوع نقل گزارش از درگیری تفاوت معناداری وجود دارد؛  های مورد بررسی از نظر بین روزنامه
 الذکر است. صد نیز بیانگر همبستگی متوسط بین متغیرهای فوقدر349نتیجه آزمون کرامر برابر 

مطلب از شخص یا گروه خاصی نقل قول شده است  135مطلب مورد بررسی تنها در  899از 
های مختلف  های مورد بررسی از نظر میزان توجه به منبع نقل قول گزارش به روش که روزنامه
درصد،  1/69درصد، اطالعات با  1/57با اند؛ بدین صورت که روزنامه کیهان  عمل کرده

بیشترین گزارش های خود را از زبان رهبران   درصد، 8/78نو با  درصد و یاس 7/66همشهری با 
درصد بیشترین  100درصد و اعتماد با  6/69های رسالت با  اند، ولی روزنامه ارائه کرده

های  نظر میزان توجه به روزنامه اما از اند. های خود را از منابع غیررسمی ارائه کرده گزارش
همشهری با   های مورد بررسی، روزنامه مختلف به منبع گزارش باید گفت که در میان روزنامه

DF=  Sig=  X2=  Cramer's V= 349/0  
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اد با  ـه اعتمـهایش داشته است و روزنام زارشـقول را از رهبران در گ درصد، بیشترین نقل 3/35
های مورد  بین دیگر روزنامهقول از منابع غیررسمی را  ین نقلبه ترتیب بیشترین و کمتر درصد 2

 بررسی به خود اختصاص داده است.

میان عراق و ائتالف را از قول رهبران و  ها به جز رسالت و اعتماد درگیریتمام روزنامه
اند ولی اعتماد و رسالت از منابع غیررسمی برای گزارش درگیری فرماندهان جنگ گزارش کرده

یابی فقط از منابع رسمی برای اطالع  انداند. به عبارت دیگر این دو روزنامه سعی کردهبرده هبهر
کند اخبار وقایع را از درون درگیرینگاری صلح سعی میهای عراق بهره نگیرند. روزنامهاز اتفاق

های نهحل رفع درگیری را از دل زمیها منعکس کند و به زندگی روزمره مردم بپردازد و راه
های مورد بررسی طوری که گفته شد در روزنامهاجتماعی طرفین درگیری بیرون بکشد، اما همان

 تعداد مطالبی که منبع آنها غیررسمی است، بسیار پایین است.

هاست و کمتر به منابعی به این علت که بیشترین منابع ابتدای مطلب مربوط به خبرگزاری
توانسته در محل درگیری حضور ه است. منبعی که خود میهمچون خبرنگار روزنامه توجه شد

های منابع گری ها و توجیهداشته باشد و مستقیم آن را گزارش کند و آن زمان میزان ناراستی
 شود.شد. بنابراین، این فرضیه نیز ثابت میرسمی در نقل گزارش جنگ کمتر می

 

های مورد بررسی رعایت صلح در روزنامهنگاری های اصلی روزنامهمؤلفه؛ . فرضیه چهارم4-4
 :نشده است

روز جنگ میان نیروهای ائتالف و ارتش  10های مورد بررسی طی در میان روزنامه؛ گرایيحلراه   
درصد مطالب از آن  10های پایین است و تنها عراق میزان استفاده از این مؤلفه صلح در روزنامه

های پیشنهادی همراه با حلدرصد مطالب تنظیم راه 10تنها در اند. به عبارت دیگر، بهره برده
خالقیت و ابتکار عمل در جهت رفع درگیری بکار گرفته شده است. رسالت بیشترین و اعتماد 

گرایی بیشترین حلهای راهاند. در میان مؤلفهگرایی کردهحلهای راهکمترین استفاده را از مؤلفه
کردن عواقب غیرانسانی درگیری کمترین فراوانی مربوط به برجسته  فراوانی مربوط به برجسته

های درگیر نظرات مشترک طرفین درگیری و تالش برای ایجاد اعتماد میان طرفکردن نقطه
 .است
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 گرایی حل . توزیع فراوانی مطالب جنگ و صلح  بر حسب گرایش به مؤلفه راه3جدول                     

 

روز جنگ میان نیروهای ائتالف و  10های مورد بررسی طی در میان روزنامه ؛فرایندمداري
درصد از  5/13اند. به عبارت دیگر، تنها  درصد از مطالب فرایندمدار بوده 5/13ارتش عراق تنها 

های تاریخی، فرهنگی و سابقه پیدایش مردم راجع به زمینه مطالب برای آگاهی مخاطبان و
اند و درکی منظم، قاعدهمسئله مجرد و منفك فراتر دیدهاند و درگیری را از یك رویدادها نوشته

بیشترین مطالب فرایندمدار مربوط به روزنامه رسالت و کمترین آن  .اند مند و جامع را منتقل کرده
ها بیشتر به ذکر تاریخچه و های فرایندمداری روزنامهمتعلق به روزنامه اعتماد است. درمیان مؤلفه

اند و ز اثرات نامشهود و نامحسوس و پنهان درگیری توجه داشتهسابقه درگیری و گزارش ا
 .کمترین تمرکز آنان بر توجه به دالیل درگیری اخیر میان دو طرف است

 ها به مؤلفه فرایندمداری . توزیع فراوانی مطالب جنگ و صلح بر حسب پرداخت روزنامه4جدول       

 درصدناخالص    فراواني مؤلفه فرایندمداري

 7/1 15 های طرفین درگیری توجه به اهداف و انگیزه

 4/1 13 های درگیر شناساندن طرف

 2/3 29 برند می  شناساندن کسانی که این درگیری بهره

 3/3 30 ذکر تاریخچه و سابقه درگیری

 4/0 4 توجه به دالیل درگیری اخیر میان دو طرف

 3/3 30 درگیریگزارش از اثرات نامشهود و نامحسوس و پنهان 

 5/86 778 مؤلفه فرایند مداری ندارد

 100 899 جمع

 درصد ناخالص فراواني گرایي حل هاي راه مؤلفه

 3 3 های درگیری نظرات مشترک طرف برجسته کردن نقطه

 4/1 13 درگیر برای رفع مناقشههای  تشویق طرف

 9 8 استفاده از تصویر برای نشان دادن اعمال ناشایست دوطرف

 1/1 10 استفاده از منابع مختلف خبری برای پوشش اخبار

 4/0 4 های طرفداران رفع درگیری گیری از دیدگاه بهره

 5/5 49 برجسته کردن عواقب غیر انسانی درگیری

 3 3 های درگیر میان طرف تالش برای ایجاد اعتماد

 90 809 گرایی ندارد حل مؤلفه راه

 100 899 جمع
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روز جنگ میان نیروهای ائتالف و  10های مورد بررسی طی در میان روزنامه گرایي؛حقیقت
ر، تنها ـاند. به عبارت دیگگرایی داشته درصد از مطالب مؤلفه حقیقت 2/11راق تنها ـارتش ع

 های درگیر را بازگو کرده است.های همه طرفدرصد از مطالب ناراستی 2/11

گرایی را در مطالب های حقیقتروزنامه همشهری بیشترین و کیهان و رسالت کمترین مؤلفه
های گرایی، به انعکاس ناراستیهای حقیقتاند. به همین دلیل در میان مؤلفهخود رعایت کرده

ن تمرکز بر مؤلفه قطبی شدن درگیری ها توجه شده و کمتریطرفین است بیشتر از بقیه مؤلفه
 است.

 گرایی ها به مؤلفه حقیقت . توزیع فراوانی مطالب جنگ و صلح بر حسب پرداخت روزنامه5جدول شماره 
 

 درصد ناخالص فراواني   گرایي مؤلفه حقیقت

 1 9 های درگیر انعکاس اظهارات طرف

 8/3 34 های درگیر های طرف انعکاس ناراستی

 2/0 2 قطبی شدن درگیریجلوگیری از 

 1/3 28 جانبداری نکردن از یك طرف

 1/2 19 توجه به شرافت و حقوق انسانی و مدنی طرفین

 8/89 807 گرایی ندارد مؤلفه حقیقت

 100 899 جمع
 

درصد از مطالب به مؤلفه مردم2/12 تنهاهای مورد بررسی در میان روزنامه ؛گرایيمردم
اند و به انعکاس صدای کسانی که طرفدار هاتاکید داشتهبر رنج اند. یعنیگرایی توجه نشان داده

اند. این بررسی نشان کرده صدا و خاموش را برجستهاند و عالوه صداهای بیصلح هستند پرداخته
گرایی های مردمدهد که روزنامه همشهری بیشترین و اطالعات کمترین استفاده را از مؤلفهمی

ویژه کودکان، زنان گرایی برجسته کردن درد و رنج قربانیان )بههای مردممیان مؤلفهاند. در  داشته
و سالخوردگان( بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و کمترین فراوانی مربوط به 

 های مردم در مورد درگیری است.انعکاس نظرات و دیدگاه

درصد  3/12گرایی با نگاری صلح مؤلفه مردماز سوی دیگر در میان چهار مؤلفه اصلی روزنامه
ها بیشتر به قربانیان و رنجدهد روزنامهاز مطالب بیشترین فراوانی را داشته است و نشان می

 های طرفین.اند تا به حل منازعات، تاریخچه آن یا توجه به ناراستیدیدگان جنگ توجه داشته
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 گرایی ها به مؤلفه مردم ح بر حسب پرداخت روزنامه. توزیع فراوانی مطالب جنگ و صل6جدول شماره 

 
 

 گیري . بحث و نتیجه5

های نگاری صلح و نحوه انعکاس مؤلفه این پژوهش در پنج فصل سعی در تبیین مفهوم روزنامه
از زمان جنگ میان نیروهای ائتالف و عراق در  آن در مطبوعات ایران داشت و به این بهانه برهه

روزنامه سراسری را مورد  ششرا برای آزمون متغیرهای خویش انتخاب کرد،  82فروردین 
 بررسی قرار داد. در نهایت نتایج نشان داد:

نگاری صلح در دوره مورد بررسی و شش روزنامه های مربوط به روزنامهمیزان استفاده از مؤلفهـ 
آمیز پایین است که ها مثبت و صلحو آنچنان میزان استفاده از این ارزشانتخاب شده، کم است 

اند. به عبارت دیگر، به دلیل ها از سر آگاهی و قصد وارد مطالب شدهتوان گفت این ارزشنمی
 شویم؛ه به سمت جنگ کشیده میعدم آگاهی از آن به صورت ناخودگاه یا خودآگا

ای  رسد جو ناشی از تمایل به حمایت از مظلومان در فضای رسانهاز سوی دیگر، به نظر میـ 
نگاری صلح!( و های روزنامه)یکی از مؤلفه گراییایران اشتراک هنجاری و ارزشی میان ردم

مجاورت معنوی میان ایران حمایت از مظلوم وجود دارد. این امر در جنگ عراق برخاسته از نوعی 
 و عراق است؛

سویه و  یك است، اما کامالً  ها هرچند که سعی در انعکاس مظلومیت مردم عراق داشته روزنامهـ 
اند. به  های جنگ تالش کرده اند و کمتر برای روشن کردن ابعاد و دامنه محدود به جنگ نگریسته

تواند کارگشا باشد. چون هریك از طرفین  های جنگ نمی عبارت دیگر، تنها اشاره به زشتی
آتش مناقشه بر  ةها به ادام های طرف مقابل ضمن تحریك خودی تواند با نشان دادن زشتی می

 ؛جنگ بیفزاید

ویژه از  ها و به اند و اخبار بیشتر از خبرگزاری ها خبرنگار اعزامی به مناطق جنگی نداشته روزنامهـ 
های  های داخلی نیز خود از خبرگزاری اند. خبرگزاری های بزرگ خارجی نقل شده خبرگزاری

گرایي مؤلفه مردم اخالصن درصد  فراواني   
 8 7 های مردم در مورد درگیری انعکاس نظرات و دیدگاه

3/9 84 ویژه کودکان، زنان و سالخوردگان( برجسته کردن درد و رنج قربانیان)به  

1/2 19 توجهی ندارندانعکاس صداهایی که منابع رسمی خبری به آن   

8/87 789 گرایی ندارد مؤلفه مردم  

 100 899 جمع
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جریان و غیررسمی میان  اند که آنها هم کمتر از کوران حادثه و وقایع در خارجی نقل قول کرده
 ؛اند مردم عراق سخن گفته

های توصیفی کمتری به چاپ  ها گزارش رسد به همین دلیل باشد که روزنامه به نظر میـ 
اند ابتدا فقط به مسئله درگیری  های تحلیلی و تحقیقی ترجیح داده اند و به جای گزارش رسانده

های ایران  اند و روزنامه عمده جهانی هم کردههای  میان دو طرف بپردازند. کاری که دیگر رسانه
نتوانستند در انعکاس اخبار و جلوگیری از درگیری و برافروخته شدن آتش آن ابتکار عمل را در 

 ؛دست بگیرند

های کشور،  نگاری جنگ در روزنامه رسد بخش مهمی از این گرایش به روزنامه به نظر میـ 
رسد هنوز  خبرنگاران باشد. به عبارت دیگر، به نظر می برخاسته از ناآگاهی و عدم آموزش صحیح

خبرنگاران متوجه نقش اساسی خود در انعکاس دنیای بیرون و ساخت واقعیت مجازی برای مردم 
طور که باید و شاید در رفتار  دنیا نیستند. مجموعه قوانین حقوقی و منشورهای اخالقی نیز آن

نگاری مرسوم در دنیا و  های مربوط به روزنامه ، ارزشخبرنگاران درونی نشده است. از طرف دیگر
کید بر ادامه أنگاران بدون توجه به اینکه ت امهباعث شده تا روزن تازی ارزش کشمکش یکه

 شان برای نگاری تواند بیافریند، همچنان قلب روزنامه ای می های آنان چه فاجعه مناقشات در رسانه
 تپد.  پیدا کردن ارزش درگیری می

 

 پیشنهادها. 6

 درباره خبرنگاران دانش و اطالعات ارتقای جهت در الزم راهکارهای ارائه اساس این بر
 بدین. است ضروری کشور ای رسانه اندرکاران دست و ریزان برنامه سوی از صلح، نگاری روزنامه
 است: الزم منظور

 های شیوه جهت در و شود نظر تجدید مرسوم نگاری روزنامه به مربوط های آموزه در است الزمـ 
 جنگ و درگیری های ارزش جای صلح و تفاهم مدارا، همچون هایی ارزش خبری، های ارزش جدید

 بگیرد؛ را خشونت و
 به توجه در خبرنگاران الزام و صلح با مرتبط اخالقی های نامه مرام تصویب به است الزمـ 

 شود؛ بیشتری توجه صلح و مدارا و تفاهم به مربوط اخالقی های ارزش
 ضریب که تلویزیون، ویژه به ها رسانه دیگر با رابطه در را پژوهشی چنین توان می رسد می نظر بهـ 

 و رادیو تلویزیون، در را صلح  رسانه به مربوط های ارزش و درآورد اجرا به دارد، ایران در باالیی نفوذ
 کرد؛ بازتعریف های اجتماعی وب و رسانه فضای
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 ای  رسانه مختلف های زمینه در و است انتزاعی امری صلح مفهوم به این دلیل رسد می نظر به ـ 
 برای گفتمان تحلیل روش به دیگری پژوهش است بهتر گیرد، می خود به مختلفی های شکل
 شود؛ انجام ایران های روزنامه در صلح های مؤلفه و ها ارزش کشیدن بیرون

 و است مطرح نگاری روزنامه های بحث در جایگزین مفهومی عنوان به صلح نگاری روزنامه هرچندـ 
 های ارزش پی و بگذارند کنار را مرسوم های شیوه که خواست نگاران روزنامه از کل به توان نمی

 در جایگزین شیوه این آموزش جای که گفت توان می اما بروند، صلح نگاری روزنامه به مربوط
 شوند؛ تدریس موضوع این با دروسی است بهتر و است خالی کشور آموزشی مراکز

 ضرورت و است شده برگزار کشور در موضوع این با کمی بسیار سمینارهای و ها همایش سفانهأمتـ 
 به زمینه این در توانند می خارجی و داخلی صاحبنظران که است آن سر از سمینارهایی چنین برپایی
 تشویق صلح زمینه در مطالعه به دانشجویان و پژوهشگران کار این با. بپردازند نظر تبادل و بحث

 یابد؛ می ارتقاء را نگاری روزنامه شیوه این به مربوط ادبیات و شوند می
 تا یعنی است؛ صلح نگاری روزنامه به گرایش زمینه پیش صلح و تفاهم و مدارا آموزش و شناختـ 

 افراد برای ابتدایی تا دانشگاه(کشور )از  آموزشی مراکز در صلح به مربوط های آموزش که زمانی
 .شوند خوبی طلب صلح نگاران روزنامه آنان که داشت انتظار توان نمی نشود، درونی
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 و مأخذمنابع 

 
 .انتشارات مسلم تهران: ،دانشنامه جنگ و صلح (.1380) افتخاریان، محمدحسین

هاي كشور با  خبرنگاران خبرگزارياي  هاي حرفه بررسي میزان انطباق فعالیت(. »1387) انفرادی، فتانه

 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیمای جمهوری اسالمی. ، پایان«نگاري صلح روزنامه

  رضا عبادتی، تهران: انتشارات روایت فتح. ، ترجمة علیاي انحصار نوین رسانه(. 1385) باگدیکیان، بناچ

 .40- 45: 1 ، شمارهفصلنامه رسانه، «چرا؟ معیارهای گزینش خبر، کدام خبر؟. »(1369) بدیعی، نعیم

 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.4و  3، شماره نمایه پژوهش، «روش تحلیل محتوا(. »1376) بدیعی، نعیم

 .انتشارات انقالب اسالمی :فر، تهران هوشنگ خجسته ة، ترجمشناسي جنگ جامعه (.1371) بوتول، گاستون

مجموعه مقاالت همایش ، «ها ها پیش نیاز تحقق ایده گفتگو تمدن برهمکنش رسانه» (.1383) قراگوزلو، محمدذکاوتی 

  .، تهران: انتشارات روزنامه ایرانها، ائتالف براي صلح المللي خبرگزاري بین

نرجس خاتون  ة، ترجم(يفرامل ارتباطات ،ي)منافع ملوودی.ان.ان و هاليعصر س (.1385) یمحمدمهد ،یسمت

 ی.نشر ن :تهران ،یبراهوئ

براي ها، ائتالف  المللي خبرگزاري مجموعه مقاالت همایش بین، «مبانی گزارشگری صلح» (.1383) محمدمهدی فرقانی،

 .، تهران: انتشارات روزنامه ایرانصلح

المللي  مجموعه مقاالت همایش بین ،«ها شناسی توجه به صلح در رسانه آسیب(. »1383) راد، مهدی محسنیان

 .روزنامه ایران هران: انتشارات، تائتالف براي صلحها،  خبرگزاري

 جمهوری خبرگزاری تهران: انتشارات اول، چاپ ،«صلح برای گزارشگری المللی بین حقوقی مبانی» (.1383) معتمدنژاد، کاظم
 . (ایرنا) اسالمی
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