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  سرآغاز
 رو نیا از. هاستیخوي  معنا به و خلق واژه جمع لغت در 1اخالق
 علـم ی  آدمـ  رفتارهاي وها    يخو بري  گذار ارزش وی  بررس دانش
 بـه  Moral واژهۀ  ترجمـ  در 2وجـدان  ).1(شـود  یم دهینام اخالق
 و ارزش منظر از بد و خوب رفتارهاية کنند تعیین اصول و قواعد
 ناظر Ethics واژهۀ  ترجم در اخالق که یدرحال دارد، اشاره داوري

 ترسـیم  بـراي  کـاري  – اي حرفـه  رفتار پایشگر اخالقی قواعد بر
  ).2(است توافقی ضوابط از اي مجموعه

 
  تمایز بین اخالق و اصول اخالقی

» اخـالق  «ةرا از واژ  »3اصـول اخالقـی    «ةبرخی از محققـان، واژ    

شخص کـردن   طورکلی براي م   را به » اخالق«کنند و    تفکیک می 
را بـراي معرفـی     » اصول اخالقـی  «، اما   »رفتار نیک «معیارهاي  

یک رویکرد خردگرا و حتـی عملـی و تـوجیهی در مـورد قواعـد               
صـورت   از آن جا که اصول اخالقی، به   ). 3(برند رفتاري به کار می   

ها و بنـدهاي خـاص        هاي مندرج در ماده     مدون و در قالب توصیه    
 تفـاوتی   شوند، اما یز نزدیک می   حقوق ن  ةشوند، به حوز  عرضه می 

که با مقررات حقـوقی دارنـد، ایـن اسـت کـه مقـررات حقـوقی                 
ــد و ــت دارن ــت،    عمومی ــراد الزم اس ــه اف ــراي هم ــراي آن ب اج

که اصول اخالقی، از ویژگی اقتدارآمیز برخوردار نیستند و          درحالی
مثل اصحاب رسـانه،    (اي خاص   تنها یک گروه اجتماعی یا حرفه     

آور هاي الـزام    گیرند و جنبه   را در بر می   ...) ها و انپزشکان، حقوقد 

 ها رسانه دري ا حرفه اخالق منشور

  ∗3، محبوبه آطاهریان2، دکتر هادي خانیکی1دکتر صدیقه ببران

 گروه مدیریت رسانه و روابط عمومی، دانشکده  علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز. 1

  تماعی ،دانشگاه عالمه طباطباییگروه ارتباطات، دانشکده علوم اج. 2

   روزنامه نگاري، دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز-گروه ارتباطات اجتماعی. 3

  )6/10/93 ، تاریخ پذیرش2/7/93 تاریخ دریافت (

  چکیده
به موازات گسترش کمی و کیفی وسایل . اند جایگاه مهمی کسب نمایندها توانسته المللی رسانهاي و بیندر عصر امروز در سطح ملی، منطقه: زمینه

تردیدي وجود ندارد که قوانین و مقررات براي برقراري نظم در هر .  براي فعالیت این وسایل آشکار شده استگذاري مقرراتارتباط جمعی، ضرورت 
بر استفاده از ابزارهاي قانونی، باید به ابزارهاي  عالوه) ها مانند رسانه(برخی امور تجربه نشان داده که در . اي الزم است، اما کافی نیستعرصه

 . دانندتر است و افراد، خود را بیشتر ملزم به رعایت آن میها متناسبزیرا این ابزارها با فعالیت. نظارت درونی توجه شود
اي تنظیم این منشور که توسط خود عوامل رسانه. اي استتدوین منشور اخالق حرفهها،  دهی در رسانههاي درونی یا خود نظامیکی از این ابزارهاي

هاي هنجاري در مورد  در این تحقیق به نظریه. هاي اجتماعی آنها داردها و عمل به رسالت گردد، نقش مهمی در دستیابی به اهداف رسانهمی
هدف در بررسی حاضر، ضرورت تدوین . مختلف مورد بررسی قرار گرفته استهاي کشورهاي ها اشاره شده است و منشور اخالقی رسانهرسانه

 .هاست منشور اخالقی رسانه
  

 که دانندمی ها رسانه عوامل و مدیران. است مهم رسانه اصحاب براي مخاطبین اعتماد حفظ ضرورت دهد یم نشان ها یبررس :يریگ جهینت
 خود هايفعالیت کنترل و نظارت براي را ايشیوه خود رو نیا از دارد، نقش مردم اعتماد حفظ در ايحرفه کار قواعد و اخالق رعایت اندازه تاچه

 سوي از اي حرفه اخالق منشور نیتدو ضرورت نیبنابرا. نمایدمی پاسخگو را ها رسانه و شود نمی آنها هايفعالیت مانع که ايشیوه کنند،می انتخاب
  .تاس برخوردار زیادي اهمیت از ها رسانه

  

 يا حرفه اخالق منشور رسانه، اخالق،: واژگان دیکل
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  .)3( آنها نیز محدود است
  

  اخالق رسانه
 اي در تحکیم جامعه ایفـا      ها نقش برجسته   در دنیايِ امروز، رسانه   

آگـاهی بخـشیدن، آمـوزش دادن و        هـا     کنند، وظـایف رسـانه     می
 کننـد تـا از      می به افراد کمک  ها    رسانه. سرگرم کردن افراد است   

ـ ها  رسانه. شرایط کنونی اطراف دنیا مطلع شوند  ثیرِ فرهنگـی و  أت
دلیـل قابلیـت     گذارند و به    می اجتماعیِ قدرتمندي بر روي جامعه    

 زیادي از افراد جامعه قرار ةتوانند در دسترسِ عد   می شان که  ذاتی
بگیرند، در بسیاري از موارد براي انتقال پیام و شکل دادن افکـار            

  .گیرند  میخشی مورد استفاده قرارعمومی و آگاهی ب
 ؛ اخبار:توانند براي اهداف مختلف ازجمله  میهايِ گروهی رسانه
 سرگرمی و تبلیغات مورد استفاده قرار ؛آگاهی سیاسی؛ آموزش
زمان چشم، گوش و ذهن  طورِ هم بهها  که رسانه ازآنجایی .گیرند

 آنها دهند، هیچ چیزي به اندازه  میثیرِ خود قرارأرا تحت ت
ها  در جوامع پیشرفته، رسالت بزرگی که رسانه. ثیرگذار نیستأت

باید برعهده بگیرند آنست که مردم را آگاه کرده و از گرایشات 
عمل آورند، بنابراین  جلوگیري بهانداز  حزبی، گروهی و تفرقه
  .ها امري ضروي و حیاتی است ضرورت اخالق در رسانه

  
  قانون و اخالق
قـانون  . شناسـند  قـانون و اخـالق را برابـر مـی       گروهی از مـردم     

تواند وجود نیک و نظم اجتماعی را احیاء و درگیـري بـر سـر                می
ولـی  . کند منافع را حل کند درست همانگونه که اخالق رفتار می         

اخالق ممکـن اسـت بعـضی       . هایی نیز با هم دارند     آن دو تفاوت  
عنـوان   ا بـه  قوانین را غیراخالقی بشناسد، بدون آنکه اعتبار آن ر        

عنوان مثال ممکن است گفته شـود قـوانینی          به. رد کند » قانون«
دلیـل در    ربـط و بـی     دانند یا تبعیض بی    داري را مجاز می    که پرده 

دارند، معتبرند ولی    مقابل مردم به خاطر نژاد یا جنسیت را روا می         
  .اند غیراخالقی

آنهـا را   هایی در اخالق وجود دارد که قانون         براین، موقعیت  عالوه
 این نکته پذیرفته شـده      که عموماً  براي نمونه درحالی  . پوشاند نمی

 هـیچ   طور معمـول   بهاست که دروغ یک عمل غیراخالقی است؛        
 قـانون از اخـالق      ،در نهایـت  . قانونی در مقابل آن وجـود نـدارد       

مانند زنـدان  (و نهایی ) فیزیکی(هاي مادي  زیرا مجازات . جداست
اما تنها عوامل اجرایـی اخـالق       . کنند  می قانون را اجرا  ) و جریمه 

طـورکلی وجـه اخـتالف       بـه . هستند» شهرت«و  » ضمیر باطن «
اخالق و قانون و عوامل اجرایی آنها در ایـن اسـت کـه اخـالق                

وسیله ضـمیر ناخودآگـاه یـا خـرد        راست و ناراست آن طور که به      
 -شود، اسـت و عامـل اجرایـی آن ضـمیر ناخودآگـاه             تعریف می 
 شهرت است و قانون و غیرقانونی آن سـان          -نکوهش  تهنیت و   

که توسط قاضی تعیین و عامل اجرایـی آن مجـازات بـه وسـیله            
  .)3(شود قانونگذار تعیین می

هـا،    دهی در رسـانه     هاي درونی یا خود نظام      یکی از این ابزارهاي   
این اصول که توسط دسـت      . اي است   تدوین منشور اخالق حرفه   

شـود، نقـش مهمـی در دسـتیابی بـه             مین رسانه تنظیم    اندرکارا
  .)4(هاي اجتماعی آنها دارد ها و عمل به رسالت اهداف رسانه

  
   هاي جمعی ي هنجاري پیرامون رسانهها نظریه

 یا دستوري به تبیبن بایدها و نبایدهاي حـاکم          4نظریات هنجاري 
ایـن  . پردازنـد  مـی  بر وسایل ارتبـاط جمعـی در شـرایط مختلـف       

آورنـد، از وضـعیت      هیتی تعهـدآور و الـزام     نظریات کـه داراي مـا     
ایـن  ). 5(انـد  هاي مختلف، نشأت گرفته ها در جوامع و زمان     رسانه
پردازنـد و   ها به ترسیم رابطه دولـت، رسـانه و جامعـه مـی          نظریه

ها، ضـوابط و شـرایط حـاکم بـر آنهـا و               انتظارات دولت از رسانه   
ع مختلـف  هـا را در جوامـ   توقعات مربوط به نقش اجتماعی رسانه   

  . کنند بررسی می
، 5اقتدارگرا: عبارتند از کی از محققانیها بنابر نظر    این نظریه   

هـاي    هـا و رسـانه       رسـانه  7، مسؤولیت اجتمـاعی   6اي آزادي رسانه 
ــسلکی ــوروي (8م ــه )ش ــدها نظری ــه بع ــاي  ؛ ک ــانه«ه ــاي  رس ه
، توسـط   »10هـا   مشارکت دموکراتیـک رسـانه    «و  » 9بخش توسعه

  ).5(شددیگران بدان افزوده 
  

  ياستبداد یا اقتدارگرا ۀینظر
این نظریه که به اوضاع مطبوعات در اولین جوامعی کـه در آنهـا          
ظاهر شدند، اشاره دارد، حـاکی از فقـدان اسـتقالل و وابـستگی              

نظریـه اسـتبدادي   . هاي دولتی است مطبوعات آن دوران به نظام    
 هاي مورد نظـر حکومـت و      استیبرنده س کننده و پیش  که تقویت 

قرار  ها را مطیع دولت و منافع طبقه حاکم        دولت حاکم بود، رسانه   
  ).6(داد یم
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تـوان   هـاي جمعـی را مـی       اصول اساسی این نظریه درباره رسانه     
  : شرح زیر خالصه کرد به
ها نباید دست به اقدامی بزنند که موجب تضعیف قـدرت         رسانه -

 .شود موجود یا مخل نظم می

 .ستقر باشندباید مطیع یا تابع قدرت م -

هاي غالب اخالقی و سیاسی      باید از توهین به اکثریت یا ارزش       -
 .بپرهیزند

تـوان توجیـه    یسانسور را براي به اجرا درآوردن این اصول، مـ          -
 .کرد

هـا، در درون سـازمان       گر شـاغالن رسـانه    ینگاران یا د   روزنامه -
 .اي خود، هیچ استقاللی ندارند رسانه

 مراجـع قـدرت، انحـراف از سیاسـت      حمله غیرقابل قبـول بـه      -
  ).7(شمار آورد رسمی و یا توهین به اصول اخالقی را باید جرم به

  
  يا رسانهي آزاد ۀینظر

این نظریه که ریشه در ظهور مطبوعات، فارغ از کنترل دولتی در            
 قرن هفدهم دارد، هنوز هم به عنوان اصـل اساسـی مـشروعیت            

 گـرا مـورد توجـه       هـاي آزادي  یبخش به مطبوعات در دموکراس    
  . است

.  است »میل« و   »الك«،  »میلتون«هاي   ثر از نوشته  أاین نظر، مت  
که معتقـد اسـت، مطبوعـات بـه همـان انـدازه کـه در خـدمت                  

رسانی، سرگرمی و در اندیشه فروش بیشتر هستند، باید در           اطالع
  ).6(خدمت کشف حقیقت و نظارت بر دولت هم باشند

د، آن اسـت  یـ خاص سرکوب عقااین نظریه معتقد است که زیان   
که نسل بشر موجود و اعقاب او را از وجود کـسانی کـه از نـشر                  

حتـی بیـشتر از کـسانی کـه آن را             با او اختالف دارند و     یعقیدت
اي  ترتیـب، اگـر عقیـده      پس بـدین  . کنند، محروم سازند   یحفظ م 

صحیح است، آنها از فرصت تبدیل اشتباه به حقیقت محرومنـد و      
 غلط است، فرصت درك حقیقـت را در برخـورد بـا             اي  اگر عقیده 

ترقـی جامعـه، بـستگی بـه انتخـاب          . اشتباه از دست خواهند داد    
  . ها دارد درست یا نادرست راه حل

، که در مقابل نظریـه اقتـدارگرا       »11یخواهنظریه آزادي «پشتوانه  
؛ یعنـی   یهاي دولت لیبـرال دموکراسـ      شکل گرفت، همان ارزش   

شرفت و در نهایت حاکمیـت      یخرد، حقیقت، پ  باور به برتري فرد،     
  ).7. (اراده مردم است

  : توان به شرح زیر دانست اصول این نظریه را می
 نفی سانسور نشریات -

 آزادي انتشار و توزیع از قید و بند مجور -

هـا بـه حکومـت، مقامـات و یـا           نفی تعقیب براي حمله رسانه     -
 )نیت و تهدید امبرعکس حمله به افراد، خیانت(احزاب سیاسی 

 هانفی فشار و اجبار در نشر و درج مطالب در رسانه -

مجاز بودن انتشار نظر اشتباه، ماننـد نـشر حقیقـت در مـسائل               -
 عقیدتی و باورها

 نفی محدودیت در گردآوري اطالعات براي انتشار -

نفی محدودیت براي صادرات، واردات، ارسال و دریافت پیام از           -
 مرزهاي کشور

نگــاران در درون ســازمان  اي بــراي روزنامــه ســتقالل حرفــها -
  ).7(خودشان، به میزان قابل مالحظه 

  
  هارسانهی اجتماع تیمسئول ۀینظر

؛ یعنـی تـشکیل     یاین نظریـه کـه مـدیون یـک اقـدام آمریکـای            
). 7(م بود، معتقد است     1974کمیسیون آزادي مطبوعات در سال      

می و فروش، باید موجـب  رسانی و سرگرها عالوه بر اطالع  رسانه
ه، رسـانه،   یـ ن نظر یدر ا . تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند       

اي کنترل  کننده، عقاید جامعه و اخالق حرفه     بوسیله عمل مصرف  
هاي فنـی کـه در   تیشود و در بخش پخش، به خاطر محدود   می

. شـود ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی کنترل می تعداد فرکانس 
)6.(  

  : ول این نظریه از این قرار است اصیبرخ
ظف به فراهم آوردن تربیون آزاد براي افرادي کـه          ؤها م  رسانه -

 .دگرا باشن طورکلی باید کثرت هباشند و ب سخن مهمی دارند، می

 .دباید تعهداتی را در مورد جامعه انجام دهن -

نظمـی    که احتمال دارد به جرم، خشونت، بـی يباید از هر چیز    -
 . کننديها شود، جلوگیر به اقلیتیا تهاجم 

رسانه باید در چهارچوب قانون و نهادهاي مستقر خـودگردان،           -
 .عمل کند
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د در مقابـل جامعـه و    یـ ها با نگاران و متخصصان رسانه    روزنامه -
 . بازار پاسخگو باشند

  
  )يشوروي ها رسانه(ی مسلک ۀینظر

 بـه    روسـیه،  1917خواه شـوروي، بعـد از انقـالب         نظریه تمامیت 
-هاي شـوروي از آن تبعیـت مـی        عنوان الگویی که بیشتر رسانه    

  . کردند، درآمد
ایده کلی این تئوري بر این مبنا استوار است که در یـک جامعـه               
سوسیالیستی، طبقه کارگر قدرت را در اختیار دارد و بـراي حفـظ             

.  را نیـز کنتـرل کنـد      "تولید فکـري  "این قدرت، الزم است ابزار      
هاي کارگري و   ها باید تحت کنترل سازمان     رسانه بنابراین تمامی 

در نهایت کمونیستی باشند و نباید در راسـتاي تعـارض سیاسـی             
  . عمل کنند

  : برخی اصول اصلی این نظریه به شرح زیر است
 .دها باید در خدمت طبقه کارگر و تحت کنترل آنها باشنرسانه -

خواهی زاديبرخالف نظریه آ  (ند  ینباید به تملیک خصوصی درآ     -
 ).به طور عمده خصوصی هستندها که در آن رسانه

 . داخل یا خارج کشور دفاع کنندیهاي مترقد از نهضتیبا -

ــبا - ــان، براســاس اصــول  ی ــصویري کامــل و عینــی از جه د ت
  ).7( لیستی ارائه دهند-مارمیساي

 
 بخشتوسعهي هارسانه ۀینظر

اي بسیاري از ههاي رسانعناصر هنجاري این نظریه که بر نظام
  :کشورهاي در حال توسعه، حاکم است، از این قرارند

بخشی مثبتی را که مبتنی بر ها باید وظایف توسعهرسانه -
 .است، بپذیرندسیاست تثبیت شده ملی 

هاي ها براساس اولویتامکان محدود کردن آزادي رسانه -
 .اياقتصادي و نیازهاي توسعه

 .بان ملی باشدها باید فرهنگ و زهاولویت رسان -
اخبار کشورهاي در حال ها، باید انتشار اولویت خبري رسانه -

 .توسعه باشد
 .هاسئولیت، براي شاغلین در رسانهآزادي توأم با م -
سانسور، با ارائه و ها توسط دولت، از طریق کنترل رسانه -

 .)7 (کنترل مستقیم
 اوضاع خاص کشورهاي جهان سوم، چه از نظر حقیقت،در 

و چه سیاسی و عدم انطباق چهار نظریه هنجاري قبلی اقتصادي 

هاي ها و تمایل به مبارزه با شیوهبر آنها، افزایش آگاهی ملت
تازه سلطه استعماري و نیل به استقالل فرهنگی و ارتباطی 
همراه با طرح موضوع نظم نوین ارتباطی در یونسکو، بستر 

  .دبخش را فراهم آورهاي توسعه پیدایش نظریه رسانه
  

  هارسانه کیدموکرات مشارکت ۀینظر
طلبد، هاي حاکم را به مبارزه میخاستگاه این نظریه که نظریه

  .یافته آزاد گرا استجوامع توسعه
هاي یکنواخت، متمرکز، این نظریه که به نفی وجود رسانه

تفاوت و تحت کنترل دولت معقتد است، طرفدار پرهزینه، بی
هاي زایی، جابجایی نقشچندگانگی، محلی بودن، نهاد

  .باشدکننده و فرستنده، کنش متقابل و تعهد می دریافت
  :برخی اصول این نظریه عبارتند از

 هاا دولتی رسانهیمخالفت با کنترل متمرکز سیاسی  -

 هاسترسی براي همه نسبت به رسانهحق د -

ها در درجۀ اول متعلق بـه مخـاطبین خـود هـستند؛ نـه           رسانه -
 هااي با مشتریان رسانه رسانهايهسازمان

 ها و اجتماعات محلیها و سازمانحق داشتن رسانه براي گروه -

هاي پهـن دامنـه،   هاي تعاملی و مشارکتی، بهتر از رسانه   رسانه -
  ).7( اي استیک سویه و حرفه

از این میان، نظریۀ مسئولیت اجتماعی بیـشتر مبنـاي نظـرورزي          
نظریـۀ مـسئولیت اجتمـاعی،    . ستدربارة اخالق رسانه بوده و هـ    

ها را با تعهد نسبت به جامعه به صورت توأمان در             استقالل رسانه 
گیرد و مبانی نظري آن بر این فرض اسـتوار اسـت کـه              نظر می 
رسـانی و فرهنـگ و فـراهم آوردن       ها باید در حوزة اطـالع       رسانه

هـاي گونـاگون، متعهـد بـه پیـشبرد           تریبون براي طـرح دیـدگاه     
تأکید بر حداکثر اسـتقالل بـراي       . ي دموکراتیک باشند  هاسیاست
ها در عین هماهنگی با عمل به تعهدات نسبت به جامعـه،              رسانه

 .اساس این نظریه است

 
  ها  مسئولیت اجتماعی رسانهۀنظری

این نظریـه کـه مـدیون یـک اقـدام آمریکـایی؛ یعنـی تـشکیل                 
م بـود، معتقـد اسـت       1974کمیسیون آزادي مطبوعات در سـال       

رسانی و سرگرمی و فروش، باید موجـب  ها عالوه بر اطالع   سانهر
در این نظریـه، رسـانه،      . تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند       

اي کنترل  کننده، عقاید جامعه و اخالق حرفه     بوسیله عمل مصرف  
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هاي فنـی کـه در   شود و در بخش پخش، به خاطر محدودیت   می
جــع دولتــی کنتــرل هــا وجــود دارد، توســط مراتعــداد فرکــانس

  .)6(شود می
برپایه این نظریه هنجـاري بایـد بـین سـه اصـل آزادي فـردي،              

هـا در قبـال جامعـه     ها، و تعهد رسـانه  انتخاب آزاد و آزادي رسانه  
  . سازگاري برقرار کرد

اي هاي اخالقـی و حرفـه    الزام نظران حوزة رسانه،   کی از صاحب  ی
 اصل اساسی مستخرج    ها را در قالب هفت      تأثیرگذار بر کار رسانه   

  : داردگونه عرضه می از این نظریه این
ها باید برخی تعهـدات و وظـایف را در برابـر جامعـه                رسانه: یکم

  .ها عمل کنندبپذیرند و به آن
اي خبـري  براي عمل به این تعهدها باید به معیارهاي حرفه : دوم

  .توجه نمایید14، عینیت13، صحت12مانند حقیقت
ا پذیرش و ایفاي تعهـدات مـورد نظـر، بایـد بـه              ها ب   رسانه: سوم
در چــارچوب قــوانین و نهادهــاي موجــود » اي وظــایف حرفــه«

  .بپردازند
ها باید تا حد امکان از آنچه به جنایـت، خـشونت و            رسانه: چهارم
هاي اقلیت منجر شود،      نظمی در کشور و یا هتک حرمت گروه        بی

  .پرهیز کنند
گـرا و    یک مجموعـه کلـی کثـرت      ها باید به عنوان       رسانه: پنجم

ها در جامعه باشـند و امکـان دسترسـی بـه              اندیشه  بازتابندة تنوع 
  .هاي مختلف و حق پاسخگویی را فراهم کنند دیدگاه
جامعــه و مخاطبــان حــق دارنــد بــر اســاس تعهــدات و  : شــشم

هــاي اجتمــاعی رســانه، خواســتار رعایــت معیارهــاي  مــسئولیت
  .نگاري باشند هاي روزنامه اي در فعالیت حرفه
ها بایـد در      اي رسانه اندرکاران حرفه نگاران و دست   روزنامه: هفتم

ها موظف بـه      برابر جامعه، کارفرمایان و بازار پاسخگو باشندرسانه      
فراهم آوردن تربیون آزاد براي افرادي که سـخن مهمـی دارنـد،            

بایـد تعهـداتی را در      . گرا باشـند   باشند و بطور کلی باید کثرت     می
باید از هر چیـزي کـه احتمـال دارد بـه            . جامعه انجام دهند  مورد  

هـا شـود، جلـوگیري       نظمی یا تهاجم به اقلیت     جرم، خشونت، بی  
رسانه باید در چارچوب قانون و نهادهاي مستقر خودگردان،  . کنند

هـا بایـد در مقابـل         نگاران و متخصصان رسانه     روزنامه .عمل کند 
  ).7(جامعه و بازار پاسخگو باشند

  
در هـا     اي رسـانه    تدوین منشور اخالق حرفـه     ۀریخچتا

  جهان
اي ضرورت تدوین، تهیه و تصویب اصول و مقررات اخالق حرفه         

نگاري از اواخر قـرن نـوزدهم و اوایـل قـرن بیـستم بـه                روزنامه
ایـن  . موازات گسترش مطبوعات خبري و تجاري به وجـود آمـد          

اي هـاي حرفـه   ها، سندیکاها و اتحادیـه    امر، ابتدا از سوي انجمن    
نگاران کشورهاي غربی مورد توجـه      صاحبان مطبوعات و روزنامه   

اي و اي بین المللی و منطقههاي حرفهسپس سازمان. قرار گرفت 
به حمایت از آن    » سازمان ملل متحد  «و  » جامعه ملل «همچنین  

  ).4(مبادرت ورزید
نگـاري بـه سـال      پیشینه تدوین و کلیه مقررات اخـالق روزنامـه        

بــه واقــع، بــا تاســیس نخــستین شــوراي . گــرددر مــی بــ1912
اي نیز  ها نخستین منشور اخالق حرفه    مطبوعاتی از سوي نروژي   

 و  1916هـا در سـال      سپس سوئدي . در عالم مطبوعات پدید آمد    
ــدي1918هــا در ســال  فرانــسوي  و 1919هــا در ســال  و فنالن
. ند براي تدوین این مقررات اقدام کرد      1922ها در سال     آمریکایی

بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاري از کشورهاي جهان مقـررات            
در میان کشورهاي در حال . اي تدوین و تصویب شداخالق حرفه

نگـاران خـود     توسعه که توانستند چنین مقرراتی را براي روزنامـه        
، )1960(، ترکیـــه)1947(تـــوان از هنـــدتـــدوین کننـــد، مـــی

، )1968(، انــــدونزي )1964(، کــــره جنــــوبی)1963(شــــیلی
  .)4(نام برد ) 1972(و مصر ) 1970(نیجریه

 
 در هـا  رسانه ايحرفه اخالق منشور تدوین ۀخچیتار

  ایران
نامـه در آذر مـاه سـال     اولین اقدام عملی براي تدوین ایـن نظـام       

هـاي وزارت    از سوي مرکـز مطالعـات و تحقیقـات رسـانه          1375
خـستین  ن«پیشنهاد برگزاري   . فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد     

در آن سـال    » نگار مسلمان  اندیشی اخالق مطبوعاتی روزنامه    هم
جامه تحقق پوشـید و همایـشی بـا حـضور متفکـران و فعـاالن                

.  کشور جهان برپاشـد    30اي مسلمان از داخل و نزدیک به        رسانه
در این همایش عـالوه بـر حـدود یکـصد مقالـه پذیرفتـه شـده،           
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بع مفیدي نیز تألیف،    هاي علمی متعددي انجام شد و منا        مصاحبه
  .ترجمه و منتشر گردید

نندگان ضمن تصریح بر    ک  اندیشی، شرکت  در بیانیه پایانی این هم    
نامه اخالقی و مالحظاتی که بایـد        اهمیت و ضرورت تدوین نظام    

به : عنوان بند چهارم بیانیه تأکید کردند که در نظر گرفته شود، به
اندیـشی  ستین همهاي مطرح شده در نخ   گیري موضوع  منظور پی 

نگار مسلمان و تهیه یک پیش طرح در        اخالق مطبوعاتی روزنامه  
اندیشی اخالق مطبوعاتی  دبیرخانه دائمی هم  «موارد زیر، تشکیل    

  :رسدضروري به نظر می «نگار مسلمانروزنامه
دائمــی و اي بــراي ســازماندهی دبیرخانــه تهیــه اساســنامه)الــف

نگــاران ان و روزنامــهچگـونگی ارتبــاط بـین اســتادان، محققـ   
  .مسلمان

 تعیین مراجع مسئول براي تدوین اساسنامه و تعیین وظـایف           )ب
  .هاو مسئولیت

هـاي مـشابه    ها و سازمان    ها، گروه   ها، اتحادیه  ارتباط با انجمن   )ج
  .المللی در سراسر جهاناسالمی و بین

نگاري  انتشار نشریه علمی ـ تخصصی در زمینۀ اخالق روزنامه )د
  .بانهاي فارسی، عربی و انگلیسیبه ز
  . تدوین، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشی)هـ
رسانی بـراي در اختیـار قـرار دادن منـابع        تأسیس مرکز اطالع   )و

  .آموزشی و پژوهشی مرتبط با اخالق مطبوعاتی
   نگار مسلماناي روزنامهنامه اخالق حرفهز ـ تدوین نظام

نگـاران  مـا روزنامـه   «: شـده بـود کـه      بیانیه نیز اعـالم      9در بند   
هـا و بـا      هاي فرهنگی سایر ملت    مسلمان، ضمن احترام به ارزش    

توجه به وحدت اصول اخالقی براساس فطـرت واحـد انـسانی و             
هـاي   ضمن توصیه به بررسی ادبیات مربوط به سیر تحول نظـام          

اي، بر استقالل نظام ارزشی اسالم تأکید کـرده، بـه ارایـه             رسانه
اي مطبوعـاتی همـت خـواهیم       نامـه اخـالق حرفـه     ظـام نهایی ن 
  .)4(گماشت
 آغاز شد امـا مـسکوت مانـد در سـال     ییها  تالش 1383در سال   

اي آغــاز شــد و بــا همکــاري پژوهــشگاه   حرکــت دوبــاره1392
اي تهیه   فرهنگ، هنر و ارتباطات متنی درباره منشور جامع رسانه        

ه بــراي تــصویب مجلــس شــوراي اســالمی بــ1393و در ســال 

رو شد و    هکمیسیون لوایح فرستاده شده است که با اشکاالتی روب        
  .تاکنون این متن مورد تصویب قرار نگرفته است

  
عمومی ملل متحد و یونـسکو در حیطـه          اقدامات مجمع 

  نگاري روزنامه
نیـز  » سـازمان ملـل متحـد     «در دورة پس از جنگ جهانی دوم،        

گ غربـی، بـه     ، با پـشتیبانی کـشورهاي بـزر       »جامعۀ ملل «مانند  
مسائل مختلف مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در سـطح           
جهانی، توجه خاص پیـدا کـرد و ازجملـه، تهیـه و تـدوین یـک                 

نگاري را هم   دربارة روزنامه  المللیمجموعۀ مقررات اخالقی بین   «
ــرار داد ــه ایــن. مــوردنظر ق  نفــري از 12منظــور، یــک گــروه ب

کـشورهاي عـضو ملـل      کارشناسان معرفی شده ازسـوي برخـی        
اي را آمـاده  نـویس چنـین مجموعـه   ، نخستین طرح پیش »متحد

کمیسیون فرعی آزادي اطالعـات و      « به   1950کردند و در سال     
» شوراي اقتصادي و اجتماعی ملل متحد     «وابسته به   » مطبوعات
طرح یاد شده، بالفاصله از سوي دبیرکل سازمان ملل     . ارائه دادند 

 500دادن پیـشنهاد، در اختیـار حـدود    متحد، بـراي اظهـارنظر و     
سازمان تخصصی و مؤسسۀ ارتباطی در سراسـر جهـان گذاشـته            

  .رو گردید شد و با استقبال اکثریت آنها روبه
کمیسیون فرعی مذکور، براساس نظرها و پیشنهادهاي دریـافتی،     

طرح ملـل متحـد دربـارة       «، متن جدیدي راجع به      1952در سال   
اي مطبوعـات و سـایر      ی همکاران حرفه  الملل مقررات اخالقی بین  

هاي  تدوین کرد، که براي اظهارنظر مجدد به سازمان       » رسانه ها 
المللی و مؤسسات ارتباطی کشورهاي جهـان       اي ملی و بین   حرفه

هـا و    ارائه گردید، تا در صورت تأیید آن از سوي اکثریت سازمان          
 مؤسسات یاد شده، براي تصویب نهایی آن به وسیلۀ کـشورهاي          

اما پـس   . المللی تشکیل شود    عضو ملل متحد، یک کنفرانس بین     
از آن، براي تصویب ایـن طـرح، از طـرف سـازمان ملـل متحـد             

  .اقدامی صورت نگرفت و طرح مذکور به فراموشی سپرده شد
هاي کـشورهاي جهـان سـوم        که کوشش  ، درحالی 1970در دهۀ   

نظـم  «راجع به تعادل اطالعات و برابـري ارتباطـات و برقـراري         
هـاي کنفـرانس    ، در مباحثه  »16نوین جهانی اطالعات و ارتباطات    

» ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد«عمــومی 
هـاي دیگـر ایـن سـازمان          هـا و برنامـه     ، تمام سیاسـت   )یونسکو(
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الشعاع قـرار داده بودنـد، بـار دیگـر          المللی، را تحت   تخصصی بین 
لمللـی اخـالق    ا موضوع تدوین و تصویب مجموعۀ مقـررات بـین        

 نکتـۀ جالـب آن   .نگاري، طرف توجه قرار گرفت    اي روزنامه  حرفه
که کـشورهاي بـزرگ غربـی، در ایـن دوره بـرخالف نخـستین               

هـا و    هاي پس از جنگ جهانی دوم، به سبب پیشبرد هـدف           سال
هاي تازة مورد حمایت کشورهاي جهان سوم در راه مقابله            برنامه

 و ازجمله، تالش کـشورهاي      با سلطۀ فرهنگی و ارتباطی جهانی     
اي در جهت معارضه بـا     اخیر براي تصویب مقررات اخالقی حرفه     

ــتفاده ــگري  سوءاس ــسیاري از گزارش ــاي ب ــانه و   ه ــاي مغرض ه
نگـاران غربـی دربـارة ممالـک آســیایی و     آمیـز روزنامـه  تحریـف 

در زمینـۀ   » یونـسکو «آفریقایی و آمریکاي التـین، بـا اقـدامات          
با وجود این، اقداماتی که از      . کردندت می مقررات یاد شده، مخالف   

نظـر نماینـدگان    بـراي تبـادل   » یونـسکو « از سـوي     1973سال  
المللی راجع به تهیه    اي و بین  اي منطقه سازمانهاي ارتباطی حرفه  

نگـاري آغـاز    اي روزنامه و تدوین مجموعۀ مقررات اخالقی حرفه     
همـایی  ، به دنبال برگـزاري چهـار گرد  1983شده بودند، در سال   

هـاي مـذکور در      مشورتی از طرف کارشناسان منتخـب سـازمان       
پراگ و پاریس، سرانجام بـه نتیجـه رسـیدند و اصـول اخالقـی               

وسـیلۀ  بـه » ها  عنوان اعالمیۀ یونسکو دربارة رسانه    «موردنظر، با   
  .اکثریت کشورهاي عضو آن سازمان، تصویب شدند

 یک به آن اعالمیۀ اخیر داراي ده اصل است که در جدول شماره
  )4.(اشاره شده است

 
اي در  المللی اخالق حرفه منشور بین .1جدول 

  نگاري روزنامه
 یاخالق اصل فیرد

  حق مردم در دستیابی به اطالعات حقیقی  اول اصل
  نگار وقف واقعیت عینی است روزنامه  اصل دوم
  نگار ولیت اجتماعی روزنامهؤمس  اصل سوم
  نگار مهاي روزنا شرافت حرفه  اصل چهارم
  دسترسی همگان و مشارکت  اصل پنجم
  احترام به حریم خصوصی و شئون انسانی  اصل ششم
  احترام به منافع عمومی  اصل هفتم
هاي جهانی و تنوع احترام به ارزش  اصل هشتم

  هافرهنگ
  امحاي جنگ و سایر مصائب فراروي بشر  اصل نهم
ارتقاي نظم نوین اطالعاتی و ارتباطاتی   اصل دهم

  جهانی

  
  

اي در جهان و ضرورت تدوین       منشورهاي اخالق رسانه  
  آنها

اي در کــشورهاي  هــاي صــنفی و رســانه  هــا و اتحادیــه انجمــن
و عربـی    اسکاندیناوي، اروپـایی، آمریکـایی، آسـیایی، آفریقـایی        

هاي این کـشورها را تهیـه و تـدوین و        منشورهاي اخالقی رسانه  
روزرسـانی    آنهـا را بـه    هـاي جدیـد    سپس با توجه به ظهور رسانه     

  ).8-19(شود طورخالصه به آنها اشاره می اند که به کرده
هـاي کـشورهاي اسـکاندیناوي،     با مقایسه منشور اخالقی رسـانه   

آسـیایی   آمریکا، استرالیا با کشورهاي عربـی و   اروپایی، آفریقایی، 
شود، منشور اخالقی در کشورها براساس فرهنـگ و          مشاهده می 

رو، بـر منـشور      از همـین  .  تدوین شـده اسـت     هاي کشورها  ارزش
، حفـظ   16، پرهیز از خـشونت    15اخالقی احترام به حریم خصوصی    

ت عمومی  .  در کشورهاي عربی و آسیایی تأکید شـده اسـت      17عفّ
هـاي موجـود     این منشورها برگرفته از ارزش ها، هنجارها و رویه        

 اي هر کشور حاکم است، برهمین در جامعه است و بر نظام رسانه
و هنجارهاي جامعه یـا     ها    اساس ارتباط مستقیمی بین آن، ارزش     

  .فرهنک دارد
هـاي کـشورهاي مختلـف،     با بررسی منشورهاي اخالقـی رسـانه   

هـا، هنجارهـا و      شویم که اخالق که برگرفته از ارزش        می متوجه
اي هـر کـشور حـاکم     موجود در جامعه بر نظـام رسـانه  هاي    رویه

و ها   قیمی بین آن منشور، ارزش    است، برهمین اساس ارتباط مست    
  .هنجارهاي جامعه یا فرهنگ دارد

در حـوزه اخـالق، تـدوین    هـا     هاي سـاماندهی رسـانه     کی از راه  ی
اي است که این اقدام باید توسط متخصصان  منشور اخالق رسانه

 صـورت  18نگـاران  صـنفی روزنامـه  هاي  نظران و انجمن   و صاحب 
ظرهاي مختلف و داراي ثبات  این منشور باید در بردارنده ن    .دبگیر

  .از آن حمایت شودها  و پایداري باشد و در تمامی دوره
، پرهیـز از ورود بـه       هـا   عایت عفت عمومی، پرداختن به واقعیت     ر

، ها  حریم خصوصی دیگران، پرهیز از جانبداري، توهین به قومیت        
ز ذکر منبـع تولیـد کننـده خبـر، رعایـت خـط قرمزهـا، پرهیـز ا                 

طرفـی، دقـت در انتخـاب        نمایی، رعایـت بـی    گویی و بزرگ  دروغ
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بـه آن  هـا   و تصاویر از نکات اخالقی است که باید رسـانه     ها    واژه
  .توجه کنند

ـ  ازي  خبري  هارسانه امروز، ي آور جمـع ي  بـرا  ارتباطـات ي  اورفنّ
ـ ی  سـرعت  بـا  جهـان  سراسـر  از ریتصاو و و،یدیو متن،  سـابقه یب

 امکـان ي  خبـر ي  هـا رسـانه  بـه ي  اورفنّ نیهم. کنند  می استفاده
. برسـانند  جهان سراسر در مخاطبان به را اطالعات نیا دهد، می
 شـامل ی  اخالقـ ي  منشورها شتریب ،یجهاني  روندها نیا وجود با

 کـشورها  دري خبـر ي  هاانجمن یا هاسازماني  برایی  استانداردها
ـ  نیبي  هاانجمن. هستند مشخص  وجـود  نگـاران  روزنامـه ی  الملل
 هنـوز  امـا . باشـند یم اصول هیاعالمي  دارا آنها ازی  برخ و دارند،
 وي  نگار روزنامهي  هاانجمن هیکل قبول موردی  جهان منشور چیه

  .)20(است نگرفته قراري خبرهاي  سازمان
 

  گیري نتیجه
 در تغییر گفتمان قدرت بسیار حائز اهمیت استها    ازآنجاکه رسانه 
 بیـنش و  هـا در نـوع نگـاه،    آفرینی رسانه  ها نقش   و در تمام زمینه   

آفرینـی براسـاس تغییـر و     ایـن نقـش   . ثر اسـت  ؤنگرش مردم مـ   
روز  تحوالتی که در عـصر اطالعـات اتفـاق افتـاده اسـت روزبـه              

. قدرت بیشتري دارنـد   ها    در جهان امروز رسانه   شود    تر می   پررنگ
تواند قدرت سخت را هم مورد حمایت   میحاضر قدرت نرم درحال

خوبی بـر روي افکـار       تواند به که رسانه ب   قرار دهد یعنی درصورتی   
ـ     مـی  ثیر بگذارد و آن را با خود همراه کند،        أعمومی ت  ثیر أتوانـد ت

رسـانه  . هـد خود را بر قدرت نظامی و اقتـصادي هـم افـزایش د            
توانـد بـه جریـان        مـی  قدرت نفوذ بر روي افراد را دارد در نتیجه        
خـاص بپــردازد و  هـاي   سـازي فکـري، اشـاعه افکــار و اندیـشه    

هـا    همچنین رسانه .  مخاطبین را با نظر خود همراه کند       ناخودآگاه
توانند روي سبک زندگی اثر داشته باشند و رفتار مخاطـب را             می

 .تغییر دهند

بنابراین رسانه از دو سو در زمینه اخالقـی تاثیرگـذار اسـت، هـم      
اخالقی را رعایت کنـد  هاي  اگر رسانه شاخص. مثبت و هم منفی 

.  به نفع بشریت است    دهد کامالً   می جامدر نتیجه اعمالی که او ان     
شود ایـن     می اخالقی مطرح هاي    از جمله مواردي که در شاخص     

   عربی-  آفریقایی- آسیایی- آمریکایی- اروپایی- منشور اخالقی کشورهاي اسکاندیناوي.2جدول 
  

ی اخالق منشور  فیرد
ي کشورها
  يناویاسکاند

  یاخالق منشور
  ییاروپاي کشورها

  یاخالق منشور
  ییکایآمري کشورها

  یاخالق منشور
  ییایآسي کشورها

  یاخالق منشور
  ییقایآفري کشورها

  یاخالق منشور
  یعربي کشورها

احترام به حریم   آزادي بیان  آزادي بیان  آزادي بیان  1
با تأکید بر ( خصوصی 

دفاع از حقوق کودکان و 
  )زنان

  آزادي بیان  آزادي بیان
  

احترام به حریم   2
  خصوصی

احترام به حریم 
  خصوصی

احترام به حریم 
  خصوصی

رام به حریم احت  استقالل
  خصوصی

احترام به حریم 
  خصوصی

  استقالل  استقالل  اجتناب از توهین و افترا  استقالل  استقالل  استقالل  3
  طرفی انصاف و بی  طرفی انصاف و بی  طرفی انصاف و بی  طرفی انصاف و بی  طرفی انصاف و بی  طرفی انصاف و بی  4
  پرهیز از خشونت  پرهیز از خشونت  پرهیز از خشونت  گویی حقیقت  گویی حقیقت  گویی حقیقت  5
  گویی حقیقت  گویی حقیقت  حفظ عفّت عمومی  عدم سرقت ادبی  عدم سرقت ادبی  عدم سرقت ادبی  6
  حفظ امنیت ملی  عینیت و دقّت  گویی حقیقت  عینیت و دقّت  عینیت و دقّت  عینیت و دقّت  7
  عینیت و دقّت  مسوولیت اجتماعی  رازداريصداقت و   مسوولیت اجتماعی  مسوولیت اجتماعی  مسوولیت اجتماعی  8
احترام به مالکیت   9

  معنوي
احترام به مالکیت 

  معنوي
احترام به مالکیت 

  معنوي
  پرهیز از افترا و تهمت  پرهیز از افترا و تهمت  پرهیز از افترا و تهمت

و احترام به هویت ملی   ها احترام به اقلیت  ها احترام به اقلیت  ها احترام به اقلیت  10
  دینی

احترام به هویت ملی 
  و دینی

احترام به هویت ملی و 
  دینی
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گویی کند، تعادل داشته باشد    است که رسانه تا حد امکان حقیقت      
طرفی الزم در موارد مختلف را رعایت کند، بنابراین رسـانه            و بی 

ی و ویژگـی  باید از ترویج خشونت و ابتذال بپرهیزد و با امنیت مل  
همراه این موارد هـر تفکـري اشـاعه پیـدا           . قومیتی همگام باشد  

ست که هر    ا  اي  رسانه وسیله  .کند، به نفع افراد جامعه خواهد بود      
توان کرد؛ بنابراین اگر از آن به شکل معقول        می اي از آن   استفاده

تواند در جهت گسترش عدالت اجتمـاعی پـیش           می استفاده شود 
اخالقـی را رعایـت نکنـد بـراي         هاي    نه شاخص اما اگر رسا  . درو

هایی که بـا      تصاویر و فیلم   و یا  ترویج تشویش اذهان کند   : نمونه
عفت عمومی منافات دارد پخش کند، دراین صـورت جامعـه بـه             

 اگـر رسـانه در      بیانی دیگر، به  . دسمت انحطاط کشیده خواهد ش    
  حتـی اگـر  -بیان عملکردها هم نقاط مثبت و هم نقاط ضعف را      

  به مخاطب منتقل کنـد،    -موجب شود منفعت گروهی از بین رود      
هم خبر و هـم فرآینـد وقـوع آن را بیـان کنـد، مخاطـب بـه او                    

  .کند یابد و این رسانه اعتبار منبع پیدا می اطمینان می
  

  اخالقیهاي  همالحظ
ی اخالقـ  اصـل  اسـتفاده،  مـورد  منـابع ی  معرف با پژوهش نیا در

 شمرده محترم آثار نیلفؤمي  معنو حق و تیرعای  علمي  امانتدار
  .است شده

  
  نامه واژه
 Ethics.1  اخالق

 Moral .2  وجدان

3. Principles of Professional Ethics 
 منشور اخالقی

 Normative Theory .4  نظریات هنجاري
 Authoritarian Theory.5  نظریه اقتدارگرا

 Free – Press Theory.6  نظریه آزادي رسانه اي
7. Social Responsibility Theory 

 نظریه مسئولیت اجتماعی

8. Soviet Media Theory 
  )شوروي( مسلکیهاي  نظریه رسانه

9.Development Media Theory 
  توسعه بخشهاي  نظریه رسانه

10. Democratic – Participaint Theory 
  ها نظریه مشارکت دموکراتیک رسانه

 Freedom Theory.11  نظریه آزادي خواهی
 Truth.12  حقیقت
 Accuracy.13  صحت
 Objectivity.14  عینیت

 Privacy .15  حریم خصوصی
 Avoiding Violence .16  پرهیز از خشونت

 Public Reputation .17  حفظ عفت عمومی
18. Societies of Professional Journalists 

 نگاران صنفی روزنامههاي  انجمن
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